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Resumo 
 

A violência é um problema presente no cotidiano das grandes cidades. O tema faz 
parte das conversas diárias, dos jornais de grande circulação e também de muitos 
estudos acadêmicos A presente dissertação teve como objetivo propor uma 
discussão sobre o contexto da violência nos espaços vividos, percebidos e 
concebidos na/da cidade de Salvador. Para tanto, a análise foi realizada através da 
comparação de dois bairros considerados distintos socioeconomicamente, mas bem 
próximos geograficamente. Ao comparar contextos diferentes foi possível 
compreender as estratégias dos discursos hegemônicos sobre a localização da 
violência, produzindo reflexões mais aprofundadas sobre as paisagens e os lugares 
de Salvador. Os resultados demonstraram uma generalização do discurso da 
violência inibindo o conhecimento dos lugares intra e extra-bairro, além do encontro 
com o outro. Os estudos voltados para as particularidades cotidianas dos lugares, 
nas quais está envolvida uma série de temáticas, podem levar a caminhos 
interessantes para compreensão das diferenças entre paisagens e lugares, seja em 
Salvador, no Brasil ou no mundo.  
 
Palavras-chaves: violência; paisagem; lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 

Abstract 

Violence is a problem present in the day-to-day life in megacities. The topic of 
violence forms part of daily conversations, of journals with wide circulation and also 
of many academic studies. This present dissertation had as its objective the proposal 
of a discussion on the context of violence in places, lived-in, perceived and 
conceived in/of the city of Salvador. For that, the analysis consisted of the 
comparison between two neighborhoods which from a socioeconomic perspective 
are very distinct, but geographically are beside one another. By comparing different 
contexts it was possible to comprehend the strategies of the hegemonic discourses 
about the localization of violence, producing deep reflections on the landscapes and 
places of Salvador. The results show a generalization of the discourses on violence, 
inhibiting knowledge about  places, intra and extra-neighborhood, apart from the 
encounter with the other. The studies with regards to the daily particularities of the 
places, in which a series of themes are included, offer interesting ways for the 
understanding of the differences between landscapes and places, be it in Salvador, 
in Brazil or in the world.  

Keywords: violence, landscape, place 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A violência, atualmente, é uma das temáticas mais marcantes no cotidiano 

das grandes cidades. O tema faz parte das conversas diárias, dos jornais de grande 

circulação e também de muitos estudos acadêmicos. A temática da violência urbana 

por ser complexa, principalmente quando se busca compreende-la no cotidiano das 

grandes metrópoles, deve ser trabalhada considerando os viesses das diversas 

áreas do conhecimento. Nesta dissertação, o enfoque será geográfico, mas fez-se 

necessário o diálogo com outros campos da ciência como a Antropologia, a 

Arquitetura, a Filosofia, o Jornalismo e a Sociologia. 

A escolha de produzir uma dissertação na área da Geografia, tendo como 

questão a violência urbana, surgiu de pesquisas anteriores desenvolvidas no âmbito 

do Grupo Espaço Livre de Pesquisa–Ação. Durante o período de 2004-2005 foi 

realizada uma pesquisa, integrante do projeto: “Identidade de bairro nas Periferias 

urbanas: Um estudo de Geografia Humanística aplicada ao Planejamento”1, no 

bairro da Boca do Rio. Um dos objetivos era identificar uma “imagem pública”2 deste 

bairro, algo operacional para o planejamento urbano nas cidades. 

No processo das entrevistas o elemento mais citado pelos moradores da 

Boca do Rio foi a problemática da violência, sendo que as perguntas não possuíam 

nenhum direcionamento. Durante o trabalho de campo também foram observadas a 

montagem de um acampamento da polícia no bairro e passeatas de “pedidos de 

paz” realizadas pelos moradores. 

Como o bairro, na nossa perspectiva, é analisado como um constituinte da 

cidade e não como algo isolado, foi possível perceber, através da mídia impressa3 e 

televisiva, discursos e ações parecidas, presentes em outros bairros da cidade de 

Salvador e no Brasil. Assim, para conhecer mais profundamente estas questões 

foram realizados novos estudos no período de 2005-2006 sobre as interrelações 

entre a configuração espacial e a violência no bairro da Boca do Rio.  

O estudo desenvolvido na Boca do Rio demonstrou a espacialização de 

alguns tipos de violência (homicídio doloso, estupro, roubo, furto, uso e tráfico de 

drogas) por rua. Baseando-se em dados da delegacia do bairro, os resultados 
                                                 
1 O projeto foi idealizado e coordenado pelo professor Angelo Serpa. 
2 Estudos baseados no livro Imagem da cidade  de Kevin Lynch, ver em referências.  
3 Há um arquivo de notícias impressas em anexo demonstrando o interesse sobre à temática. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

comprovaram que os tipos de violência analisados ocorriam com maior frequência 

nas áreas de maior circulação de pessoas, linhas de ônibus, presença de comércio e 

serviços, espaços de lazer e nos lugares onde reside a população de maior poder 

aquisitivo. Porém, na opinião dos moradores, as áreas perigosas eram as 

ocupações informais, ou seja, os lugares onde residiam as populações de menor 

poder aquisitivo. Importante ressaltar que os moradores confirmavam a presença de 

áreas perigosas, muitas vezes baseados em conversas cotidianas, pois afirmavam 

não saber onde ficavam tais áreas. 

Diante destes resultados surgiu a primeira questão de pesquisa: Como se 

constitui a violência nos espaços vividos, percebidos e concebidos da/na cidade de 

Salvador? A tríade de Lefebvre (1974) é essencial para esta pesquisa, pois os 

resultados da pesquisa anterior levaram a reflexões sobre uma Geografia dos 

espaços de representação e das representações do espaço (SERPA, 2005c).  

Para tanto, fez-se necessário buscar um recorte que pudesse melhor 

operacionalizar e aprofundar, durante o período estabelecido para uma defesa de 

dissertação, a questão principal da pesquisa. Assim, tendo como um dos objetivos o 

aprofundamento dos espaços vividos, a categoria bairro novamente poderia ser um 

recorte interessante, pois, para Souza (1989):  

 

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 identidade intersubjetiva aceita pelos seu s 
moradores e pelos moradores de outros bairros ainda que com variações 
(p.149). 

 

Os bairros escolhidos tinham que apresentar realidades socioeconômicas e 

culturais bem diferentes, um deles ter a “fama” de violento, e também estarem bem 

próximos geograficamente. Realidades, que podemos dizer sem grandes esforços, 

comuns em Salvador e no Brasil.  

A proximidade geográfica das diferenças, como critério, foi o nosso principal 

foco, pois buscamos compreender como ocorrem os possíveis contatos e de que 

maneira estes contatos produzem as representações dos espaços.  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 01. Localização das Áreas de Estudo – Salvador,  Bahia.  

Os bairros4 escolhidos foram o Nordeste de Amaralina e a Pituba, 

localizados na Orla Atlântica de Salvador, como pode ser observado na figura 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Mesmo parecendo que estamos trabalhando com a ideia de homogeneidade dentro do bairro, 
queremos explicitar que reconhecemos diferenças internas, e que não serão apagadas durante o 
processo. A seguir explicaremos os recortes feitos para demonstrar o reconhecimento das diferenças 
internas dos bairros. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Estas duas realidades diferentes poderiam explicitar com mais profundidade 

a problemática da violência. Principalmente porque o Nordeste de Amaralina é 

concebido, pelos meios de comunicação, como um bairro com altos índices de 

criminalidade, como explicita Branco (2001): 

 

Um problema enfrentado pelo Nordeste de Amaralina e por outros bairros 
pobres, vitimados pela criminalidade, refere-se ao fato de que as únicas 
imagens desses locais divulgadas pelos meios de comunicação de massa  
e, consequentemente, conhecidas pela população da cidade de um modo 
geral, são as da violência (p.101). 

 

Analisar os lugares considerados violentos e compará-los com realidades 

diferentes é uma possibilidade de desmistificação dos discursos hegemônicos sobre 

a localização da violência, com o objetivo de promover discussões mais 

aprofundadas sobre a temática. Afinal, a compreensão do fenômeno violência 

também perpassa pela compreensão de um sistema desigual, que reproduz cada 

vez mais atitudes fragmentadas e individualistas.  

Assim, a partir do recorte espacial escolhido, a questão principal foi 

reformulada e outras foram pensadas da seguinte maneira: Como se constitui a 

violência nos espaços vividos, percebidos e concebidos nos bairros da Pituba e 

Nordeste de Amaralina? Como são construídas as representações de violência 

nesses bairros? E quem as constrói? 

A pesquisa tem a finalidade de contribuir para os estudos de violência no 

campo da Geografia, e, ao mesmo tempo, demonstrar as diversas representações 

dos bairros, para possivelmente desconstruir representações hegemônicas dos 

lugares na cidade de Salvador. 

 

 

1.1 Objetivo Geral  

 

Analisar o contexto da violência nos lugares vividos, percebidos e concebidos 

através da comparação entre dois bairros de Salvador distintos 

socioeconomicamente. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar e analisar as possibilidades de representação da violência no Brasil, 

através de dados oficiais e mídia impressa, dando enfoque à escala de Salvador.  

 

- Analisar e compreender os possíveis contatos entre os dois bairros, buscando as 

interrelações entre os processos históricos-espaciais e a temática da violência. 

 

- Identificar e analisar os discursos de violência sobre o Nordeste de Amaralina e 

Pituba, através da mídia impressa, entrevistas qualitativas com moradores e agentes 

da segurança pública. 

 

 

1.4 REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO 

 

Toda pesquisa científica tem os procedimentos metodológicos alicerçados 

às teorias e aos conceitos escolhidos para análise de uma problemática. 

Geralmente, para facilitar a leitura do processo de construção de uma dissertação, 

há uma divisão clássica entre referencial teórico e procedimentos metodológicos, 

infelizmente para esta pesquisa não foi possível tal divisão. Principalmente porque 

os conceitos e procedimentos foram reconstruídos constantemente no momento em 

que se entrava em contato direto com o campo, ou melhor, com as pessoas que 

ajudaram na construção deste trabalho. Apesar de muitos estudiosos de outras 

áreas ainda terem aquela visão de uma Geografia preocupada apenas com os 

elementos físicos da natureza, nós reconhecemos as pessoas como agentes 

transformadores do espaço. Assim, elas opinaram e sugeriram mudanças nesta 

pesquisa, a partir do momento que permitiam a minha presença nos seus espaços 

de representação, envolvendo não só ida aos bairros, mas visitas as suas casas e, 

até mesmo, indagações e reflexões compartilhadas comigo sobre elementos 

particulares de suas vidas. Foi preciso aguçar uma observação cotidiana dos 

lugares, como nos ensina Lefebvre (1973): 

 

(...) La entrevista, aunque necesaria, no basta. Para completarla no son 
suficientes fichas, aun detalladas, que recorten en rúbricas el contorno 
social del entrevistado. La descripición minuciosa es importante: de los 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

hogares, de los bienes muebles e inmuebles, de los vestidos, rostro s y 
comportamientos. Sólo la confrontación entre los datos sensibles, tal como 
el sociólogo percibe e intenta captar como conjunto, por una parte, y los 
lugares, tiempos y cosa s percibidos por los interessados por otra, permitem 
el conocimiento. Expliquemos este punto. Los objetos vinculados al habitar 
(como al vestir o al "alimentarse") no constituyen una lengua, sino un 
subconjunto coherente, un grupo: un sistema (parcial, semiológico). Las 
palabras vinculadas al habitar constituyen un grupo semántico. Hay un 
doble mensaje: el de las palabras y el de los objetos. La confrontación, que 
no supone el desciframiento espontáneo o automático de un texto por el 
otro, que reposa sobre la experiencia cientifica, pero no sobre la 
subjetividad del sabio, permite salir da entrevista verbal, comprendiéndola 
objetivamente. La investigación no queda encerrada en ella, ni sale de ella 
en nombre de una hermeneútica (interpretación), que quizá llegaria a 
constituirse en saber y se limitaria a prolongar la fi losofia. Paradoja 
metodológica: el recurso ao doble sistema, a la doble determinación de la 
actividad especifica estudiada - aqui, el habitar - permite romper el circulo. 
La dualidad "palabras-cosas" no oscurece los procedimientos del 
pensamiento unilateral. El sistema de objetos permite definir y analizar el 
sistema de significaciones verbales y a la inversa. (p.160 e 161) 

 

A violência é um tema - em especial em sua versão urbana - que inspira a 

produção de muitos artigos, livros e dissertações em todas as áreas do 

conhecimento acadêmico. Para este trabalho, tentou-se produzir um diálogo com 

autores de outras áreas do conhecimento e também de bases epistemológicas 

diferentes. Durante todo o processo de diálogo entre os diversos autores existiu um 

cuidado com as incongruências que existem entre as teorizações. Mas, a 

pesquisadora acredita que durante o processo de construção de uma pesquisa 

existem possibilidades de diálogo entre as diferentes correntes do pensamento. 

Cabe ao pesquisador tomar cuidado e ser consciente das escolhas realizadas 

durante o processo. 

Primeiramente é preciso ressaltar que esta pesquisa não buscou uma 

discussão conceitual sobre a violência, pois o objetivo geral envolveu a 

compreensão do contexto da violência nos espaços vividos, percebidos e 

concebidos nos bairros do Nordeste de Amaralina e Pituba. Mas, fez-se necessário 

a leitura e o reconhecimento de algumas obras e autores na temática da violência.        

As discussões e análises propostas nesta dissertação tiveram como aporte 

as discussões de Lefebvre sobre a Produção do Espaço. Entretanto, ao trabalhar 

com a relação entre Geografia, Violência e a Produção do Espaço, fez-se necessário 

aprofundar dois conceitos geográficos: Lugar e Paisagem. A pesquisadora assume 

que o caminho escolhido não se esgota com o término desta dissertação e o leitor 

poderá encontrar algumas divergências no processo. Mas, será demonstrado neste 

capítulo como foi realizado o possível  diálogo entre os diferentes autores. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

A tríade lefebvriava dos espaços vividos, percebidos e concebidos, como 

dito anteriormente, foi importante na construção do processo. Mas, especificamente, 

numa geografia dita humanista quando estudamos os espaços vividos fazemos isso 

através de um conceito-chave chamado “lugar” (RELPH, 1979). Este conceito é 

analisado em diversas correntes do pensamento. Portanto, faz-se necessário 

repensar, nesta dissertação, os principais estudiosos deste conceito e buscar 

interrelações entre os diversos pensamentos para a compreensão da violência nos 

bairros do Nordeste de Amaralina e Pituba.  

O lugar não é um conceito fechado em si mesmo, preso a uma escala de 

análise. Com o processo de globalização, como salienta Santos (2008)5 e Carlos 

(2007)6, a relação do lugar é profícua com o mundo. Cada lugar é, à sua maneira, o 

mundo (Santos, 2008, p. 314). O professor, quando discute a questão do lugar no 

mundo, relaciona-o basicamente com os objetos, as ações, a técnica e o tempo. 

Enfim, para Santos (2008):  

 
O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe 
vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também 
o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 
comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade (p.322).  
 

No conceito adotado por Santos (2008) não estaria presente à tríade do 

Lefebvre? Acredita-se, nessa pesquisa, que sim, pois o percebido (práticas 

cotidianas), o vivido (simbolismos complexos da vida social, englobando também a 

arte) e o concebido (ordem imposta pelas relações de produção) levariam à 

compreensão do local ao global no lugar, em suas diversas dimensões. 

Neste mesmo caminho, a teorização de Carlos (2007) sobre o lugar também 

leva a uma compreensão da tríade lefebvriana, pois sua obra tem como elemento 

desencadeador as reflexões de Lefebvre sobre o espaço. Para a autora, 

 

O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 
por relações sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é aí que o 
homem se reconhece porque é o lugar da vida.” (p.22) 

                                                 
5 Este conceito já havia sido trabalhado desde 1985 pelo professor Milton Santos, mas acreditamos 
que a análise de lugar encontrada no livro “A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e 
emoção” de 1996 é a mais condizente para a atual pesquisa. O ano de 2006 representa a 4ª edição 
do livro. 
6 O ano de 2007 condiz com a edição virtual, pois o livro onde se encontra a discussão sobre o lugar 
foi lançado em 1997 e esgotado. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

Contudo, para aprofundar ainda mais a tríade lefebvriana na Geografia, 

principalmente nas discussões sobre o vivido é preciso reconhecer o aporte da 

teorização de Relph (1979) sobre o conceito. Para Relph (1979) 

 

Conhecemos o mundo pré-conscientemente através e a partir dos lugares 
nos quais vivemos e temos vivido, lugares que clamam nossas afeições e 
obrigações. Neste sentido (e há muitos outros) lugares são existenciais e  
uma fonte de responsabilidade social (p.16).  

 

No seu trabalho, o autor também chama atenção para os sentimentos que 

os lugares despertam quando são experienciados. Os lugares, enquanto fenômenos 

vividos e experienciados, podem causar sentimentos agradáveis ou desagradáveis, 

ou seja, sensações e experiências topofilicas ou topofóbicas, respectivamente. 

O termo topofilia foi proposto por Gaston Bachelard (1998)7 e tem a ver com 

as “experiências dos espaços felizes”. Tuan se apropriou do termo e ampliou o 

conceito para abranger as experiências agradáveis de paisagens e lugares. O termo 

topofobia, proposto por RELPH(1979), vem complementar a ideia dos lugares 

agradáveis e formar com a topofilia um par dialético:  

 

 (...) topofilia provê apenas uma descrição parcial da geograficidade8 
semiconsciente, porque muitos de nossos encontros com os nosso s 
mundos-vividos estão longe de serem agradáveis. Por causa do costume, 
das circunstâncias, ou do próprio ambiente, as experiências de paisagem e 
de lugar podem ser topofóbicas. Literalmente, isso significará que estamos 
com receio ou medo delas, e rejeitados por elas, mas exatamente como o 
significado de topofilia foi ampliado, parece ser permissível estender a 
definição de topofobia para incluir todas as experiências de espaços,  
lugares e paisagens que são de algum modo desagradáveis ou induzem 
ansiedade e depressão (RELPH, 1979, p.19-20). 

 

Relph (1979) analisa as experiências agradáveis e desagradáveis nos/dos 

lugares, nos/dos espaços e nas/das paisagens, decorrentes de um mundo-vivido 

social. “O mundo é visto e experienciado não como uma soma de objetos, mas como 

um sistema de relações entre o homem e suas vizinhanças, como focos de seus 

interesses” (RELPH, 1979, p.7).  

                                                 
7 A obra original de Bachelard é de 1969. 
8 “Geograficidade é, assim, um termo que encerra todas as re spostas e experiências que temos dos 
ambientes nos quais vivemos, antes de analisarmos e atribuirmos conceitos a essa s experiências 
(RELPH, 1979, p.18)”.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

A partir destas análises do conceito de lugar fizemos a escolha pela 

categoria bairro, pois, concordamos, inicialmente, com Carlos (2007), que é o 

“espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas (as relações de 

vizinhança, o caminhar, as brincadeiras...)” (p.18). Contudo, na cidade de Salvador, 

a unidade bairro não existe como unidade de planejamento, não é um espaço 

concebido pela Prefeitura, mas é vivido e percebido pelos citadinos soteropolitanos. 

Somente para lembrar, o planejamento em Salvador é realizado através de Regiões 

Administrativas.  

Os bairros são concebidos nesta cidade basicamente pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos e pela Polícia Militar. Estes agentes delimitam os 

espaços, denominam as áreas da cidade, e a partir destas delimitações suas 

atuações são realizadas. A mídia também concebe os bairros, sem muita 

delimitação fixa, pois raramente encontram-se notícias sobre as regiões 

administrativas. As notícias geralmente relatam situações ocorridas nos possíveis 

bairros de Salvador.  

No grupo Espaço-Livre de Pesquisa-Ação há uma longa trajetória de 

análises de recortes de bairros, pois, desde 1997, esta categoria foi escolhida para a 

defesa de um planejamento urbano mais concreto e próximo à vida cotidiana dos 

seus moradores. 

Para realização dos recortes de bairros, o primeiro procedimento utilizado 

era o cruzamento dos setores censitários do IBGE com os limites dos Correios. Após 

este primeiro passo, os limites eram validados a partir de entrevistas qualititativas 

com os moradores dos lugares.  

Em muitas pesquisas os limites analisados pelos pesquisadores do Grupo 

Espaço Livre de Pesquisa-Ação se aproximavam da delimitação dos moradores.  

Esta situação ocorria, pois as pesquisas também demonstraram uma identificação 

no cotidiano das pessoas com os limites dos correios. Na presente pesquisa, 

também foram adotados, inicialmente, os mesmos critérios. Contudo, foram 

realizadas algumas adaptações para alcançar os objetivos da pesquisa. Os limites 

dos Correios para a Pituba abrangem uma área muito grande com uma grande 

diversidade de situações, como pode ser observado na figura 02. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre esta diversidade de situações podemos citar o condomínio Parque 

Júlio César, o Loteamento Aquários, o Pituba Ville. O objetivo era excluir 

praticamente todos estes condomínios, pois se os incluíssemos teríamos que nos 

aprofundar na literatura sobre tal temática. O nosso critério central para o 

cruzamento dos setores censitários e os limites dos Correios era a questão da 

proximidade geográfica entre os dois lugares, assim, selecionamos as ruas 

principais e as ruas adjacentes. Infelizmente, não havia um setor censitário apenas 

para o Pituba Ville, neste mesmo setor estavam presentes a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e algumas praças, equipamentos estes importantes para a 

Pituba. Contudo, é importante ressaltar que nesta dissertação a questão dos 

condomínios não foi central. Os condomínios foram analisados na mesma 

perspectiva de Gomes (2003), que os considera “ilhas utópicas” dentro da cidade; 

estes produzem o esvaziamento dos espaços livres públicos e, consequentemente, 

uma diminuição dos possíveis encontros na esfera pública. Também foi excluída 

uma grande parte da Paulo VI, visto que é uma área bem distante do Nordeste de 

Amaralina, dificultando percursos feitos a pé por estes moradores.  

Mas, como recortar a proximidade? Antes de realizar os recortes foram feitas 

observações in loco dos dois bairros. Foi notável a presença de moradores do 

Nordeste de Amaralina na Av. Manoel Dias e Avenida Otávio Mangabeira até o 

Figura 02. Limite dos Correios - Bairro da Pituba  

Fonte: Base Cartográfica da Conder, 1992. 
Elaboração: Cláudia Santos. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Parque do Jardim dos Namorados e a presença dos moradores da Pituba na Rua 

Cristóvão Ferreira e Beco da Cultura. Assim, o que denominamos de Pituba 

compreendeu a Avenida Manoel Dias e as ruas diretamente ligadas a esta avenida, 

e o que denominamos de Nordeste de Amaralina envolveu a Rua Cristóvão Ferreira 

até a Rua do Leste, juntamente com as ruas adjacentes a estas duas ruas, mais o 

Beco da Cultura. É importante ressaltar o Beco da Cultura, pois, segundo os 

moradores, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos considera esta área como 

pertencente ao bairro da Pituba, mas todos os equipamentos presentes nesta área 

como escolas de segundo grau e o projeto Viva Nordeste são utilizados pelos 

moradores do Nordeste de Amaralina.  

Os recortes escolhidos envolveram, no Nordeste de Amaralina, uma 

agregação de dezessete setores censitários, com uma população total de 17.573 

habitantes, e, na Pituba, uma agregação de vinte e dois setores censitários, com 

uma população total de 20.950 habitantes, que podem ser observados, 

respectivamente, nas figuras 03 e 04:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 . Nordeste de Amaralina  

Fonte: Base Cartográfica da Conder 1992. 
Elaboração: Cláudia Santos. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir destes recortes foi possível analisar os dados socioeconômicos e os 

dados de infraestrurura dos dois bairros, mas também foram levantados os dados 

demográficos (população total, faixa etária e sexo) e os dados de escolaridade. Para 

caracterização das profissões existentes nos dois bairros foram utilizados os 

trabalhos anteriores como os de Branco (2001), Andrade (2005), Brito (2005), um 

livro produzido pela Secretaria do Trabalho, Assitência Social e Esporte 

denominado: Traços e Laços: Memórias da Região Nordeste de Amaralina. Também 

foram analisados recortes de jornais que demonstravam o perfil dos moradores 

destes lugares. Para análise de dados da infra-estrutura foram realizados 

mapeamentos e registro fotográfico do comércio e dos serviços, dos espaços livres, 

das áreas de lazer e dos postes de iluminação. Também foi realizado o 

levantamento da quantidade de linhas de ônibus e dos finais de linha presentes no 

Nordeste de Amaralina e Pituba.  

Com estes dados pode-se criar critérios para a realização das entrevistas 

qualitativas individuais (ver modelo em apêndice C).  Trabalhar com métodos 

qualitativos requer algumas explicações metodológicas, para que seja uma 

estratégia de investigação coerente. Primeiramente, é importante ressaltar que a 

“finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao 

contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão”. (GASKEL, 2007, p.68)  

Figura 04. Pituba  

Fonte: Base Cartográfica da Conder 1992. 
Elaboração: Cláudia Santos. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

No âmbito do Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação foram desenvolvidos, 

por Serpa (2001, 2005 a, b), critérios para a seleção de entrevistados. A metodologia 

utilizada por Serpa esteve baseada nos estudos de Kevin Lynch (1990), sobre a 

imagem da cidade, Scherer-Warren (1999) e Villasante (1996), sobre a 

operacionalização dos conceito de redes sociais e dos conjuntos de ação. O objetivo 

da aplicação destes estudos, como recurso metodológico, foi o de encontrar os 

moradores “comunicadores”, aqueles que, de certa forma, representavam os 

diversos grupos e as organizações encontrados nos bairros. 

Um outro elemento sempre questionável numa pesquisa qualitativa é a 

questão da quantidade de entrevistados. No projeto nós escolhemos o 0,1% de uma 

população total e depois distribuímos em diversas faixas etárias, colocando a 

relação homem e mulher de um para um. Lembrando que, se há uma população 

com uma expressiva quantidade de pessoas em alguma das faixas etárias, como, 

por exemplo, de 20 a 29 anos, consequetemente terá que ser feito mais entrevistas 

com pessoas destas faixas etárias.  

A quantidade de entrevistados para uma pesquisa qualitativa tem como 

questão principal a saturação da informação. Esta “saturação” ocorre quando o 

entrevistador começa a ouvir as mesmas informações de novos entrevistados, 

ocorrendo raras informações novas (NICOLACI-DA-COSTA, 2007). Para Gaskel 

(2007), “embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as 

representações de tais experiências não surgem das mentes individuais; em alguma 

medida, elas são resultado de processos sociais” (p.71). 

Nesta pesquisa, utilizamos quase todos os critérios pensados nos trabalhos 

anteriores, contudo outros critérios surgiram para alcançar os objetivos. Os critérios 

da quantidade de entrevistados, a distribuição em faixas etárias, a relação homem e 

mulher de um para um e a escolha de “comunicadores” de diferentes grupos e 

organizações nos bairros foram mantidos. Mas, nesta pesquisa, outros critérios 

foram adicionados, como: a quantidade de tempo de moradia nos dois bairros (só 

foram entrevistados moradores com 10 ou mais anos de moradia) e uma 

categorização que levasse em conta os contatos ou não contatos entre os 

moradores. Esta categorização foi pensada da seguinte maneira: 

 

a) Moradores do Nordeste de Amaralina que não possuem nenhuma 

relação cotidiana e empregatícia com a Pituba. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

b) Moradores do Nordeste de Amaralina que trabalham na Pituba. 

c) Moradores da Pituba que não possuem nenhuma relação cotidiana e 

empregatícia com o Nordeste de Amaralina. 

d) Moradores da Pituba que trabalham no Nordeste. 

 

A partir destes critérios ainda era necessário aprofundar um pouco mais a 

teorização. Os dois bairros escolhidos possuíam espaços de representação e 

representações do espaço distintos, o que levaria a refletir o conceito de habitus 

proposto por Bourdieu (2007)9: 

 

(...) o habitus é, com efeito, princípio gerador de práticas dos outros ou suas 
próprias práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo tempo, sistema 
de classificação (principium divisionis) de tais práticas e obras classificáveis,  
além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esse s 
produtos (gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou seja, o 
espaço dos estilos de vida (p.162). 

 

Concordando com Serpa (2005c), o conceito de habitus estaria na base da 

análise dos espaços de representação, pois o que estava em jogo eram os juízos de 

gosto (pintura, vestuário, musica, alimentação...) de cada grupo social. Acredita-se 

que para a Geografia o conceito seja uma ferramenta teórico-metodológica 

importante para a compreensão dos lugares. Na atual dissertação a influência 

ocorreu principalmente na compreensão do que é violência para os grupos sociais 

destes dois lugares, mas também nas posturas e atitudes da própria pesquisadora. 

O cuidado nas tomadas de atitudes e posturas não foi somente porque um 

dos contextos apresentava a questão do tráfico de drogas bastante organizado, 

simplesmente porque acredita-se que não há neutralidade “no fazer” pesquisa e 

que todo pesquisador tem também o seu habitus. Se o pesquisador não toma 

consciência da sua forma e do seu conteúdo muitas informações podem ser 

perdidas durante o processo das entrevistas e observações in loco. (BOURDIEU, 

1998) 

Assim, no Nordeste de Amaralina a pesquisadora fez parte de um grupo de 

mulheres, acompanhou o grupo da pastoral da criança, participou de festas em 

terreiros de candomblé, de cultos pentecostais e desenvolveu um trabalho durante 

dois meses na escola Polivalente de Amaralina, juntamente com o professor de 
                                                 
9 Este conceito foi publicado em 1979, esta edição que estamos trabalhando é a tradução oficial do 
original. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Geografia Denilson Alcântara no período noturno, com estudantes de quinta série. 

Os resultados deste trabalho serão relatados nesta dissertação. Na Pituba, 

basicamente, utilizou-se a metodologia “bola de neve”, um entrevistado ia indicando 

o outro. Mas, um procedimento interessante foi estar presente nas praças do bairro. 

Nestes espaços se encontrou muitos moradores antigos e moradores preocupados 

com a manutenção dos espaços e com o próprio bairro. 

Não seria necessário aplicar as mesmas metodologias para o dois lugares 

para tornar uma pesquisa coerente? A partir do momento que se admite habitus 

diferentes nos espaços de representação, os procedimentos metodológicos 

precisavam se diferenciar, contudo o conteúdo precisava ter os mesmos objetivos. 

Portanto, a entrevista tinha as mesmas perguntas para os moradores dos dois 

bairros. 

Um outro elemento que se buscava, além da compreensão dos espaços de 

representação, eram as representações dos bairros. Para isso, havia uma pergunta 

chave nas entrevistas sobre como os moradores do Nordeste de Amaralina 

descreviam a Pituba e vice-versa, e levantamentos, em arquivos públicos, de 

notícias impressas nos jornais sobre os dois bairros. 

Para o aprofundamento desta questão das representações dos espaços, um 

outro conceito chave da Geografia foi fundamental: a Paisagem. Para Leite (1994) e 

Claval (2004) o conceito de paisagem ganha destaque no século XVIII, num 

contexto de valorização dos elementos da natureza. Os dois autores fazem o 

resgate do conceito em diversos períodos históricos, mas Claval (2004) vai 

aprofundar elementos importantes para uma leitura da paisagem através da 

Geografia, que se denominou visão vertical e visão horizontal.  

Contudo, nesta pesquisa se utilizará as palavras leitura vertical e leitura 

horizontal da paisagem, pois o termo visão restringe a análise da paisagem a um 

sentido. A ideia é compreender o conceito além de um sentido, envolvendo o escutar 

e o sentir (MERLEAU-PONTY, 2004). Nesta dissertação se trabalhou com as leituras 

verticais dos dois bairros através de mapas e fotografias aéreas e também com 

leituras horizontais através de fotografias e entrevistas com moradores. Para Claval 

(2004), uma integração destas duas leituras levaria a uma análise detalhada da 

paisagem.  

Concorda-se com Relph (1979) sobre a inseparabilidade entre espaço, lugar 

e paisagem, enquanto espaços vividos. Contudo, na perspectiva do autor, os lugares 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

precisam ser vividos, mas muitas vezes os habitantes das cidades não os vivenciam 

como um todo. A compreensão perpassa diariamente pelas leituras de jornais. 

Assim, para um melhor entendimento das representações dos lugares nos jornais 

fez-se necessário realizar o levantamento das notícias de violência em dois jornais 

da cidade de Salvador (Correio da Bahia e A TARDE), no período de janeiro a 

dezembro de 2008, para fins de comparação com os dados estatísticos oficiais da 

polícia10 e analisar as capas dos jornais do Correio da Bahia e A TARDE nos dias de 

domingo (dias de maior circulação dos jornais), nos seguintes anos: 1996, 2004 e 

2008. Estes anos foram intencionalmente escolhidos, pois foi necessário cruzar 

elementos que se repetissem em anos anteriores. Os critérios foram: segundo ano 

de mandato do Governador do Estado e período eleitoral para prefeitura. O ano de 

2002 foi excluído, porque buscávamos também partidos de bases diferentes 

governando a cidade, pois se acredita que quando há partidos de bases diferentes 

os problemas de uma cidade são mais ressaltados e utilizados em períodos 

eleitorais. 

Os livros utilizados para a discussão da violência nos meios de comunicação 

foram: “Mídia e Violência” de Ramos e Paiva, publicado em 2007, e disponível 

gratuitamente na internet, e Micropoderes, Macroviolências, de Varjão, publicado em 

2008. Os dois livros demonstraram um panorama da mídia impressa sobre o eixo da 

segurança pública e da violência, contudo em escalas geográficas distintas. 

Enquanto que o primeiro faz uma análise de diversos jornais do Brasil e demonstra 

resultados de works shops entre os jornalistas, o segundo faz uma análise dos três 

jornais principais da cidade de Salvador. 

Os dois trabalhos apresentaram uma mídia que, infelizmente, ainda está 

aquém de reportar com qualidade a questão da violência no Brasil. Pois, há pontos 

ainda a serem pensados, sendo um deles a valorização do profissional que produz 

este tipo de notícia. Foi colocado nos dois livros, que ainda esta temática é redigida 

por estagiários, e, raramente, os jornalistas possuem uma especialização na área, 

como aqueles que discutem política ou economia.  

Um outro ponto fundamental nos dois livros, importante para o atual 

trabalho, é a discussão da cobertura jornalística das favelas e periferias.  Ramos e 

Paiva (2007) esclarecem que foi um dos pontos de consenso entre os profissionais a 

                                                 
10 Foram consideradas as seguintes categorias para análise: localidades, tipos de violência, horário, 
dia e descrição de vítimas (idade, cor, sexo, profissão).  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

responsabilidade de caracterizar os espaços pobres da cidade como exclusivos da 

violência. E a partir desta discussão, Varjão (2008) aprofunda bem para a realidade 

de Salvador, criando duas categorias denominadas jornalismo máximo11 e  

jornalismo mínimo12. A primeira categoria sempre representando os atos violentos 

contra as frações de alta renda da sociedade, moradores; enquanto que a segunda 

categoria estaria representando as frações de baixa renda. 

O interessante da discussão sobre as representações dos espaços pobres 

da cidade pela mídia é a compreensão dos próprios jornalistas de que é necessário, 

atualmente, outros tipos de representação. Não representações romantizadas, ou 

simplistas, do tipo: vamos mostrar só o “lado bom”! Mas que é necessário 

demonstrar os “dois lados da moeda” com suas complexidades.  E, para isso, 

Ramos e Paiva (2007) acreditam que o melhor caminho para aprimorar a cobertura 

dos espaços populares é, justamente, a aproximação com aquelas pessoas que 

vivenciam cotidianamente estes lugares. Algo que não é simples e nem fácil, mas 

perseguido também por esta pesquisa. 

A pesquisa buscou compreender, assim, a relação entre lugar, paisagem e 

violência. Os lugares têm paisagens e as paisagens também têm lugares (RELPH, 

1979), mas o interesse é tentar analisar como as paisagens são representadas nos 

lugares, através da violência das grandes cidades. Um caminho para esta análise é 

a compreensão de um conceito introduzido por Tuan (2005) denominado Paisagens 

do Medo. É bem verdade que trabalhar com as Paisagens do Medo remete a 

discussões sobre o que é o medo. Mas, o medo é um sentimento que não estaria 

apenas ligado à violência, mas há outras situações. Tuan (2005) faz bem esta 

distinção quando discute diversos medos como: o medo na criança em crescimento, 

o medo da natureza, o medo de doença, o medo na cidade entre outros. Entretanto, 

uma discussão importante sobre os medos da/na nossa sociedade, mesmo estando 

no campo da Sociologia, foi desenvolvida por Bauman em 2008, no seu livro 

denominado “Medo líquido”. A obra pode ser um bom aporte para a compreensão 

das paisagens do medo atualmente, pois o autor discute sobre o medo do 

desemprego, da exclusão, da velocidade dos acontecimentos e também da violência 

na/da sociedade capitalista. 

                                                 
11Na categoria de jornalismo máximo os atos violentos seriam bem mais descritos, pois teria no 
mínimo 60 linhas e quatro diferentes recursos de edição visual ou informativo.                                                                                                                                                                                                                   
12 Na categoria de jornalismo mínimo os atos violentos seriam descritos com menos 60 linhas e 
menos de quatro diferentes recursos de edição visual ou informativo.                                                                                                                                                                                                       



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Mas, o que seria uma Paisagem do Medo? Para Tuan (2005): 

 
“Paisagens do medo” dizem respeito tanto aos estados psicológicos como 
ao meio ambiente real. São as quase infinitas manifestações das força s do  
caos, naturais e humanas (p.12). 

 

Na discussão sobre as paisagens do medo, que envolve sempre um recorte 

histórico-espacial, o autor vai explicitar que as paisagens, como objetos de 

representação do medo, são produzidas e construídas para algum fim, mas  

 

não são situações imutáveis da mente, ligadas a segmentos imutáveis da 
realidade tangível; nenhum esquema atemporal pode simplesmente 
englobá-las. Por isso é necessário abordar as paisagens do medo tanto da 
perspectiva do indivíduo quanto do grupo, e colocá-las ainda que sob a 
forma de tentativa, em um marco histórico (TUAN, 2005. p.15). 

 

Atualmente, o medo está muito mais ligado aos seres humanos do que à 

natureza. “Paradoxalmente, é na grande cidade que permanecem alguns velhos 

medos... A maior ameaça que se destaca em uma cidade são as outras pessoas, 

por isso certos bairros são evitados por estarem ‘povoados de bandidos’” (TUAN, 

2005, p.16). Se nas grandes cidades o nosso principal medo são as outras pessoas, 

certamente esta discussão caberia somente à Sociologia, à Antropologia e à 

Psicologia. Mas, é notória a transposição simplista do medo da violência das 

grandes cidades para certos bairros. Bairros, que raramente são vividos por aqueles 

que constroem as representações destes espaços. Como se produz e com que 

interesses são construídas estas representações? Assim, lugar e paisagem se 

imbricam no contexto da violência urbana e a ciência geográfica se torna mais uma 

possibilidade de discussão de uma temática tão presente em nossa sociedade. 

Antes de finalizar este capítulo é preciso chamar atenção para uma discussão 

sobre a temática da violência. A reflexão perpassa por algumas leituras como a 

discussão de Arendt (1994), Zaluar (2001), Souza (1996, 2003, 2005 e 2008) e 

Espinheira (2001 e 2004). A escolha por estes trabalhos não foi algo aleatório, mas 

também, não significa que apareceram com muita clareza nos capítulos seguintes. O 

objetivo da leitura destes trabalhos e uma pequena apresentação, neste capítulo, 

buscaram demonstrar uma compreensão mais ampla da temática da violência no 

contexto do Brasil e de Salvador. 

Um trabalho clássico e importante sobre violência foi o desenvolvido por 

Arendt (1994). A autora propõe analisar a questão da violência no âmbito da política 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

e faz uma distinção entre violência, poder, força, vigor e autoridade. O que nos 

interessa aqui é a diferença entre Poder e Violência, pois há uma associação 

imediata entre os dois termos, quando se trabalha com a presença do tráfico de 

drogas nos bairros e favelas das grandes cidades. 

A autora subverte esta lógica quando coloca, no cerne da discussão, a 

política, construída através do conflito e do diálogo, realizados pela ação e pelo 

discurso. Neste sentido, a violência seria o instrumento do não diálogo, enquanto 

que o poder, utilizando-se do discurso e da ação, seria legitimado por um grupo. 

A temática da violência no Brasil tem um campo extenso na Antropologia e 

Sociologia, pois desde a década de 80 do século XX são realizados estudos 

sistemáticos sobre tal abordagem. Os estudos mais conhecidos, deste período, 

foram realizados por Alba Zaluar, na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 2001, Zaluar publicou um artigo numa revista eletrônica do Programa de 

Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ, onde explicou toda a sua 

trajetória de pesquisa com a temática da violência. A autora explicitou que a mídia, 

na década de 80, demonstrava a violência como resultado de ações de pobres 

habitantes das favelas, e, assim, buscava desconstruir os estereótipos construídos 

na direita e na esquerda. 

 

Na direita, porque seriam os únicos culpados a serem encarcerados; na 
esquerda, por serem vitimas de um sistema iníquo que necessariamente 
fazia deles homens violentos e predadores. Não se fazia a conexão deste 
inusitado crescimento da violência entre os jovens pobres com as profundas 
transformações nas formas de criminalidade que se organizaram em torno 
do tráfico de drogas, em especial da cocaína, e do contrabando de armas,  
dois negócios extremamente lucrativos que atravessaram fronteiras 
nacionais e que passaram a mobilizar as várias máfias transnacionais com 
seus agentes pertencentes a classe s sociais superiores. 
(...) Durante anos procurei entender os meandros e fluxos dessa extensa  
rede que toma aspectos mais empresariais e organizados em alguns 
pontos, o que nos permite entender a logística eficiente de distribuição de 
suas principais mercadorias: as drogas ilegais e as armas (ZALUAR, 2003). 

 
Ainda no campo da Antropologia, o livro “Cidade de Muros: crime, 

segregação e cidadania em São Paulo” (2000), de Teresa Pires do Rio Caldeira, 

influenciou muito na construção da atual dissertação. Através deste livro foi possível 

“enxergar” as diversas viesses das análises cruzadas entre a esfera do cotidiano 

(através de narrativas do crime de pessoas de classes sociais diferenciadas) e a 

esfera das ações públicas sobre as questões referentes à violência. O seu objetivo 

foi analisar a relação entre criminalidade, espaço urbano e democracia. Como 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

resultados, em linhas gerais, a autora demonstra as contradições da “fala do crime” 

produzindo no espaço urbano construções arquitetônicas de valorização de 

segurança máxima, realizada principalmente por classes sociais de maior poder 

aquisitivo, denominadas como “enclaves fortificados”.  

No campo da Geografia, os trabalhos desenvolvidos por Marcelo Lopes de 

Souza (1996, 2003, 2005 e 2008) são bases referenciais sobre a violência no 

contexto urbano. Em todos os trabalhos citados há sempre um questionamento 

implícito sobre um dos elementos impeditivos de um planejamento urbano autêntico: 

a estruturação do tráfico de drogas nas cidades brasileiras. O professor vai além 

deste elemento e demonstra no livro “O Desafio Metropolitano” (2005) uma análise 

da problemática socioespacial de quatro metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Curitiba e Recife. O livro produz questionamentos importantes sobre a 

questão estrutural da violência e demonstra a distinção, seguindo a mesma linha de 

Arendt (1994), entre violência e poder. Em um de seus trabalhos explicita o conceito 

de violência urbana como uma 

 

expressão para as diversas manifestações da violência interpessoal 
explicita que, além de terem lugar no ambiente urbano, apresentam uma 
conexão bastante forte com a espacialidade urbana e/ou com problemas e 
estratégias de sobrevivência que revelam ao observador particularidades ao 
se concretizarem no meio citadino, ainda que não sejam exclusivamente 
urbanos e sejam alimentados por fatores que emergem e operam em 
diversas e scalas (SOUZA, 2005, p.52). 

 

Para desvincular as ideias de violência e poder o autor considera a violência 

urbana stricto sensu como “reações não-políticas dos desprivilegiados” (SOUZA, 

2005). 

Em seu último livro publicado em 2008 “Fobópole”, Souza mais uma vez se 

coloca diante do questionamento da relação entre violência e desenvolvimento 

urbano autêntico, mas agora discute a questão do medo como um instrumento de 

legitimação de políticas públicas de segurança, que a seu ver “tem claras 

implicações em matéria de desenvolvimento urbano e democracia (lato sensu)” 

(p.09). 

Relacionando ainda os estudos geográficos com a temática da violência , 

mas, na escala de Salvador, a dissertação de Barbosa (1999) é interessante, pois 

este autor analisou a distribuição espacial da criminalidade na cidade. A pesquisa 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

levou em consideração os dados de crimes contra a pessoa13 e o patrimônio14 e teve 

como limites as Circunscrições Policiais. Os resultados demonstraram altos índices 

de crimes contra a pessoa na 1ª CP (Centro) – área de maior concentração de 

pessoas com alta renda – e índices elevados de crimes contra o patrimônio na 13ª 

CP (Cajazeiras) em 1991 e 3ª CP (Bonfim) em 1996 – áreas de concentração de 

população de baixa renda. 

Outros trabalhos na escala de Salvador sobre a violência foram 

desenvolvidos pelo sociólogo Gey Espinheira (2001 e 2004). Os trabalhos tinham 

como enfoque análises sociológicas, mas também espaciais, sobre os crimes de 

assassinatos. Em um de seus livros, mais especificamente em “Sociabilidade e 

Violência: criminalidade no cotidiano de vida dos moradores do Subúrbio Ferroviário 

de Salvador”, o pesquisador trabalhou com os registros de ocorrência sobre 

agressões com lesões corporais e assassinatos, e teve como fonte os dados 

fornecidos pela Secretaria da Segurança Pública, pelo Instituto Médico Legal e 

registros da imprensa. Mas, o caminho não foi somente a análise de dados. 

 
O importante, neste estudo, não foram os ‘números’: as estatísticas estão  
disponíveis por fontes idôneas, tais como IBGE e IML, mas os sentimentos 
que afloram nas entrevistas, as configurações que emergem do cruzamento 
de respostas delineando um cenário espantoso de medo, de insegurança e 
de desassossego, que tem nos assa ssinatos seus indicadores mais radicais 
(ESPINHEIRA, 2004, p.19). 

 
Assim como Souza (2008), Espinheira produziu em 2008 um livro 

denominado “Sociedade do Medo”. O objetivo do livro foi descrever as experiências 

de um projeto denominado “Convivência, Arte & Criação”, com jovens de 16 a 24 

anos, estudantes de uma escola pública localizada no bairro da Mata Escura. O 

objetivo do projeto foi responder a um edital da Segurança Pública, com recursos da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), sobre “novas 

tecnologias de prevenção e combate à violência”. 

Para Espinheira (2008), o livro não é resultado de um estudo sobre 

criminalidade, mas sobre convivência, e, por isso, ao discutir uma sociedade do 

medo, conclui que “sem reciprocidade e sem encontro, a própria sociedade se torna 

objeto do medo e medrosa age irracionalmente sem controlar-se, disseminando o 

medo como paranóia urbana contemporânea” (p.48). 
                                                 
13 Crimes contra a pessoa são: Homicídio doloso e culposo, lesão corporal dolosa, acidentes de 
trânsito e outros (infanticídio, aborto, omissão de socorro). 
14 Crimes contra o patrimônio são: Furto, Furto Qualificado, Roubo, Latrocínio, Estelionato. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Neste mesmo livro, Espinheira (2008) também chama a atenção para a 

mídia como elemento fundamental na discussão da violência. Nesta dissertação, a 

mídia também foi considerada como uma ferramenta, como já explicitado, para a 

discussão dos espaços percebidos e concebidos na cidade de Salvador. Entretanto, 

se analisou apenas a mídia impressa para a compreensão da temática, mesmo 

sabendo que atualmente a televisão pode ser mais eficaz para disseminação de 

notícias violentas do que os jornais escritos. Foi uma opção difícil, mas necessária, 

pois é preciso reconhecer que as linguagens da televisão, do jornal e da internet são 

diferentes e que possuem recortes e enquadramentos distintos, consequentemente 

acabam produzindo procedimentos metodológicos diferentes para a 

operacionalização de uma pesquisa 

 Os diálogos estabelecidos entre diversos autores e trabalhos, até mesmo de 

correntes diferentes, promoveram uma compreensão mais ampla sobre a relação 

entre Geografia e Violência, mas também produziu uma reflexão sobre 

procedimentos metodológicos mais cuidadosos e detalhistas. Nos próximos 

capítulos iremos demonstrar estas possibilidades de diálogo diretamente relacionado 

com o empírico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

2 O CONTEXTO DA VIOLÊNCIA NO BRASIL: UM ENFOQUE PAR A SALVADOR 
  

 

A compreensão do contexto da violência nas grandes cidades brasileiras, 

através da Geografia, perpassa por uma análise integrada com outras visões sobre 

a temática. Mas, como analisar a violência nas grandes cidades? Como tornar um 

fenômeno tão complexo passível de reflexões analíticas? Para uma ciência 

puramente cartesiana a questão central é: Como quantificar um fenômeno que 

envolve características tão qualitativas? Afinal, quem sofre a violência não consegue 

quantificar, ele qualifica e superestima a vivência. Para as discussões travadas 

neste capítulo, o vivenciar envolve sempre uma relação espacial, ou seja, sofrer uma 

violência significa sofrer em algum lugar que vai desde a casa, a rua, o bairro, a 

cidade, o país ou o mundo. Contudo, nesta dissertação, as escalas geográficas 

imbricadas serão: Brasil, Bahia, Salvador, Nordeste de Amaralina e Pituba.     

Durante a leitura de vários livros, relatórios e pesquisas sobre o contexto da 

violência no Brasil, podemos destacar uma representação do fenômeno a partir dos 

dados de homicídios. Interessante também ressaltar o caráter espacial destes 

trabalhos, através dos seus títulos como os “Mapas da Violência dos Municípios 

Brasileiros” (2007 e 2008), produzidos pela Unesco, e o “Mapa dos Homicídios: 

Regiões Metropolitanas no Brasil – análise do número de homicídios registrados 

pelo Ministério da Saúde (1980 – 2002)”, produzido pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp). Para Ferreira e Penna (2005) 

“a espacialidade é uma categoria geográfica usada por todos os ramos do 

conhecimento como uma primeira apreensão do fenômeno na busca de sua 

explicação pelas diferentes especialidades” (p.156).  

Existem também pesquisadores que, além destas análises mais gerais da 

violência, defendem as denominadas pesquisas de vitimização. Em uma entrevista 

concedida à revista Comciência, em 2001, Zaluar afirmou que as pesquisas de 

vitimização: 

 
 (...) são muito importantes porque elas nos permitem ter uma ideia a 
respeito daquilo que a gente chama a "cifra negra", os crimes cometidos 
que não são registrados, as vítimas que não registram nenhuma queixa. 
Isso vai desde o assalto até a violência doméstica. Nessas pesquisa s 
também se pergunta as razões pelas quais as queixas não foram feitas na 
polícia, porque não se procurou a justiça, enfim, tem-se também um 
panorama de cidadania, do não uso das instituições que deveriam estar 
servindo essa população. Também temos uma ideia, a partir dessa s 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

pesquisas, quais são os problemas que essa s instituições apresentam para 
a população. 
 

Foi a partir desta considerada “cifra negra” dos dados estatísticos sobre 

violência que se justificou a construção dos Mapas da Violência dos Municípios 

Brasileiros baseados em dados de homicídio. Em pesquisas anteriores realizadas 

por Waiselfiz (1998) no Distrito Federal sobre diversos tipos de violência com os 

jovens, os resultados demonstraram que muitos não davam queixa à polícia. Além 

deste fato, para o presente autor “temos ao nosso dispor o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que 

centraliza informações das certidões de óbito emitidas em todo o país” (WAISELFIZ, 

2008, p.10).     

Trabalhar com pesquisas de vitimização ou analisar a violência através dos 

dados de homicídios levam a escalas geográficas diferentes e, consequentemente, a 

análises também diversas. Assim, é fundamental para o pesquisador uma leitura 

consciente das representações espaciais realizadas por tais pesquisas. Uma 

pesquisa de vitimização leva a uma representação mais detalhada de um espaço e 

de uma sociedade, pois “consiste em uma série de perguntas feitas a pessoas 

escolhidas para representarem a população, sobre terem ou não sido vítimas de 

algum tipo de crime” (Instituto Futuro Brasil). Já uma pesquisa baseada em dados de 

homicídio leva a uma generalização de uma representação espacial, pois 

homogeneiza o espaço em apenas um dado único. Mas, é preciso salientar que os 

dados de homicídio no Brasil ainda são os mais confiáveis para uma reflexão da 

temática da violência, pois os outros tipos de dados como furtos e roubos não são 

geralmente registrados.  

A partir dos dados disponibilizados por órgãos de pesquisas o pesquisador 

precisa ficar atento também para as possíveis manipulações das informações 

realizadas pela mídia ou por grupos dominantes, pois estes podem criar 

representações ideológicas, um dos processos que Lefebvre (1974) chama mais 

atenção na sua obra.  Para exemplificar como a falta de clareza pode induzir a 

reflexões equivocadas podemos citar a reportagem do dia 30.01.2008 do Jornal A 

Tarde. O título da reportagem de capa foi “Assassinatos em Alta”. Nesta reportagem, 

os jornalistas resolveram demonstrar e analisar os dados do “Mapa da Violência dos 

Municípios Brasileiros de 2008”. As informações que eles buscaram demonstrar com 

ênfase foram: o aumento de casos de homicídios em Salvador, enquanto que no 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Brasil existia uma tendência de queda, e a interiorização da violência, ou seja, os 

“interiores” do Brasil e da Bahia apresentaram os maiores números absolutos de 

homicídios no período de 2002 a 2006. Após estas duas chamadas, o jornal também 

utilizou uma entrevista com o Governador do Estado, realizada durante a solenidade 

de encerramento do treinamento da polícia baiana para o Carnaval de 2008. 

Analisando somente esta reportagem como um todo, há possibilidades de 

indução relacionando o aumento da violência na Bahia e em Salvador com os novos 

partidos políticos que governam a Cidade e o Estado. Um leitor mais crítico, ou até 

mesmo um partidário do governo, poderia desconstruir facilmente esta possível 

representação. Primeiramente, porque o período dos dados produzidos por Waiselfiz 

(2008) não envolve o mandato do atual Governador do Estado da Bahia, então, não 

há como dizer que este aumento está relacionado com falta de investimentos na 

segurança não realizados pela atual gestão, e a entrevista realizada fala de um 

período especifico da cidade de Salvador, que é o período do carnaval, quando a 

cidade ganha outras representações e sua imagem é repercutida nacionalmente e 

internacionalmente. Porém, o mais interessante da entrevista é quando a jornalista 

pergunta ao Governador: “O número de ocorrências do ano passado foi alto – 

aumenta a pressão para este ano?”. O Governador apenas responde que eles 

precisam reduzir ao máximo as ocorrências neste período. Um leitor mais crítico se 

perguntaria: Que tipo de ocorrências? Seria homicídio? Roubo? Furto? Latrocínio? 

Qual a relação real entre esta entrevista e a chamada desta reportagem? 

É importante ressaltar que não existirá nesta dissertação uma apologia ao 

atual governo da Bahia, até porque os índices de homicídios foram considerados 

bem altos no ano de 2007 (1341 casos) e 2008 (1720 casos). Entretanto, é preciso 

demonstrar as possíveis dialéticas dos processos de representações produzidas 

pela linguagem midiática e relacionar com os espaços concebidos, percebidos e 

vividos da/na cidade de Salvador. 

Voltando mais uma vez à questão da representação dos espaços através de 

dados estatísticos, no processo de coleta é necessária também uma atenção 

redobrada, pois em cada fonte que se pesquisa há diferenças nos dados. Em uma 

pesquisa realizada no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) 

encontra-se disponível os dados de 2007, 2008 e 200915 de vários tipos de 

                                                 
15 O site sempre disponibiliza os anos atuais e dois anos anteriores.   
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

mortalidade na Bahia. Os dados utilizados para análise da violência são coletados 

através de uma categoria denominada causas externas16. 

As causas externas envolvem homicídio, suicídio, acidentes de transporte, 

outros acidentes, afogamento, queda, queimadura, eventos cuja intenção é 

indeterminada e demais causas externas. Estes dados geralmente são coletados 

através dos atestados de óbitos produzidos pelo Instituto Médico Legal Nina 

Rodrigues. Os dados de vários tipos de mortalidade de todos os Estados do Brasil 

de 1979 até 2006 podem ser consultados no Banco de Dados do Sistema Único de 

Saúde, no site do Ministério da Saúde. 

Uma outra representação dos dados estatísticos sobre violência pode ser 

feita através da Secretaria Nacional de Segurança Pública que disponibiliza 

indicadores de criminalidade com categorias criminais específicas como: homicídio 

doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal, estupro, atentado violento ao pudor, 

extorsão mediante sequestro, roubo e furto durante o período de 2001 a 2003. Os 

dados coletados por esta secretaria são produzidos pelas organizações estaduais de 

segurança pública. 

Assim, foi possível perceber claramente as diversas representações 

relacionadas com um foco de análise. Enquanto na “leitura” da saúde não há 

diferenciação entre o que é um homicídio doloso e um homicídio culposo, para uma 

análise criminalística isto é fundamental. Apenas para exemplificar esta questão, os 

quadros abaixo foram construídos com a finalidade de comparar estas duas 

maneiras de representar os dados estatísticos sobre a violência :  

 
 
 
 2001 2002 2003 

Salvador 829 1002 1051 

 
Quadro 01. Homicídios de residentes na cidade de Sa lvador 

Uma leitura a partir do DATASUS 17/MS18/FCCV19/IMLNR20 
 

 

                                                 
16 Agradeço ao Senhor Francisco, morador da Santa Cruz, por explicar todo o funcionamento do 
tabnet 32.7 e também por explicar didaticamente como a saúde trabalha com a questão da violência. 
17 Empresa de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde 
18 Ministério da Saúde 
19 Fórum de Comunitário de Combate a Violência  
20 Instituto Médico Legal Nina Rodrigues 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 02. Homicídios dolosos na cidade de Salvador  
Uma leitura a partir da Senasp 21 

 

Como é possível observar, a partir destes quadros, o contexto da violência 

na cidade de Salvador pode ser concebido através do enfoque escolhido. Mas, como 

estes dados chegam até os espaços percebidos e vividos? Como estas 

representações alcançam os espaços de representação? Um dos meios, como já 

discutido anteriormente, é, sem dúvida, a mídia impressa e televisiva. Nesta 

dissertação, optou-se pela mídia impressa, pois o tempo de construção de uma 

dissertação não permitiria trabalhar com as diversas formas de notícia, afinal cada 

uma também tem sua maneira de representação na sociedade. Estas 

representações precisam ser minuciosamente estudadas para revelar as estratégias 

das representações do espaço, possibilitando às construções de paisagens. Para 

tanto, nesta dissertação, iremos focar as estratégias midiáticas e as falas das 

possíveis autoridades que trabalham com a temática na cidade de Salvador.  

Outro aspecto que precisa ser explicitado neste trabalho é a utilização de 

dados do Centro de Documentação e Estatística Policial (CEDEP)22. Optou-se por 

trabalhar com a representação da violência numa leitura mais criminalística, mas não 

de forma restrita, pois o objetivo foi comparar períodos mais atuais e outros tipos de 

violência. Além disso, a mídia soteropolitana utiliza com mais frequência os dados 

produzidos por este centro, assim estas informações atingem mais facilmente os 

espaços percebidos e vividos, construindo, assim, representações dos lugares 

violentos na cidade; e um dos bairros escolhidos nesta dissertação, no caso a 

Pituba, não apresenta altos índices de homicídio, mas é considerado, atualmente, 

um dos bairros com maiores índices de assaltos e furtos (A TARDE, 20.01.2008). 

Contudo, é importante salientar que a pesquisadora está consciente da qualidade 

destes dados, pois eles podem não representar a quantidade exata das ocorrências. 

 

 

                                                 
21 Secretaria Nacional de Segurança Pública 
22 Os dados são oriundos das unidades policiais em forma de relatórios mensais. 

 2001 2002 2003 

Salvador 721 837 843 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

2.1. Diversas perspectivas de representação do espaço: o contexto da violência em 

Salvador. 

 

 

As perspectivas de representação do espaço envolvem diversas linguagens 

que vão desde pinturas, falas, escrita, desenhos, fotografias, imagens aéreas, e até 

mesmo cheiros. Nesta dissertação, busca-se a imbricação de algumas diversas 

linguagens, como as falas, as fotografias e as imagens aéreas, no contexto da 

violência, relacionando os espaços de representação e as representações do 

espaço na cidade de Salvador. Para analisar o contexto da violência em Salvador é 

preciso admitir primeiramente uma problemática em trabalhar com dados oficiais 

sobre a temática. Os dados mais utilizados por estudiosos e jornais são produzidos 

pelo Fórum de Combate à Violência e os dados do Centro de Documentação e 

Estatística da Polícia (CEDEP). Atualmente, com a publicação do Mapa da Violência 

dos Municípios Brasileiros de 2008, por Weiselfz, a mídia e alguns estudiosos 

também utilizam esta fonte como importante para a análise da temática. 

A questão de trabalhar com diversas fontes é a comparação, pois cada uma 

tem seu enfoque, sua forma de coleta de dados e apenas alguns períodos. O 

elemento mais difícil de trabalhar é o enfoque, como colocado anteriormente, mas a 

periodização também é um problema na escala de Salvador. Os dados de 

homicídios representados pelo Fórum de Combate à Violência possuem uma 

periodização de 1980 até 2003, já os dados do Mapa da Violência dos Municípios 

Brasileiros de 2008 apresentam os períodos de 2002 a 2006, no site da Secretaria 

da Saúde do Estado da Bahia são três períodos anuais23 e o Centro de 

Documentação e Estatística da Polícia (CEDEP) disponibiliza os períodos 

solicitados. 

Tanto o Fórum Comunitário de Combate à Violência quanto os estudos 

produzidos por Weiselfz trabalham com uma relação entre saúde e violência, mas os 

períodos comparáveis sobre os dados de homicídios na cidade de Salvador não 

apresentam a mesma quantidade, como pode ser observado no quadro 03:  

 

                                                 
23 A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia possui uma periodização, contudo a mais acessível são 
de três anos e encontrada em “http://www.saude.ba.gov.br/cgi/deflohtm.exe?tabnet/sim/obtba.def”.  
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 2002 2003 

Mapa dos Municípios Brasileiros de 2008 585 730 

Fórum Comunitário de Combate à Violência  1002 1051 

            Quadro 03. Comparação entre os dados de Homicídio n a cidade de Salvador 

 

Por mais que os dois estudos tenham o mesmo enfoque, as fontes de coleta 

são diferenciadas, enquanto que Weiselfz utilizou basicamente os microdados do 

Ministério da Saúde, o Fórum utilizou os dados do Instituto Médico Legal Nina 

Rodrigues e dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.  

A dissertação buscou tentar compreender a manipulação dos dados e 

estudos, produzidos por diversos centros de pesquisa, realizados pela mídia 

impressa. Para analisar estas possíveis manipulações foi preciso utilizar quatro 

fontes: Weiselfz (2008), Fórum Comunitário de Combate à Violência, Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia e o Centro de Documentação e Estatística da Polícia24. 

Os dados utilizados foram exclusivamente os de homicídio, afinal tanto Weiselfz 

quanto o Fórum trabalham apenas com estes dados para discussões sobre a 

problemática na cidade de Salvador. Estas quatro fontes permitiram análises de 

contextos devido às periodizações. Como não foi possível fazer o cruzamento das 

quatro fontes ao mesmo tempo para representação dos dados, utilizou-se pelo 

menos duas fontes para este fim. Geralmente este cruzamento ocorreu entre uma 

leitura criminalística (CEDEP) e uma leitura da saúde (WEISELFZ, FÓRUM e 

SESAB).   

Começaremos com uma reportagem divulgada no site do Governo do 

Estado da Bahia no dia 01.08.2005 tendo como título: “Salvador é a segunda capital 

mais segura do país”. A reportagem descrevia um estudo produzido pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) sobre a qualidade de vida nas capitais do país. Esta 

reportagem já havia sido publicada um dia anterior 31.07.2005 no Correio da Bahia 

possuindo o seguinte título: “A qualidade de vida em Salvador”. O estudo 

desenvolvido por esta fundação foi baseado na Pesquisa de Orçamento Familiar 

2002/2003, do IBGE, e buscou medir a percepção do bem-estar das populações das 

                                                 
24 Tanto os dados produzidos por Weiselfz quanto os do Fórum são dados mais elaborados buscando 
relacionar com questões socioeconômicas, enquanto os dados da SESAB e do CEDEP são dados 
brutos.   



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

principais capitais do país. A descrição feita pelo jornal Correio da Bahia sobre a 

pesquisa foi a seguinte: 

 

Diferentemente de pesquisas apuradas com base em ocorrências e 
números, o estudo da FGV dá ênfase ao modo como as pessoa s se  
consideram afetadas em seu bem-estar e procura medir a percepção da 
população com relação a quesitos que refletem a qualidade de 
vida, considerando itens como renda familiar, problemas com violência e 
vandalismo nas áreas de residência, e avaliação dos serviços básicos,  
como fornecimento de água, energia elétrica e iluminação, entre outros.  
(31.07.2005)  

  

A partir do título e da reportagem encontrada no site do Governo ficou óbvio 

a representação de uma cidade segura para seus moradores. Mas, há 

incongruências a serem relevadas e pensadas, como por exemplo, a questão de 

trabalhar com a percepção. A percepção é o imediato lido (SERPA, 2005c), assim os 

períodos da aplicação da pesquisa 2002/2003 podem não representar mais a 

percepção dos citadinos soteropolitanos em 2005. Outro elemento importante foi o 

aumento do número de casos de homicídios no ano de 2005 comparado com os 

anos de 2002 e 2003, observe o quadro 04: 

 

 2002 2003 2004 2005 

Mapa dos Municípios Brasileiros de 2008 585 730 739 1062 

Centro de Documentação e Estatística da 

Polícia 

867 900 840 923 

Quadro 04. Comparação entre os dados de Homicídio n a cidade de Salvador 
 

A notícia publicada pelo site tentou produzir uma representação de uma 

cidade segura em 2005, contudo os dados demonstravam um crescimento da 

violência na cidade. Mas, é possível perceber que mesmo em 2002 e em 2003 os 

dados podem representar um alto índice de violência, comprovando que violência e 

percepção não caminham lado a lado25. E, nesse sentido, trabalhar com a 

imbricação dos espaços percebidos e concebidos pode revelar a estratégia de 

construção de paisagens, denominadas, nesta dissertação, como paisagens do 

medo. Mas, Salvador pode ser representada como uma paisagem do medo? Uma 

                                                 
25 Como a ideia não é trabalhar com comparações entre cidades, optou-se por trabalhar com os 
dados brutos de homicídio. Entretanto no mapa dos municípios brasileiros de 2008 há a comparação 
entre os municípios a partir de taxas por 100 mil habitantes.   



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Fobópole? (Souza, 2008). Para responder esta questão ainda fez-se necessário 

aprofundar mais um procedimento desta pesquisa relacionando as capas de jornais 

nos períodos de 1996, 2004 e 2008. Este procedimento, apenas para relembrar, foi 

pensado para analisar a imbricação da violência na mídia com os contextos políticos 

existentes em Salvador. Após a esta análise também será considerado as outras 

relações entre a mídia e os processos socioeconômicos e culturais na cidade. Mas, 

as perguntas acima foram repensadas durante todo o processo da construção da 

dissertação.  

A análise envolveu a leitura das capas dos jornais A Tarde e Correio da 

Bahia como um todo, durante os domingos26, nos períodos citados. A escolha pela 

leitura dos jornais aos domingos envolveu primeiramente a questão de maior tiragem 

nesse dia da semana. Entretanto, após conversar com o jornalista Mateus Antunes 

dos Santos Magenta, atualmente correspondente da Folha de São Paulo em 

Salvador, foi possível entender a estratégia adotada pelos jornais para publicação de 

notícias aos domingos. Segundo o jornalista, a notícia precisa ser mais elaborada 

com inferências de dados e opiniões de pesquisadores e/ou técnicos. A 

denominação adotada é “matéria fria”, pois possui um tempo maior de elaboração e 

construção. Para a compreensão e relação com a presente pesquisa utilizou-se as 

primeiras capas da seguinte maneira: foi compilado o título da notícia principal e das 

notícias secundárias sobre a temática da violência e foram construídos quadros 

demonstrando as notícias de cada mês e destacando as notícias sobre atos 

violentos, sobre questões de segurança, dados estatísticos e pesquisas. (Os 

quadros completos podem ser verificados no apêndice A). 

Cada ano apresenta um contexto político socioeconômico e cultural 

diferenciado, que acaba por se refletir nos noticiários. Os jornais ao tentarem 

analisar os diversos contextos tentam produzir representações das cidades, 

alcançando os espaços percebidos e vividos dos citadinos. Afinal, aquele que lê uma 

notícia irá criar novas representações baseado nas suas percepções e experiências 

da/na cidade relacionando com as representações concebidas pelos jornais. É o que 

denominamos de imbricação dos espaços concebidos, percebidos e vividos da/na 

cidade. 

                                                 
26 No ano de 1996 o Correio da Bahia não publicava os jornais aos domingos, assim util izamos os 
sábados para fins de comparação com o jornal ATarde. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Em 1996, segundo as notícias veiculadas pelo Jornal A Tarde e pelo Correio 

da Bahia, a cidade de Salvador não teve como temática principal a violência. Neste 

período, apareceu apenas uma notícia de capa sobre a temática da violência no 

Jornal A Tarde. Esta notícia descrevia um ato violento ocorrido depois de um assalto 

a ônibus em Bom Juá. Em relação às notícias secundárias sobre a temática foram 

encontradas quatro notícias no Correio da Bahia; e já no A Tarde as notícias 

apareceram dezoito vezes. Essas análises podem ser observadas nos quadros 05 e 

06. Neste ano, o Correio da Bahia não publicava edições aos domingos, assim, foi 

descrito as notícias impressas no sábado. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 05. Correio da Bahia - 1996 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 06. A Tarde - 1996 
 

Junho  
01- BNDES agiliza a pr ivatização da Coelba/ Bandidos tentam assaltar Rodeio e acabam 
.mortos.  
 
Julho 
20- Olimpíadas começam em Atlanta com recorde/ Policiais tem aumento de 50% nos 
salários. 
 
Agosto 
17- Servidores municipais terminam greve/ Manifestação protesta contra assassinato.  
 
Novembro 
02- Falha mecânica deve ter derrubado avião/ Vigilante mata a mulher e esconde numa laje . 

 

Janeiro  
14- Povo não pode pagar ônibus e mais de 1 milhão andam a pé/ Violência cresce a cada ano 
no Beiru. 
 
Fevereiro 
04- Bahia e Vitória abrem hoje o campeonato/ População não confia na Polícia.  
11- Convocação não faz avançar reformas/ Quatro crimes de morte em apenas 06 horas . 
18- Xõ, tristeza! / Folião morre v ítima de um murro no rosto . 
Junho 
02- Os sem terra invadem fazendas e caminham para Salvador/ Dois jovens são executados 
após várias torturas 
 
Julho 
07- Bahia tem 4.200 Km de estradas esburacadas/ Passageiros e ladrões mortos em 2 assaltos . 
14- Prefeitos baianos desviam alimentos/ Desconhecidos são linchados por multidão . 
21- Seleção inicia luta pelo ouro no futebol/ Assaltos deixam passageiros de ônibus com medo / 
Soldado da PM é assassinado por bandidos.  
28- Brasil vai pressionar Gana em busca do ouro/ Aumenta o “exército” de v igilantes . 
 
Agosto 
11- Onze mil não pagam as casas à Caixa/ Polícia cria nov a companhia para o Beiru . 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 06.  A Tarde – 1996 (continuação) 
 

É importante ressaltar que mesmo as notícias de violência sendo 

secundárias nos jornais , já havia na cidade um elevado número de homicídios. O 

Fórum Comunitário de Combate à Violência notificou um total de oitocentos e 

quarenta e seis casos notificados e setecentos e sessenta e três casos de 

homicídios dolosos apresentados pelo Centro de Documentação e Estatística da 

Polícia. 

Por que os jornais não reproduziram estes dados buscando toda uma 

contextualização do período? Talvez os jornais não busquem mesmo reflexões 

sobre os processos, mas podemos indicar alguns elementos que nos permitem 

refletir sobre esta questão. Primeiramente um enfoque da violência em duas grandes 

cidades do Brasil como o Rio de Janeiro e São Paulo. Estas duas cidades como 

principais centros econômicos refletiam e refletem certo fascínio no imaginário da 

mídia, assim esta tenta buscar os “dois lados da moeda”: Cidades grandes, centros 

econômicos, mas com grandes mazelas. Os outros indícios podem ser analisados 

mais na escala local ao relacionar com um cenário político partidário que não 

permitia uma clareza sobre estas informações, principalmente nas notícias 

veiculadas pelo Correio da Bahia. Este jornal pertence a família Magalhães, que no 

ano de 1996 detinha o poder na esfera estadual. Havia também um alinhamento 

partidário entre a escala estadual com a escala federal. Assim, neste período foi 

possível analisar no jornal Correio da Bahia, no contexto geral dos títulos, uma 

valorização dos “acertos” dos governos da escala federal e estadual.  

Contudo, o alinhamento partidário não ocorria com a escala municipal. O 

partido pertencia a uma base contrária ao governo estadual e federal. A imagem 

 
Setembro 
29- Crise no comércio aumenta desemprego/ Drogas e violência nas escolas causam terror/ 
Outro taxista é baleado por assaltantes. 
 
Outubro 
13- Assalto a ônibus em Bom Juá com 2 mortos. 
 
Novembro 
10- Seca espalha fome e mortes em várias regiões do estado/ Jovem estuprada e morta a 
tiros por assaltantes. 
 
17- Urbanização beneficia 200 mil favelados/ Traficante é suspeitos de matar casal . 
24- 75% da coleta de lixo será privatizada/ Dois bandidos batem veículo matando mulher . 
 
Dezembro 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 07. Correio da Bahia -2004. 

Quadro 08. A Tarde  -2004 

concebida e percebida neste período, não era da violência, mas de uma cidade 

desorganizada e suja. Infelizmente, a cidade de Salvador concebida e percebida 

neste período pode ser bem representada no discurso do ex-senador Antônio Carlos 

Magalhães - já falecido - em “seu” jornal: 

O senador Antonio Carlos Magalhães, criticou, ontem, o descaso da 
Prefeitura de Salvador com a cidade que de acordo com ACM “está terrível” 
com lixo, buracos nas ruas, os bairros pobres intransitáveis. Para ele “hoje a 
cidade está destruída, não há escolas, nem postos de saúde municipais”.  
Por isso, a prefeita Lídice da Mata é a pior do país, assegurou. (CAPA do 
dia 13 de abril de 1996).  
 

O contexto de 2004 apresenta poucas mudanças partidárias em relação a 

Salvador e a Bahia. Neste período um único partido governa a cidade e o Estado. 

Entretanto, na escala Federal tivemos pela primeira vez, eleito em 2003, um partido 

de esquerda denominado Partido dos Trabalhadores. O alinhamento poderia estar 

quebrado, neste momento, mas devido a acordos existentes entre os partidos, o 

conflito entre as instâncias de poder não foi acirrado. O que nos interessa aqui é 

mais uma vez a comparação entre os dois jornais de circulação em Salvador, 

demonstrando, assim, os espaços percebidos e concebidos. Deste modo, faz-se 

necessário observar os quadros 07 e 08: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 07. Correio da Bahia - 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro  
01-Presas mais sete pessoas envolvidas com Ravengar. 
08- Temporal destelha casas e edifícios e causa uma morte/ Policial morre ao tentar evitar 
assalto a ônibus.  
22- Vai subir poeira!!/ Polícia prende o concorrente de Ravengar.  
 
Maio 
02- Festas e protestos marcam 1º de maio na Bahia e no Brasil/ Assaltantes aterrorizam 
Cajazeiras. 
 
Agosto 
22- Ex-detento é morto e mutilado por oito homens em Itapuã. 
29-Brasil quer ouro 

Janeiro 
18-Oito ônibus assaltados por dia* 
 
Fevereiro  
22- Abadas dão muito mais lucro que ouro/ Gangue tinha 21 kg de crack/ Prossegue luta contra o tráfico 
 
Abril  
25- Bahia tem menor índice de universitários do País/ Falta polícia na Pituba e Itaigara. 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro 08 – A Tarde – 2004. (continuação) 
 

Depois de oito anos ainda há um enfoque das escalas nacional e estadual 

no Correio da Bahia. Mas, em relação a temática da violência, em fevereiro, há um 

destaque para uma polícia eficiente. A prisão de “Ravengar” 27 se tornou capa e uma 

notícia secundária descreveu a morte de um policial tentando evitar um assalto a 

ônibus. Esta notícia secundária é bastante interessante, pois em janeiro de 2004 o 

jornal A Tarde divulgou como capa no dia 18 de janeiro uma média de oitos assaltos 

em ônibus por dia em Salvador. Mas, em agosto, traz como notícia de capa uma 

possível solução para este problema.  

Comparando o período de 1996 com o período de 2004 as temáticas da 

violência e da segurança foram mais presentes nas notícias. Enquanto que em 1996 

a violência e a segurança não faziam parte da pauta principal do Correio da Bahia; 

em 2004 aparecem duas vezes nas capas e no A Tarde aparecem também duas 

vezes nas capas, ou seja, uma vez a mais do que em 1996. Entretanto, o jornal A 

Tarde apresentou menos notícias secundárias sobre as temáticas, neste período. 

Foram oito vezes em 2004 contra dezoito vezes em 1996. 

Neste ano não há uma clareza de uma representação da cidade de Salvador 

como uma cidade violenta. Mas, as questões relativas à segurança nos coletivos 

públicos foram analisadas e, no A Tarde, há indícios de uma cidade com problemas 

com uso e tráfico de drogas, vide que em junho esta questão se tornou capa: 

“Adolescentes se drogam nas ruas sem repressão” (27.06.2004). 

                                                 
27 Ravengar é na verdade Raimundo Alves de Souza acusado de ser um dos maiores traficantes na 
Bahia. 

Julho  
11- Tribunal lista 274 baianos citados em contas irregulares/ Hotel é assaltado na hora do café 
da manhã. 
 
Agosto 
15- União de esforços para combater os assaltos a ônibu s / Pai de Santo é morto em Feira/ 
Arma devolvida rende dinheiro.  
 
Setembro  
05- Lentidão da Justiça liberta criminosos/ Perigo constante e segurança duvidosa  (util ização de 
cerca elétrica). 
19- Justiça dá basta a crime eleitoral/ Duas pessoas são mortas em comícios . 
 
Outubro 
24- Bahia tem 700 casos desaparecidos este anos/ Dono de churrascaria seqüestrado e 
baleado . 
 
Novembro 
28- Dinheiro fácil traz armadilhas/ Um morto em assalto a caminhão de cerveja.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

E, mais uma vez, é importante analisar os dados de homicídio do período 

deste governo para avaliar até que ponto a mídia ocultou este problema da cidade 

de Salvador. Os dados deste período estão representados no quadro 09: 

 

Quadro 09. Comparação entre os dados de Homicídio n a cidade de Salvador. 
 

Mesmo os dados sendo elevados em 2004 a mídia impressa ainda foi tímida 

e prevaleceu no jornal do Correio da Bahia a ideia de uma polícia efetiva, enquanto 

que o Jornal A Tarde começava a denunciar a violência na cidade. Após quatro 

anos, a cidade de Salvador ganhou uma “forte” representação de cidade da 

insegurança e violência. Os dados divulgados em 2007 e em 2008 foram 

considerados os mais críticos da cidade, como podem ser observados no quadro 10: 

Quadro 10. Comparação entre os dados de Homicídio n a cidade de Salvador. 
 

No ano de 2008 também ocorreram algumas situações que agravaram a 

quantidade expressiva do número de homicídios: o desmonte do tráfico de drogas, 

através da morte e prisão de dois traficantes famosos na cidade, respectivamente 

denominados de Piti (Eberson Souza) e Perna (Genilson Lima da Silva), e as 

diversas chacinas ocorridas em bairros populares de Salvador. É importante 

ressaltar que algumas das chacinas aconteceram em “ex territórios” do Piti e Perna. 

Em muitos depoimentos da polícia havia uma relação entre desmonte do tráfico e 

chacinas. Contudo, Carlos Costa Gomes, considerado um dos principais 

especialistas em violência urbana na Bahia, afirmou categoricamente que as 

chacinas ocorridas em Salvador não seguiam o padrão de assassinatos produzidos 

pelo tráfico, segundo ele: 

 

 2003 2004 2005 2006 

Mapa dos Municípios Brasileiros de 2008 730 739 1062 1176 

Centro de Documentação e Estatística da 

Polícia 

900 840 923 967 

 2007 2008 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 1357 1770 

Centro de Documentação e Estatística da Polícia 1341 1720 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 
Quadro 11 - Correio da Bahia -2008.  

(...) estas chacinas não encontram paralelo com a ação do tráfico em outras 
localidades: a de fuzilar pessoas inocentes num bar. Não tem paralelo na 
história da criminalidade brasileira este número muito grande de chacinas,  
com criminosos atirando a esmo em pessoas inocentes. Isso tem cheiro de 
outra coisa. Tem cheiro de manipulação, de gente que está querendo 
assustar a população. O traficante não tem interesse em, necessariamente, 
assustar a população. Esse s crimes talvez sejam ações de milícias, talvez 
não. Mas são casos mais característicos de milícia do que do tráfico. Parece 
mais lógico a este tipo de crime que está acontecendo. Repito: as últimas 
chacinas não obedecem ao padrão do tráfico. (CORREIO DA BAHIA,2008) 

 

Neste contexto de 2008 também foram realizadas muitas mudanças nos 

quadros principais da polícia, como, por exemplo, a saída do comandante geral da 

Polícia Militar da Bahia no dia 06.08.2008. Estas mudanças já eram esperadas 

devido à nova gestão da cidade. Mas, algo bastante interessante foram as notícias 

veiculadas nos jornais relacionadas à temática da violência como pode se observar 

nos quadros 11 e 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro  
03- Presos fogem da cela contêiner.  
17- Professor e aluna de direito são assassinados. 
 
Março 
02- Jovens negros são 30 vezes mais visados por grupos de extermínio   
09- Evangélicos mudam perfil religioso da capital baiana/ Comerciante é morto no Imbuí com 
tiro na nuca. 
23- Médicos boicotam atendimento a pacientes de plano de saúde/ Quadrilha saqueia R$ 400 
mil de empresa de ônibus. 
 
Abril 
06- Etanol atrai investimento de R$ 8 bi para Bahia/ Detetive morto ao ser confundido com 
policial. 
13- Obras de metrô já custam R$ 1 bi/ Homicídios crescem 94% no litoral norte/ Fusca 
atropela seis pessoas em ponto de ônubus. 
20- Candidatos saltam do palco para a política/ PM é assassinado com vinte tiros em 
Salvador/ Crimes não impedem promoção de policiais no Estado. 
 
Maio 
18- Zélia reencontra Jorge/ Oficial do exército é morta a facadas pelo namorado . 
 
Junho 
01- 84% dos crimes contra menores não vão à Justiça e m Salvador.  
08- Acusados de matar trapezistas podem ter sido presos  por erro/ Tenente agride 
policial feminina por ‘indisciplina’. 
 
Julho 
06- Chacinas crescem 550% em Salvador / Operação da polícia mata cinco jovens na Boca do 
Rio . 
13- Boom imobiliário forma novos bairros em Salvador/ Preso três assaltantes que roubaram 
banco duas vezes  
20- Governo anuncia f im da greve dos Correios/ Quatro mortos e três feridos em nova chacina . 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 11- Correio da Bahia -2008. (continuação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho 
08- Nem cesta básica escapa de impostos/ Agressão contra PM feminina. 
15- Homicídios crescem 69,5% em Salvador. 
22- Violência desvia recurso da saúde. 
 
 

Quadro 12- A Tarde - 2008.  
 

Janeiro  
06- Falta polícia para garantir segurança nas Praias.  
13- Patroc ínio cobra 24% do custo da folia / PMS matam cinco suspeitos / Ladrões mortos 
dentro do ônibus. 
20- PPDU mudará perfil da Orla/ Polícia alerta para roubos de carro.  
27- Eleitor baiano tem baixa escolaridade/ Policial acusado de assassinar criança. 
 
Fevereiro 
17- Deputados baianos gastam R$ 386 mil durante o recesso/ Adv ogado e estagiária mortos 
com vários tiros.  
 
Março 
02- Ilhas de Salvador estão abandonadas/ 109 assassinatos em 15 dias na RMS . 
09- Tráfico migra para bairros de classe média/ Mulher mata funcionário da Petrobrás . 
16- Roubo de veículos cresce 17% na Bahia.  
 
Abril 
20- Policiais envolvidos em crimes são promovidos/ Policial é morto com 20 tiros/ 
Comissário de menores é assassinado.  
 
Maio 
11- Pacote reduz ICMS na indústria/ Menino mata outro com tiro.  
18- Escritora Zélia Gatai morre aos 91 anos/ Namorado mata socióloga na Pituba/ Dados sobre 
abuso não batem.  
25- Custo do voto é R$ 5,29 em Salvador / Polícias estão ultrapassadas . 
 

Agosto  

03- Assassinatos sem punição passam de 80% em Salvador.  
10- Macas baianas ganham o mercado internacional/ Só 2 policiais foram punidos em 5 anos 
por causa de fugas. 
31- Oportunidade única: Vereador/ Entrevista: Wagner fala de violência, de inv estimen tos e de 
seus três palanques .   
 
Setembro 
07- O nome da violência: Estes 400 estão entre os assas sinados na cidade em 2008. 
14- Classe muda perfil de Salvador/ Quarto PM é executado em menos de uma semana . 
 
Outubro 
12- A copa do mundo é nossa?/ Líderes comunitários tentam evitar que adolescentes  sejam 
cooptados pelo tráfico . 
19- Como eles vão superar a crise. Criança de 6 anos morre em meio a tiroteio . 
 
Novembro 
30- Tv Digital: Bahia é o 1º estado do Nordeste a receber sinal./ Crack faz estragos na classe 
média. 
 
Dezembro 
14 – A Nova UFBA/ Frentista é assassinado após briga por som alto.  
21 – Sul Maravilha / Execução no Vale do Ogunjá deixa 4 mortos.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 12- A Tarde - 2008. (continuação)  
 

Os dois jornais analisados neste período focaram bem a escala local 

(Salvador) e a escala Estadual, no que diz respeito aos casos de violência. Pode-se 

evidenciar claramente a quantidade de vezes que a temática violência x segurança 

ou atos violentos viraram capas nos dois jornais. Mas, o Jornal A Tarde conseguiu 

superar o outro jornal, pois, praticamente, em todos os meses a temática foi 

presente de forma principal e secundária podendo possibilitar um sentimento de 

insegurança na cidade. 

A manchete: “Violência apavora PMS em Salvador” é um exemplo 

contundente. Afinal, se a polícia é a responsável por nossa segurança e ela tem 

medo, o que seria de nós, “pobres cidadãos desarmados”? Provavelmente esta é 

uma das possíveis construções feitas por nossa população, não só soteropolitana, 

mas também brasileira. Infelizmente, o plebiscito de 2005 sobre o desarmamento 

não conseguiu convencer sobre os reais benefícios deste processo, pois sem armas 

possivelmente teríamos uma sociedade mais criativa no combate ao problema da 

violência. 

O Correio da Bahia seguindo a mesma lógica divulgou bastante a questão 

da violência. Mas, uma manchete publicada no dia 02 de março foi importante, 

porém apresentou um caráter oportunista. O título da manchete foi: “Jovens negros 

são 30 vezes mais visados por grupos de extermínio”. O Fórum Comunitário de 

Combate à Violência vem desde 1997 alertando sobre esta situação em Salvador, 

inclusive, em 2003, o Jornal A Tarde havia publicado, não como notícia principal, os 

Julho  
06- Violência apavora PMs em Salvador  
20- Empate técnico entre três candidatos / Onze homicídios em 24 horas.  
27- Delegacias se transformam em presídios.  
 
Setembro 
14- Candidato troca guia de exames por voto/ Mais um PM assassinado.  
 
Outubro 
12- Candidatos respondem aos 7 desafios de Salvador/ Policiais mortos tinham processos.  
19- Estado mantém 2.500 PMs em função de desvio.  
26- Capital terá R$ 205 milhões para obras/ Refém libertada 
 
Dezembro 
07- Carro em alta velocidade causa tragédia na Pituba.  
14 – Conheça as profissões mais valorizadas em tempo de crise/ Crack ganha força  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

resultados desta pesquisa com o seguinte título: “ ‘Anjos’ exterminadores 

executaram 89 pessoas na periferia de Salvador só este ano“. 

O Correio da Bahia para explicar esta situação, bastante conhecida pelos 

espaços vividos periféricos da cidade de Salvador, utilizou-se dos dados mais 

recentes produzidos pelo Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros de 2008. A 

questão oportunista possivelmente está no atual contexto partidário político. Se esta 

situação já havia sido relatada desde 1997 porque agora ela se transformou em 

notícia de capa? Seria apenas uma questão do aumento “exagerado” do número de 

homicídios no ano de 2008? 

Num contexto geral, nos períodos analisados, os dois jornais, principalmente 

o jornal A Tarde, divulgaram com certa frequência notícias sobre violência. Em 2008 

foi notório o enfoque na insegurança e foi possível notar também uma mudança no 

perfil da noticia. As notícias, tratadas secundariamente nos períodos anteriores, 

aparecem em 2008 como reportagens principais das capas dos referidos jornais. 

Não há como negar que existiu em 2008 um número excessivo de chacinas e, 

consequentemente, de homicídios, mas “a criminalidade violenta e a sensação de 

insegurança não necessariamente mantêm entre si uma relação” (SOUZA, 2008, 

p.29). 

Esta análise tentou demonstrar algumas estratégias e manipulações 

midiáticas de divulgação sobre a violência urbana, pois elas concebem 

representações que alcançam os espaços percebidos e vividos na cidade do 

Salvador. Para Souza: 

Isso acontece, entre outros fatores, porque a mídia, comumente, se  
encarrega de amplificar e retroalimentar o medo. O crime rende boas 
manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla audiência – da 
mesma forma que, cada vez mais, o medo do crime rende bons negócios 
(de carros de passeio blindados a armas, de “condomínios exclusivos” aos 
serviços de firmas de segurança particular) e promete render votos a  
candidatos a cargos no Executivo e no Legislativo...(SOUZA, 2008 p.30). 

 

No ano de 2008 a cidade de Salvador ganha uma forte representação da 

insegurança, de violência e de medo e nesta dissertação relacionamos com o estudo 

das Paisagens do Medo de Tuan (2005) e da Fobópole de Souza (2008). Mesmo 

concordando com Souza (2008) sobre Tuan (2005) não se aprofundar muito sobre o 

medo nas/das cidades, acredita-se que a ideia de paisagem do medo foi 

interessante para este trabalho, pois uma Paisagem do Medo precisa estar 

relacionada com um contexto histórico-espacial, envolvendo, ao mesmo tempo, o 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

político e o cultural. Assim, este conceito facilitou a compreensão dos espaços 

vividos, percebidos e concebidos no contexto da cidade de Salvador, pois permitiu 

relacionar lugar e paisagem no contexto da violência.  

Antes de terminar este capítulo foi preciso ainda analisar com um pouco 

mais de profundidade a relação entre atos violentos, horário, dia da semana, perfil 

das vítimas e localização na cidade de Salvador. Algo já bastante discutido pelo 

Fórum Comunitário de Combate à Violência, por Varjão (2007) e Espinheira (2004), 

no entanto, a intenção aqui foi repensar estas ocorrências a partir de uma leitura 

geográfica 

 

 

2.2 Os lugares e as paisagens de Salvador no contexto da violência: o jogo do 

visível e do invisível 

 

 

A compreensão sobre os lugares e as paisagens visíveis e invisíveis de 

Salvador retoma com muita profundidade a tríade dos espaços vividos, percebidos e 

concebidos. A relação entre a tríade e os conceitos geográficos demonstrou que no 

contexto da violência a paisagem é mais facilmente manipulável do que os lugares, 

pois muitas vezes a paisagem fica muito mais no campo das representações 

concebidas e percebidas do que o lugar. O lugar estaria muito mais próximo do 

vivido permitindo, assim, representações mais ambivalentes e profundas das 

situações relacionadas ao mundo da vida.   

Os estilos de vida, nesta atual sociedade, concebem e percebem muito mais 

as paisagens do que vivenciam os lugares, produzindo muitas vezes representações 

geográficas superficiais e facilmente manipuláveis. Como a violência é uma situação 

de choque, ela potencializa as concepções de paisagens do medo, impedindo 

muitas vezes a compreensão mais profunda dos lugares. Mas qual seria o meio 

mais eficaz de potencialização destas representações. De uma forma bem simplista 

seria a mídia. Essa informação, inclusive, já foi descrita no capítulo um, quando os 

próprios jornalistas assumem estas possíveis representações no livro “Mídia e  

Violência” de Ramos e Paiva (2007). A resposta é dita simplista, pois nos próximos 

capítulos haverá um aprofundamento sobre os espaços vividos e algumas coisas 

surgirão complementando esta questão. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Ficamos novamente com a representação dos espaços através da mídia, 

especificamente a mídia impressa. O trabalho desenvolvido por Varjão (2008) abriu 

perspectivas para pensar elementos geográficos invisíveis nas notícias sobre 

violência. O seu trabalho basicamente comparou a qualidade das notícias sobre atos 

violentos envolvendo vítimas de classes sociais distintas. A análise da autora vai 

demonstrar também a existência de uma questão de habitus dos jornalistas quando 

tratam e escrevem sobre a temática. O seu trabalho traduziu as representações de 

violência através de duas categorias do jornalismo: jornalismo mínimo e jornalismo 

máximo. Qualquer tipo de violência cometida contra as classes sociais com maior 

poder aquisitivo há uma representação realizada por um jornalismo máximo; quando 

há um delito cometido contra as classes sociais com menor poder aquisitivo a 

representação é feita através de um jornalismo mínimo.  

Buscando relações com a presente dissertação esse trabalho defendido pela 

autora permitiu o desenvolvimento de um procedimento metodológico mais claro. 

Analisar os atos violentos de 2008 nos jornais Correio da Bahia e A Tarde envolveu 

uma leitura prévia desta obra para a compreensão dos discursos trabalhados e 

também para estabelecer as categorias usadas neste trabalho. O resultado foi a 

construção de quadros levando em consideração a localidade28, o tipo de violência, 

o horário29, o dia30 (semana, final de semana ou feriado), a ocupação da vítima31, a  

idade, o sexo32, cor33 e violência praticada por policial34. Sobre a informação da cor 

da vítima era preciso estar escrito na notícia, pois não se levou em consideração as 

imagens das reportagens. Não será possível colocar a totalidade dos quadros, pois 

no período de um ano acabou se construindo muitos dados. Apenas iremos analisar 

alguns quadros (13 a 33) relacionando com os contextos do Nordeste de Amaralina 

e Pituba.  

                                                 
28 Quando a vítima não morava no bairro foi representado por um asterisco. 
29 Nos quadros os horários foram representados por cores, assim manhã foi representado por laranja, 
tarde representado pela cor rosa, noite pela cor preta e horário não informado representado pela cor 
roxa. 
30 Os dias da semana foram representados pelos símbolos: “S” significando semana, “F” significando 
final de semana e “Fer” significando feriado.  
31 O ponto de interrogação significou a falta de informação sobre a ocupação das vítimas. 
32 O sexo foi representado pelos símbolos clássicos: X mulher e Y homem. 
33 Foram utilizadas as seguintes letras para as cores: “B” representando branco, “N” representando o 
negro e “P” representando o pardo. 
34 Representado por dois asteriscos. 
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Estes quadros tiveram como fonte as notícias do jornal A Tarde e Correio da 

Bahia e as categorias de Varjão (2008) sobre o jornalismo máximo e jornalismo 

mínimo. Foram catalogadas todas as notícias referentes ao município de Salvador e 

o interessante destes dados, inicialmente, foi a diversidade de tipos de violência 

demonstrada pela mídia impressa, as localidades de ocorrência dos delitos e as 

possíveis caracterizações das vitimas.  Nos 19 quadros analisados neste capítulo 

não será possível demonstrar toda a diversidade encontrada, pois fizemos apenas a 

comparação entre Nordeste de Amaralina e Pituba. Mas, ao analisar  com detalhes 

as notícias do jornalismo mínimo, existe uma diversidade de localidades cuja 

denominação só faz sentido para quem vivencia os espaços da notícia. Através das 

construções dos quadros foi possível “encontrar” 263 localidades no Jornal A Tarde 

e no Correio da Bahia 207 localidades. As denominações iam desde as localidades 

mais conhecidas como Calabar, Barra, Pituba, Nordeste de Amaralina, Paripe, 

Plataforma, mas também como Planeta dos Macacos, Nova Canaã, Invasão Cidade 

de Plástico, Barreiro e Nova República. Estas últimas localidades só fazem sentido 

para quem mora próxima a elas, pois para um leitor de “fora” a Nova República é 

Nordeste de Amaralina, Cidade de Plástico é Periperi, não há uma diferença de 

contexto para quem percebe a violência presente nestes lugares. Algumas vezes 

estas localidades não são reconhecidas por moradores da cidade de Salvador, são 

praticamente invisíveis. Nos 19 quadros apresentados há o reconhecimento da Nova 

República pertencente ao Nordeste de Amaralina, mas possivelmente com algum 

contexto diferente; e na Pituba o reconhecimento do Parque Júlio César como 

também uma localidade distinta do bairro.  

 A partir dos resultados encontrados nas notícias dos jornais, podemos 

também dizer que a perspectiva da leitura de quem vivencia os espaços e de quem 

não vivencia os espaços é diferente, levando, consequentemente, a representações 

diversas. Assim, paisagem e lugar podem ser lidos numa mesma notícia. Quando 

um morador do Nordeste de Amaralina lê sobre um homicídio ocorrido em Bate-

Coração (Paripe) há a construção da paisagem de Paripe, bairro localizado no 

subúrbio ferroviário de Salvador. Agora se esta mesma notícia fosse lida por um 

morador de Paripe, provavelmente, ele se remeteria ao lugar e distinguiria muito 

bem os contextos diversos dentro do seu bairro.  

Trabalhar com as duas categorias de Varjão de jornalismo mínimo e 

jornalismo máximo é admitir as paisagens invisíveis e visíveis da cidade de 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Salvador, respectivamente. Ao relatar como as notícias são formuladas no contexto 

da violência Varjão (2008) demonstra as paisagens importantes a serem vistas pela 

cidade e as paisagens invisíveis e temidas pelos moradores. Uma possível leitura de 

uma paisagem visível seria qualquer bairro com moradores de alto poder 

econômico, onde há uma boa infraestrutura de serviços públicos e uma paisagem 

invisível seria aquela dos bairros onde residem os pobres e há uma ausência 

significativa de serviços públicos. Ao trabalhar com estas representações estaríamos 

possivelmente no campo dos espaços percebidos e concebidos, mas seria possível 

encontrar os espaços vividos nas notícias de jornais no contexto da violência? Sim e 

não. A construção de quadros descrevendo as localidades, os tipos de violência, 

hora, dia, ocupação, idade e sexo da vitima permitiu concluir que a partir do 

jornalismo máximo há uma manipulação maior dos espaços concebidos e 

percebidos promovendo as construções de paisagens. Entretanto, se encontrou 

indícios de que no jornalismo mínimo através das localidades é possível se remeter 

a espaços vividos e, consequentemente, a ideia de lugar. 

Outros comentários precisam ser feitos em relação ao jornalismo mínimo 

ressaltando alguns resultados produzidos por Varjão (2008) e a relação com esta 

pesquisa. A autora demonstra que há um mínimo de recursos para a produção de 

notícias sobre violência quando as vítimas envolvidas são pobres e moradores de 

bairros populares. Mas, um dos elementos mais interessantes levantado pela autora 

são as “vozes ocultas” presentes na construção das notícias. A autora demonstra 

uma repetição dos boletins de ocorrência na produção das notícias 35 e esta questão 

traz no seu bojo um pré-julgamento como pode ser observado nas notícias: 

 

Na noite de sexta-feira, militares mataram, também, Lucas Ungria Trindade, 
16, na Rua Nova Brejal, Largo do Tanque. A polícia afirmou que o jovem era 
envolvido em crimes, versão refutada por familiares da vítima (A TARDE, 
13.01.2008). 

O usuário de drogas Daniel Dias Sales, 24 anos, foi morto a facadas 
anteontem à tarde, no bairro de Pau da Lima. O principal suspeito é o 
carioca Luís Carlos Ribeiro Santana, 47, com quem a vítima mantinha um 
relacionamento amoroso. Parentes do jovem acreditam que o crime teria 
sido motivado por uma dívida de R$15 que ele contraiu com o acusado, 
supostamente para comprar entorpecente. O caso está sendo apurado na 
10ª Delegacia (CORREIO DA BAHIA, 03.012008). 

                                                 
35 Esta temática também foi abordada em Ramos e Paiva (2007) cujo título de um dos capítulos era: 
“Dependentes de BO: o desafio de ir além das fontes policiais”.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Por serem usuários de drogas as vítimas deveriam morrer? É como se o 

usuário já tivesse uma marca para ser assassinado. Será que um morador de algum 

bairro com alto poder aquisitivo, usuário de droga, teria este mesmo julgamento?  

 Esta “simplicidade” de fazer a notícia revela uma estratégia cruel de 

representação dos assassinatos na cidade. O jornal, ao noticiar estes atos violentos, 

trabalha com a ideia de vidas como mercadorias vendidas “a atacado”. Essa relação 

pode ser observada, principalmente no Jornal A TARDE, através do último trecho de 

uma notícia denominada “PMS matam cinco suspeitos” no dia 13.01 no caderno 

Salvador e Região Metropolitana:  

 
(...) Além das mortes em Abrantes, no Largo do Tanque e Centro Histórico, 
outras sete ocorreram na madrugada de sexta-feira à tarde de ontem. 
Rosenildes de Brito Menezes, 40 anos, no bairro de Portão, em Lauro de 
Freitas; um desconhecido, encontrado com vários tiros, em Ilha Amarela; 
Érica Ribeiro, 21, também assa ssinada a tiros, no bairro do Calafate; outro 
homem de nome ignorado, morto no Conjunto Bahia, bairro do IAPI; 
Gessildo Andrade Farias, 19, assa ssinado em Águas Claras; e Jailton de 
Jesus Pereira, 25, no Cabula. (D.A.) 

 

Este trecho é o final da reportagem, cujo título já não mais condiz com o 

título da notícia. Pois, na reportagem já havia sido escrito a morte das cinco 

pessoas. Por que colocar todas estas mortes? Teria, talvez, sobrado um espaço na 

lacuna do jornal? É possível perceber também, neste trecho, que as vítimas estão 

sem profissão. Algo, aliás, bastante encontrado nas notícias sobre as vítimas. Foi 

comum aparecer apenas o nome, a idade, o sexo e a localidade onde ocorreu o fato.  

Além destas análises lidas através de Varjão (2008), a geografia da cidade 

também é bastante confundida. Não há uma clareza nas notícias sobre a descrição 

dos lugares e as denominações das localidades. Este fato, aliás, foi muito presente 

no Nordeste de Amaralina. Em muitas entrevistas os moradores não participantes de 

associações afirmavam que os jornais não sabem a localização dos outros bairros 

próximos ao Nordeste de Amaralina e confundem Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e 

Chapada do Rio Vermelho como um bairro único. Para estes moradores, esta 

questão é um problema, pois acabam por estigmatizar ainda mais o Nordeste de 

Amaralina. Mas, não são só os jornalistas que não compreendem bem as 

localidades dentro de um bairro. A policia também apresentou um mapa controverso 

dos bairros na cidade, publicado em 08.09.2008 no Jornal A Tarde, veja na figura 

05.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Ao demonstrar as treze áreas mais violentas de Salvador a polícia causou 

certa estranheza, quando, através da legenda, colocou Alto de Coutos como 

pertencente a Periperi. Já o Nordeste de Amaralina apresenta duas localidades: 

Nordeste e Santa Cruz. O mapa buscou demonstrar uma hierarquia de lugares, sem 

muita divisão. Para um morador de Periperi ou Alto de Coutos ou ainda do Nordeste 

de Amaralina dividir é uma estratégia importante para relacionar com a temática, 

pois, dessa maneira, o seu lugar de vivência ganha uma possibilidade de ter uma 

“carga menor” de representação da violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 05. Mapa produzido pela polícia indicando as  13 áreas mais violentas de Salvador 
Fonte: Jornal A Tarde, 2008 

 
Outro elemento que se faz necessário refletir é a própria representação dos 

bairros através dos pontos. A simbologia de pontos para a espacialização dos 

lugares violentos na/da cidade promove uma homogeneização dos processos ali 

existentes. Afinal, não se tem ideia, nem mesmo, do tamanho destes lugares e nem 

das possíveis localidades dentro de um bairro. Algo já mencionando como 

estratégico para a quebra de representações hegemônicas dos lugares 

considerados violentos na/da cidade de Salvador. 

 Para quebrar algumas representações, denominadas nesta pesquisa como 

paisagens do medo, faz-se necessário vivenciar os espaços e ir além do concebido 

e percebido. Os jornais e a polícia trabalham muito mais na esfera do concebido e 

percebido do que no vivido. Então, admitir contextos diferentes dentro de um mesmo 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

bairro é uma das possibilidades de diminuição de representações hegemônicas de 

violência e de construções de paisagens do medo. Mas, admitindo a dialética dos 

processos, também não seria uma questão apenas de trocar a localização das 

representações de violência? A melhor resposta para esta questão seria talvez 

admitir o conceito de lugar no processo de análise da violência como uma 

possibilidade de enfrentamento das representações hegemônicas produzindo 

mudanças lentas, entretanto possivelmente seriam mais profundas e talvez mais 

eficazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

3 OS ESPAÇOS VIVIDOS, PERCEBIDOS E CONCEBIDOS NO CO NTEXTO DA 
VIOLÊNCIA: PITUBA E NORDESTE DE AMARALINA. 
 

 

No capítulo anterior foi ressaltada a importância do conceito de lugar como 

uma possibilidade de desconstrução das representações hegemônicas da violência 

nas cidades. A análise do lugar não deve ser fechada em uma escala de análise, 

pois as imbricações entre as escalas são essenciais à compreensão dos fenômenos. 

Nesta dissertação para um maior detalhamento dos espaços vividos fez-se 

necessário analisar o lugar através dos bairros. Entretanto, lugar e paisagem 

também são presentes nesta escala e ao trabalhar com a tríade dos espaços 

vividos, concebidos e percebidos ocorreram as interrelações escalares. 

Lefebvre (2008) 36nos chama atenção para a questão da mudança de escala 

que não é algo apenas quantitativo, mas essencialmente qualitativo. Para a 

Geografia esta análise é importante, pois utilizamos constantemente os mapas como 

instrumentos de representação espacial das áreas de estudo e geralmente 

utilizamos diversas escalas cartográficas. A mudança cartográfica das escalas, ou 

seja, os recortes de aproximações ou afastamento dos mapas, das fotos de 

satélites, ou de fotografias aéreas, envolvem uma análise qualitativa do fenômeno, 

lembrando também que as leituras destes instrumentos são realizadas 

verticalmente.  

Atualmente a leitura vertical pode ser facilmente realizada, através do 

acesso aos instrumentos cartográficos digitais. Um exemplo é o programa 

desenvolvido pela empresa google chamado Google Earth, distribuído gratuitamente 

na internet. Este programa disponibiliza um modelo tridimensional do globo terrestre 

através de fotografias de satélite, fotografias aéreas e GIS 3D. Mesmo o acesso 

sendo facilitado não quer dizer que será acessível a todos. No Brasil os dados 

produzidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil37 indica que apenas vinte e 

cinco por cento dos brasileiros têm um computador em casa e apenas dezoito por 

cento tem acesso à internet. 

Ao trabalhar com a leitura vertical é preciso reconhecer que os instrumentos 

geográficos não são representações universais. Para a leitura de um mapa ou de 

                                                 
36 Esta idéia foi apresentada em 1972 no livro Le droit à la ville – suivi de Espace et politique. No ano 
de 2008 foi realizada a tradução para o português editada pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. 
37 Dados de 2008. Disponível em: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2008-total-brasil/rel-geral-01.htm. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 06. Pituba  

uma fotografia aérea é necessária a compreensão de alguns elementos como as 

projeções, escalas cartográficas e legendas, algo denominado na Geografia como 

alfabetização cartográfica. O processo de leitura vertical é imbricado da leitura 

horizontal dos mundos vividos. A leitura horizontal, como dito no capítulo um, foi 

representada através de fotografias e depoimentos de moradores. Entretanto, as 

observações constantes e diárias através das descrições dos dois lugares auxiliaram 

no processo de construção desta leitura horizontal.    

Inicialmente, as fotografias aéreas produzem uma reflexão muito mais 

apurada dos espaços concebidos, mas há possibilidades do reconhecimento, a partir 

de quem faz a leitura, dos espaços percebidos e vividos. Para esta dissertação as 

leituras verticais e horizontais foram fundamentais para a compreensão da temática 

da violência no contexto da cidade e dos bairros. 

A comparação e a descrição das fotografias aéreas dos dois bairros (figura 

06 e figura 07) foram relacionadas a partir das representações percebidas e 

concebidas da violência, através das interrelações entre morfologia e violência.  

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 07. Nordeste de Amaralina.  

 

Esta análise foi realizada em 2005 no bairro da Boca do Rio, através da 

monografia realizada pela pesquisadora. As formas dos dois bairros demonstram 

planejamento com concepções bem diferentes. Enquanto a Pituba apresenta uma 

linearidade, espaçamento entre as ruas e diversos espaços livres transformados em 

praças ou parques; o Nordeste de Amaralina apresenta uma irregularidade das ruas, 

quase sem nenhum espaçamento, caracterizado como um bairro de becos e vielas. 

Esta primeira descrição pode ser relacionada a algumas reflexões sobre a 

violência. As primeiras análises são aquelas bem simplistas relacionadas às formas 

dos bairros. Um bairro com pouco espaçamento e com muitos becos na nossa atual 

sociedade brasileira representa características propícias a alguns tipos de violência. 

Afinal, para aqueles que não conhecem bem estas formas dentro de um bairro há o 

perigo de se perder. Tuan (2005) quando descreve o medo na cidade, diz que “a 

maior ameaça, aquela que se destaca em uma cidade, são as outras pessoas” 

(p.16). Como nesta dissertação não há forma sem conteúdo (LEFEBVRE, 2004), 

seriam nestas formas de becos que a “ameaça” estaria presente.  

Durante as entrevistas com os moradores do Nordeste de Amaralina os 

discursos sempre nos levavam a estas reflexões. Nas entrevistas fazíamos a 

seguinte pergunta: Se eu não conhecesse o seu bairro, que indicações você me 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

daria para que eu pudesse escolher meus percursos? Apenas um entrevistado disse 

poder andar por todos os lugares, mas todos os outros pediram para evitar os becos 

e vielas:  

“Eu indicaria a você andar mais pelas ruas principais não entrar nas ruas...  
é nas vielas e nos becos, porque é realmente pra quem não conhece 
parece um pouco estranho e pode se perder, e têm alguns locais que 
também não são tão bons de se freqüentar, então eu aconselharia nas ruas 
principais mesmo” (Morador do Nordeste, 23 anos) 

 

Entretanto, nem sempre becos e vielas podem ser associados ao medo e à 

violência. As pesquisas desenvolvidas, pela pesquisadora, no Bairro da Boca do Rio 

(2005) indicaram o Alto do São Francisco com uma configuração morfológica 

caracterizada por becos e vielas, como um dos lugares mais seguros do bairro. A 

forte relação de vizinhança permitia uma percepção maior da entrada e saída de 

estranhos. No Nordeste de Amaralina esta realidade não é tão facilmente 

encontrada devido à forte presença do tráfico de drogas. É preciso dizer nesta 

dissertação que os traficantes utilizam muito bem esta configuração espacial no 

Nordeste de Amaralina para o desenvolvimento de uma “economia ilegal”. Agora, 

não podemos dizer também que todos os becos e vielas são dominados pelo tráfico. 

Em muitos momentos a pesquisadora passou por becos e vielas e observou outras 

práticas como: crianças jogando bola, homens jogando dominó e até mesmo 

senhoras e mulheres jovens conversando sobre o seu dia-dia. Em uma conversa 

informal com uma pessoa participante de um dos grupos que a pesquisadora 

frequentou, uma mulher fez a seguinte reflexão sobre a forma dos becos: 

 

“Eu moro num bequinho bem apertado. Era uma tranquilidade, pois só  
morava gente de família. Eu podia sair tranquila e deixar minha filha, os 
vizinhos todos se conheciam. Mas, depois que um homem se mudou pra 
lá... É um entre e sai de gente estranha. E ele é tão violento. Eu só escuto  
palavras de baixo calão... Não me sinto mais segura onde moro” (Moradora 
do Nordeste, 42 anos) 

 
Este depoimento foi importante, pois demonstrou possibilidades de becos e 

vielas serem, em um determinado contexto, locais seguros.  Estas formas dependem 

dos sistemas sociais desenvolvidos e construídos, ou seja, uma relação intrínseca 

entre forma e conteúdo. 

Na Pituba as relações entre forma e conteúdo também permitem outras 

análises quando se trabalha a tríade lefebrviana. Através da forma apresentada na 

fotografia o bairro da Pituba não possui becos e vielas estreitos, tem espaços livres 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

transformados em áreas de lazer e a presença da praia. Características que 

poderiam levar à construção de um lugar tranquilo. Contudo, os discursos dos 

moradores da Pituba envolveram a palavra “perigo”. No processo de descrição do 

bairro sempre era comum a relação com o perigo existente no bairro, como 

podemos ver nos depoimentos abaixo: 

 
“É um local onde tem lojas, local onde tem uma população geralmente que 
tem um poder aquisitivo, é um local também sombrio, as ruas são desertas.  
Não deixam de ser desertas e também um local bastante perigoso” 
(Morador da Pituba, 25 anos). 
 
“Hoje em dia eu penso que a Pituba é um bairro muito funcional, mas muito 
perigoso” (Moradora da Pituba, 40 anos).  

 

Ao cruzar a leitura vertical das fotografias aéreas com a leitura horizontal dos 

depoimentos foi possível perceber no contexto da violência a subversão da lógica 

hegemônica das formas, pois o bairro da Pituba por ter vias mais abertas, 

iluminadas e com presença de equipamentos de lazer poderia não apresentar 

problemas com a violência. Os resultados, então, demonstram que é preciso 

reconhecer o contexto inerente dos lugares para possivelmente transformar também 

as manipulações da paisagem.   

 

 

3.1 A violência e a dinâmica das ocupações nos bairros da Pituba e Nordeste de 

Amaralina. 

 

 

A dinâmica das ocupações nos bairros da Pituba e Nordeste de Amaralina 

envolveria uma pesquisa bastante detalhada e complexa, descrever e analisar os 

contextos históricos espaciais dos lugares por si só justificaria uma dissertação 

sobre esta temática. Um dos objetivos específicos desta dissertação foi buscar as 

interrelações entre os processos históricos-espaciais e a temática da violência nos 

dois bairros, assim os recortes históricos não foram construídos de maneira linear, 

mas através dos contatos entre os bairros.  

É importante começar explicitando quais foram os tipos de contatos 

construídos historicamente e aqueles encontrados atualmente na pesquisa de 

campo. Pode-se dizer que foi durante o século XIX que os contatos entre as 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

pessoas dos dois lugares começaram a se construir. Entretanto durante esse século 

ainda não existia “formalmente” o Nordeste de Amaralina. O século XIX na cidade de 

Salvador é marcado pela presença de diversas fazendas e a área de pesquisa desta 

dissertação envolveu duas fazendas38: Fazenda Amaralina39 e Fazenda da Pituba, 

tendo como respectivos donos o senhor José Álvares do Amaral e o senhor Manoel 

Dias da Silva.   

Um dos processos interessantes para esta pesquisa foi o parcelamento das 

fazendas em loteamento ocorrido no início do século XX. Segundo o documento 

produzido pela Oceplan em 1978, “a ocupação inicial do bairro do Nordeste de 

Amaralina desenvolveu-se a partir do loteamento Cidade Jardim Balneária de 

Amaralina em 1932” (p.01). Já na Pituba os primeiros lotes surgiram em 1919 

através de um projeto denominado Cidade-Luz. Os processos de parcelamento 

demonstraram claramente os espaços percebidos com objetivos de traçar os perfis 

socioeconômicos destes dois bairros. Enquanto no Nordeste de Amaralina o 

processo de parcelamento propiciou as ocupações informais, inclusive induzidas 

pelos seus proprietários; o “dono” da Pituba impediu as ocupações informais 

utilizando serviços de capangas. Um dos capangas mais famosos denominado “Pela 

Gato” apareceu em algumas falas dos moradores do Nordeste de Amaralina quando 

indagados sobre não gostar de algum lugar na sua infância. Dentre estes lugares 

estava a “Mata do Joventino” atual Parque da Cidade: 

 
Se falasse assim: Tem que passar (mata do Joventino), quando ia para 
Brotas, só se fosse acompanhado, porque Brotas é bem próximo daquela 
ladeira que saí da Santa Cruz, um lado é a Mata, o Parque da Cidade, a 
Mata do Joventino, então pra descer ali sozinho, nem pensar. Porque a 
gente tinha medo do capataz, quem tomava conta desta mata, desta 
fazenda (Mulher, 53 anos). 40 

 
Os contatos no século XIX e inicio do século XX foram estabelecidos 

basicamente pelas relações de trabalho. O Nordeste de Amaralina foi e continua 

                                                 
38 Segundo dados da OCEPLAN DE 1978 o “Nordeste de Amaralina está dividido em cinco grandes 
propriedades – da família Amaral, de Augusto Nasser Borges, de Raimunda Vieira da Silva, de 
Orlando Garcia, do Cel. Isaias E. dos Reis” (p.03). Entretanto este documento trabalha com a ideia de 
região homogênea envolvendo a Santa Cruz e o Vale das Pedrinhas. Assim, o recorte desta pesquisa 
envolveu apenas a propriedade da família Amaral que, inclusive, foi verificado nos depoimentos dos 
moradores.  
39 Chamava-se inicialmente Fazenda Alagoas. 
40 É importante ressaltar que esta fala do medo do capataz foi mais presente no discurso das 
mulheres, pois segundo as informações no campo o tal capanga era também um estuprador. No 
discurso masculino eles lembravam do capataz, mas não com tanto temor. E muitos homens 
lembravam com o gravador desligado e quando a pesquisadora indagava.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

sendo um bairro de mão de obra disponível para as áreas da redondeza, incluindo a 

Pituba. As ocupações sempre envolveram baixo rendimento como o trabalho 

doméstico, vendedores ambulantes, pescadores e baianas de acarajé. Estas 

ocupações fizeram e fazem parte da história do bairro. Entretanto, os contatos na 

metade do século XX e início do século XXI se tornaram mais estreitos, pois a 

Pituba é considerada atualmente um dos novos centros da cidade, segundo Freitas 

(2006) 

(...) a Pituba é a zona de maior concentração comercial da cidade. Ela é 
compreendida pelo Iguatemi, Itaigara, o Caminho das Árvores, o próprio 
bairro da Pituba, entre outros. A importância desta área comercial não se  
expressa unicamente em termos quantitativos: lá estão localizados 
importantes shooppings centers, redes de supermercados e demais 
segmentos do setor. (p.32) 

 

Já o Nordeste de Amaralina, mesmo sendo um bairro com baixos 

rendimentos, possui escolas de segundo grau, posto de saúde, comércios e serviços 

diversificados, que permite a presença de moradores da Pituba nestas localidades.  

Historicamente as relações entre estes dois lugares ocorreram através do 

trabalho. Inicialmente, eram os trabalhadores do Nordeste que apenas trabalhavam 

na Pituba. Mas, atualmente, há professores, médicos, assistentes sociais que são 

moradores da Pituba e trabalham no Nordeste de Amaralina. Estas afirmações 

podem ser verificadas nos trabalhos desenvolvidos por Branco (2001), Andrade 

(2005) e Brito (2005), mas também, através das pesquisas realizadas em campo, 

onde um dos critérios de seleção de entrevistados era moradores da Pituba 

trabalhando no Nordeste de Amaralina e vice-versa. 

A infraestrutura existente no bairro da Pituba acaba por induzir uma maior 

presença dos moradores do Nordeste de Amaralina neste lugar. Não obstante, foi 

observado na pesquisa de campo também a utilização do comércio e serviços do 

Nordeste de Amaralina pelos moradores da Pituba.  

Antes de descrever estes processos é importante uma pequena descrição 

da infraestrutura dos dois bairros. A compreensão dos discursos sobre os lugares 

depende muitas vezes do conhecimento do pesquisador sobre os bairros. A 

metodologia do diagnóstico, produzida pelo Grupo Espaço Livre, permite ao 

pesquisador uma visão geral dos bairros estudados e, consequentemente, um 

melhor cruzamento das informações. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 Foram realizados assim os mapeamentos dos espaços livres41, comércio e 

serviços42, postes de iluminação e levantamento das linhas de ônibus. Através  

destes mapeamentos temos um diagnóstico dos dois bairros, mas iremos apresentá-

los de forma suscinta aqui nesta dissertação. 

Comecemos com a Pituba: é um bairro que apresenta uma grande 

diversidade de lojas especializadas e de grande porte, com destaque para a 

presença de dez agências bancárias. Em relação aos espaços livres foram 

identificados nove no bairro: Parque Jardim dos Namorados, Praça Marconi, Praça 

Belo Horizonte, espaço livre em frente ao posto de gasolina, Praça N. Senhora da 

Luz, Praça do ex – Clube Português, Praça Brasil e “Lagoa dos Patos”, como podem 

ser verificados nas figuras de 08 a 15 das página seguintes. A partir das figuras 

apresentadas existe a possibilidade de uma leitura de “espaços sem pessoas”. Na 

Pituba as pessoas utilizam os espaços livres, exceto aquele em frente ao posto de 

gasolina, no turno da tarde, mais exatamente no final da tarde, pois muitas praças 

não possuem arborização. Os usos destes espaços se dão através de caminhadas, 

“levar” cachorros para passeios e/ou somente ficar sentado nestas praças. A 

pesquisadora muitas vezes, sabendo destes usos e horários, utilizou a estratégia de 

conversas informais sobre o bairro da Pituba. Foi bem interessante, pois muitas 

informações e/ou indicações de moradores para as entrevistas mais longas surgiram 

através destes contatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Espaços livres são áreas sem edificação que podem vir a serem áreas de lazer. 
42 Foi realizado apenas o mapeamento das duas ruas centrais dos bairros: Manoel Dias (Pituba) e 
Cristóvão Ferreira (Nordeste de Amaralina). 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 09. Parque Jardim dos Namorados - 2008 
Autora: Cláudia Santos 

Figur a 08. Praça Marconi  - 2008 
Autora: Cláudia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 . Praça Marconi - 2008 
Autora: Cláudia Santos 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Praça Belo Horizonte - 2008 
Autora: Cláudia Santos 

     Figura 11. Espaço livre em frente ao posto de gasolina -2008 
Autora: Cláudia Santos 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura12. Praça Nossa Senhora da Luz -2008 
Autora: Cláudia Santos 

Figura13. Ex -clube Português -2008 
Autora: Cláudia Santos 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14. Praça Brasil - 2008 
Autora: Cláudia Santos 

Figura15 . “Lagoa dos Patos” - 2008 
Autora: Cláudia Santos 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Além destes dados referentes aos espaços foram realizados o levantamento 

das linhas de ônibus na Secretaria de Transporte, que indicou oitenta e sete linhas 

passantes na Avenida Manoel Dias e a presença de um final de linha com sete 

linhas passantes. No que se refere à iluminação no bairro o mapeamento indicou 

uma distribuição regular dos postes de iluminação como pode ser verificado na 

figura 16: 

 

Figura 16. Postes de iluminação – Pituba – 2008. 

 

Analisar a distribuição dos postes de iluminação é importante para a 

temática da violência, pois os locais escuros podem favorecer alguns tipos de 

violência. Segundo dados43 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP), 

havia em 2005 uma demanda de dez mil pontos de luz na cidade, principalmente 

nos bairros de periferia da cidade. Há atualmente um projeto realizado pela 

Prefeitura de Salvador denominado “Banho de Luz” que começou desde 2005, mas  

é perceptível uma boa iluminação apenas nas vias principais e não internamente nos 

bairros. A própria Pituba é bem iluminada à noite nas duas vias principais: Avenida 

                                                 
43 Os dados foram extraídos de uma reportagem do Jornal A Tarde do dia 11.09.2005. 

Postes de Iluminação 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Magalhães Neto e Avenida Manoel Dias da Silva, mas as ruas transversais à 

Avenida Manoel Dias são escuras. O mesmo acontece com o bairro Nordeste de 

Amaralina que apresenta, também, uma distribuição irregular dos postes, como pode 

ser verificado na figura 17:   

 

 

 

                       Figura 17. Postes de ilumina ção – Nordeste de Amaralina – 2008. 

 

Em relação ao Nordeste de Amaralina o bairro possui comércio e serviços 

diversificados, mas, na grande maioria, de pequeno porte. Além disso, apresentou 

oito espaços livres denominados: Campo do Areal, Depósito de Lixo, Campo de 

futebol de areia, campo de futebol e Beco da Cultura como pode ser verificado nas 

figuras 18 a 22. 
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Figura 18. Campo do Areal – 2008 
Autora: Cláudia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Depósito de Lixo – 2008 
Autora: Cláudia Santos 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 21. Campo de futebol – 2008 
Autora: Cláudia Santos 

Figura 20. Campo de  areia – 2008 
Autora: Cláudia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 22. Beco da Cultura – 2008 
Autora: Cláudia Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, estas figuras também representariam um esvaziamento dos 

espaços livres no Nordeste de Amaralina. Mas, o campo do Areal comparado aos 

outros espaços livres, exceto o depósito de lixo que não tem como ser usado, é o 

mais utilizado pelos moradores. O Beco da cultura44 é muito conhecido no bairro, 

mas é “usado” basicamente pelos estudantes das escolas próximas. Os estudantes 

geralmente ficam sentados esperando o horário das aulas ou utilizam para algumas 

apresentações de trabalhos. Há grupos também que utilizam, raramente, o Beco da 

Cultura para apresentações em datas festivas.  No dia 20 de novembro, dia da 

Consciência negra, 20 de novembro, um grupo de percussão foi se apresentar na 

Escola Polivalente de Amaralina e depois saiu tocando pelo Beco da Cultura, como 

pode ser verificado na figura 23: 

 

 
 
 
 

 

                                                 
44 O Beco da Cultura possui este nome porque um dia foi muito utilizado para atividades consideradas 
culturais. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Beco da Cultura – 2008 
Autora: Cláudia Santos. 

 

O interessante também das figuras 18 a 22 é a presença de três campos de 

futebol em detrimento de outras formas no bairro. Mas, este tipo de planejamento é 

algo típico no Brasil que conduz a uma leitura preconceituosa dos bairros pobres das 

metrópoles brasileiras, pois o máximo oferecido são os campos de futebol.  

Finalizando este pequeno diagnóstico do Nordeste de Amaralina em relação 

à infraestrutura rodoviária o bairro possui um final de linha e nove linhas de ônibus. 

A quantidade foi considerada pelos moradores como “razoável”, mas muitos 

assumem utilizar as linhas passantes da Avenida Manoel Dias, pois quando estão 

com pressa vão até a esta Avenida e se locomovem mais facilmente pela cidade. 

Diante destes contextos representados por estes dois resumidos 

diagnósticos, verifica-se de que há uma maior presença dos moradores do Nordeste 

de Amaralina na Pituba, pois, eles acabam por utilizar não somente o comércio e os 

serviços, mas também as linhas de ônibus e as áreas de lazer. Isso explica, 

inclusive, o porquê “é tão bom” morar no Nordeste de Amaralina. Pois, eles acabam 

se beneficiando das facilidades da proximidade de um bairro de alto rendimento da 

cidade.  A questão da localização na cidade é algo chave nos discursos quando 

colocada a questão sobre gostar ou não de morar no Nordeste de Amaralina. Em um 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

dos depoimentos um morador esclarece que gosta de morar no bairro porque “(...) É 

próximo de tudo: Iguatemi, praia, Lapa. Aonde eu quiser é bem próximo. É um bairro 

fácil de chegar a outros lugares” (H, 34 anos).   

 Alguns moradores da Pituba, por mais inusitado que pareça, utilizam o 

comércio e os serviços do Nordeste de Amaralina. Foi observado em campo 

moradores da Pituba utilizando o posto de saúde, fazendo compras na feira 

dominical do bairro e nas entrevistas os moradores da Pituba disseram que quando 

buscam produtos e serviços mais em conta vão até o Nordeste de Amaralina. Os 

serviços mais procurados são: as oficinas de carro, as lojas denominadas de “1,99”, 

e as casas de folhas, como uma moradora de 40 anos esclareceu:  

 

Até encontro em outros lugares, mas encontro mais caro. Como eu tenho 
filhos pequenos e faço festas de aniversário então muitas vezes eu preciso  
de lembranças, coisas bonitinhas: brinco, batonzinho, brilhos e lá as lojas de 
1,99 preservam, não digo o preço de 1,99, mas conseguem ser baratas. Eu 
gosto muito de chá, eu vejo muitas folhas então é fácil de encontrar. 

 

 Um outro contato estabelecido entre os dois lugares, importante para esta 

pesquisa, ocorre através do comércio de drogas. A partir de alguns relatos com o 

gravador desligado os moradores do Nordeste de Amaralina afirmaram a presença 

na década de 1970 do tráfico no bairro, mas o relacionamento entre eles e os 

moradores era algo sempre respeitoso. Segundo informações dos moradores, 

raramente os traficantes andavam exibindo suas armas e os adolescentes pouco se 

envolviam com as drogas. 

 O interessante a partir destes depoimentos é a dedução da existência de um 

mercado consumidor. Um mercado, que, “possivelmente”, se instalava nas 

redondezas. Mas, atualmente, estas informações podem ser comprovadas através 

dos dados estatísticos dos tipos de delitos fornecidos pelo Centro de Estatística da 

Polícia Civil. No ano de 2008 foram apresentados os seguintes dados sobre o 

tráfico:  

 
 Nordeste de Amaralina Pituba 

Usuários 32 10 
Traficantes 11 19 

Quadro 34. Delitos relacionados ao tráfico de droga s 
Fonte: CEDEP, 2008. 

 
Os dados, infelizmente, não informam o endereço dos usuários e dos 

traficantes. Assim, não há como saber se todos os usuários e traficantes são 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

moradores destes bairros. A ideia que este quadro demonstra é uma maior presença 

de traficantes na Pituba e maior presença de usuários no Nordeste, algo bastante 

estranho, pois o preço das drogas nos levam a questionar os “reais” compradores e 

os “reais” vendedores. O que nos interessa nestes dados é a possibilidade de se 

inferir sobre possíveis contatos através do comércio de drogas entre as pessoas e, 

consequetememente, os dois lugares. Dentre as entrevistas apenas um morador do 

Nordeste de Amaralina assumiu claramente este processo quando descreve a 

Pituba: 

  

Pituba um bairro em relação ao Nordeste é um bairro classe média, média 
alta, uma classe maior do que os moradores que moram aqui. E 
infelizmente, usado pelo tráfico pra chegar aos clientes. Muitos clientes vêm 
pra cá comprar. Muito deles vão pra lá vender, entendeu? Infelizmente, 
quando dá qualquer problema a polícia bate aqui, infelizmente e é por este  
motivo que o tráfico está aqui... (Morador do Nordeste de Amaralina, 34 
anos). 

 
O cruzamento das informações demonstrou a importância da compreensão 

dos contatos para o estudo da violência. Os contatos geográficos por duas classes 

socioeconômicas distintas possibilitam o aprofundamento da temática e a 

compreensão muitas vezes das manipulações realizadas através dos processos de 

representações dos lugares e das paisagens.  

 

 

3.1.1. Abrindo um parêntesis no processo: Um foco para o Nordeste de Amaralina. 
 
 

Durante todo o processo de escrita da dissertação tentamos relacionar todas 

as questões propostas com os dois bairros. Afinal, tínhamos interesse em  

compreender a questão dos contatos geográficos no contexto da violência. Mas, um 

procedimento realizado no Nordeste de Amaralina acabou produzindo resultados 

bem interessantes e que se fez necessário analisar com um pouco mais de 

profundidade. 

Um dos procedimentos realizado em campo foi a inserção da pesquisadora 

numa escola pública do Nordeste de Amaralina. As intencionalidades desta inserção 

eram: buscar possíveis entrevistados jovens, se tornar conhecida também como 

professora, ir à noite ao lugar e entender a questão da delimitação do bairro.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Como a questão da delimitação do bairro era um ponto chave para o 

desenvolvimento da pesquisa, se buscou trabalhar com um tema importante na 

Geografia denominado “Representação Cartográfica”. Essa temática tem como foco 

a leitura e interpretação de mapas, presente no currículo das quintas-séries. Assim, 

a pesquisadora fez a proposta para trabalhar com o professor de Geografia Denilson 

Alcântara, que permitiu a presença da pesquisadora em suas aulas durante três 

meses. 

O tema da delimitação do bairro foi importante, pois durante as entrevistas 

com os moradores participantes de associações comunitárias havia uma discussão 

de um termo chamado “Região Homogênea”. O termo região possui uma trajetória 

delineada no processo de construção do conhecimento geográfico. Em alguns 

momentos da pesquisa se analisou a perspectiva de um aprofundamento do termo, 

mas se chegou à conclusão que isso necessitaria de outros métodos e 

metodologias. E também, não é um discurso recorrente dos moradores participantes 

de grupos culturais, grupos religiosos ou moradores que não participam de 

associações, principalmente quando se questiona sobre a temática da violência e a 

relação com a mídia. Uma moradora de quarenta anos, moradora do Nordeste de 

Amaralina, ao ser indagada sobre como ela vê as notícias veiculadas pela mídia 

sobre seu bairro, levanta a questão da delimitação:   

 

(...) eles (mídia) passam as informação totalmente desencontrada. 
Totalmente! Tipo assim: Eles não dividem o bairro. Porque o Nordeste é 
Nordeste! Então tudo que acontece tipo: Vale das Pedrinhas, Santa Cruz 
eles nunca dizem que foi no Vale das Pedrinhas, que foi na Santa Cruz, que 
foi no Areal, que foi no Boqueirão, não diz. Tudo é Nordeste. Só que aí as 
pessoas que moram no Nordeste estão sendo marginalizadas por causa da 
mídia. 

 

Como o trabalho tinha como objeto de estudo a temática da violência não se 

fez necessário um aprofundamento desta idéia de região homogênea na pesquisa. 

Entretanto, pesquisas realizadas em bibliotecas públicas demonstraram a existência 

de um decreto de número 5.403, de dezessete de junho de 1978, criado na 

prefeitura de Fernando Wilson Magalhães, que dispõe sobre a Zona Homogênea do 

Nordeste de Amaralina e dá outras providências. Através deste decreto há uma pista 

para explicação dos discursos dos moradores participantes de associações de 

moradores. Eles buscam um alinhamento com o discurso concebido para 

possivelmente facilitar o diálogo com a prefeitura e, além disso, a área de atuação 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

se estende, pois a “Região Homogênea” abrange o Nordeste de Amaralina, Santa 

Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada.  

 Voltando ao trabalho desenvolvido na escola Polivalente de Amaralina, o 

processo se deu da seguinte maneira: Durante um tempo a pesquisadora assistiu às 

aulas do professor e procurava caminhos para contextualizar a discussão dos limites 

do bairro. O professor trabalhou todo o processo de alfabetização cartográfica com 

os estudantes, envolvendo a leitura e interpretação dos elementos de um mapa até 

a análise das escalas geográficas e cartográficas. Como a escola dispunha de um 

laboratório de informática também foi possível trabalhar com a leitura e interpretação 

de imagens de satélites através do programa Google Earth.  

Os instrumentos para a discussão dos limites foram contemplados, mas 

antes de começar a delimitação em mapas de ruas no tamanho A3, aplicamos um 

questionário com algumas questões da entrevista realizada com os moradores da 

Pituba e do Nordeste de Amaralina. Neste processo de aplicação do questionário, 

descobrimos o analfabetismo de três alunos. Dentre estes três alunos apenas uma 

continuou no processo. Ela era semi-alfabetizada e como o trabalho foi desenvolvido 

em grupo, os estudantes explicavam muitas vezes para ela o processo.  

Fizemos também uma discussão sobre o limite concebido pelos Correios, 

pois muitos alegavam a existência de algum limite, devido ao recebimento de cartas 

indicando o bairro. Foi demonstrado o mapa do limite dos Correios e explicitado os 

possíveis critérios de tal delimitação. Após este processo, entregamos aos grupos os 

mapas das ruas do Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz e 

Vale das Pedrinhas e informamos que eles seriam os novos planejadores do bairro. 

Eles poderiam delimitar os bairros a partir de suas experiências. Esta ideia foi 

baseada nos estudos de Souza (1989) que diz: 

 

As pessoas inconsciente ou conscientemente sempre “demarcam” seus 
bairros, a partir de marcos referenciais que elas, e certamente outras antes 
delas, produzindo uma herança simbólica que passa de geração a geração, 
identificam como sendo interiores ou exteriores a um dado bairro. Os limites 
do bairro podem ser imprecisos, podem variar um pouco de pessoa para 
pessoa. (...) (p.150). 

 
O processo foi lento, pois opinar e discutir sobre os mundos-vividos é algo 

complexo. Para Relph (1979), “o mundo-vivido não é absolutamente óbvio, e os 

seus significados não se apresentam por si mesmos, mas têm de ser descobertos” 

(p.4). As descobertas deste processo foram interessantes para esta pesquisa, pois 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
Figura 25. O processo da construção dos mapas - 200 8 

Autora: Cláudia Santos 
 

 
Figura 24. O processo da construção dos 

mapas - 2008 
Autora: Cláudia Santos  

muitos resultados não foram esperados e acabaram por produzir uma reflexão sobre 

a temática da violência no bairro. Foram construídos durante o processo dez mapas, 

mas dois foram cópias de outros alunos. Infelizmente, não foram todos os alunos 

que quiseram participar do processo, respeitamos também estes alunos. A 

participação ou não das pessoas foi um dos elementos também norteadores do 

processo, como pode ser verificado nas figuras de 24 a 26 , onde não 

necessariamente o grupo funcionava com quatro pessoas, como o estipulado pela 

pesquisadora e o professor de Geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
Figura 26. O processo da construção dos mapas - 200 8 

Autora: Cláudia Santos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma melhor visualização dos resultados, os oitos mapas foram 

digitalizados no programa Arcgis 9.2. No processo de digitalização foi respeitado o 

título dos mapas e a escolha das cores. Não foi feita nenhuma modificação dos 

mapas construídos pelos estudantes, apenas foi sobreposto o limite da pesquisa e 

adicionada a legenda. O objetivo desta informação foi analisar até que ponto os 

limites da pesquisa coincidiram com os limites dos estudantes. 

Dentre estes oito mapas se discutirá apenas três, os outros ficarão no 

apêndice B, pois a relação direta com a temática da violência pôde ser visualizada a 

partir dos mapas representados pelas figuras 27, 28 e 29. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 27 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dito anteriormente, inicialmente, optou-se por trabalhar com grupos de 

quatro componentes, para que eles pudessem discutir como cada um delimitava o 

“seu” bairro e, consequentemente, chegar a uma conclusão. No entanto, o mapa da 

figura 27 foi construído por três mulheres com as seguintes idades: vinte e sete 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 28- 2008 

anos, trinta e seis anos e quarenta anos; uma delas acabou desistindo do processo, 

pois era muito ausente nas aulas de Geografia.  

Os outros dois mapas foram construídos por rapazes com dezesseis a 

dezenove anos (figuras 28 e 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 29 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 28 representando o mapa “As divisões de Bairro” foi produzido 

apenas por dois alunos. A situação neste processo foi bem delicada. Pois, em 

muitos momentos, visualizamos um desconforto destes dois alunos que 

confeccionaram o mapa com os outros dois alunos do grupo. Até que um dia, 

quando o professor saiu da sala, a pesquisadora resolveu fixar sua atenção a este 

grupo e ouviu a seguinte frase: Não faça isso porque você pode se complicar! Não 

faça! Quando a pesquisadora se aproximou para compreender a situação o 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

estudante da ameaça levantou-se e saiu da sala. Era o último dia para a entrega do 

trabalho. No término da aula a pesquisadora e o professor discutiram a situação e 

resolveram fazer a seguinte proposta para os dois estudantes: Vocês vão fazer 

amanhã com outra turma, o que acham? Eles aceitaram e confeccionaram com 

muita rapidez o mapa em outra turma. Como sabíamos do envolvimento dos outros 

dois estudantes com o tráfico, percebemos que eles interpretaram aquele mapa 

como uma ameaça ao comércio de drogas no bairro. 

O mapa construído pelas mulheres foi o mais detalhado em relação à 

quantidade de localidades. É possível notar a presença da localidade encontrada 

nos jornais denominada Areal como um bairro. Os resultados encontrados pelas 

estudantes foram produzidos a partir de pesquisa de campo. A cada novo encontro 

uma delas aparecia com uma agenda com anotações de ruas e bairros. 

Perguntamos o que significavam aquelas anotações. A aluna respondeu: quando eu 

tenho dúvida, eu anoto e vou nesta rua. Pergunto aos moradores que bairro eles 

moram e aí pronto!  O mapa, destas estudantes, demonstrou a importância da 

experiência do/no lugar, mas estes limites encontrados demonstraram também um 

distanciamento dos limites produzidos por esta pesquisa.  Não existiu em nenhum 

momento o julgamento de limites certos ou errados, acredita-se apenas que os 

limites são criados para atingir certos objetivos. Para alcançar os objetivos desta 

pesquisa, limites foram construídos, explicitados no primeiro capítulo da dissertação.  

O mapa representado pela figura 29 demonstra a consequência mais 

perversa do tráfico de drogas. O grupo que confeccionou este mapa possuía 

relações intrínsecas com as drogas e, neste grupo, existiam os “trabalhadores” e os 

usuários do tóxico. Percebemos que eles não conseguiam identificar as ruas 

próximas aos seus espaços vividos. Até que um dia eles resolveram conversar com 

o professor e assumir que não conseguiam delimitar, pois não podiam circular 

livremente por aquelas áreas. Solicitamos que delimitassem apenas o que realmente 

conheciam. Foi o mapa com menos detalhes de todos. Percebemos, então, que o 

tráfico também está influenciando no aprendizado geográfico, na apreensão da 

escala local, produzindo um impasse para futuras discussões sobre participação 

popular no planejamento urbano (SOUZA, 2003).  

Após este longo parêntesis faz-se necessário voltar ao eixo central desta 

dissertação que envolve a compreensão do contexto da violência nos espaços 

vividos, percebidos e concebidos nos bairros da Pituba e do Nordeste de Amaralina. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

O parêntesis foi aberto, pois se achou necessário e importante comentar estes 

resultados. Na Pituba o procedimento foi diferente, pois o estilo de vida ali existente 

não permitiu a realização de um trabalho como o produzido no Nordeste de 

Amaralina. Como admite-se nesta pesquisa o conceito de habitus de Bourdieu como 

um instrumento metodológico, existe a possibilidade de comparação entre os dois 

lugares , mesmo utilizando procedimentos metodológicos diferentes. Assim, em 

seguida, iremos delinear algumas discussões sobre as representações espaciais no 

contexto da violência na perspectiva de quem vive, vê e/ou escuta os lugares e as 

paisagens dos dois bairros. 

 

 

3.2. Os lugares e as paisagens do/no Nordeste de Amaralina e Pituba: a partir de 
quem vive, vê e/ou escuta! 
 
 
 

Os lugares e paisagens dos bairros podem causar sentimentos agradáveis e 

desagradáveis enquanto fenômenos vividos, essa seria uma das premissas 

principais de Relph (1979). Entretanto, no contexto da violência os resultados 

indicaram que os lugares e as paisagens quando são percebidos e concebidos 

também podem causar estes tipos de sentimentos.  

Inicialmente trabalhando com a idéia de Relph (1979) e Tuan (1980) sobre 

sentimentos topofílicos e topofóbicos na perspectiva de quem vive, as entrevistas 

indicaram que tantos os moradores do Nordeste de Amaralina quanto os moradores 

da Pituba gostam dos seus bairros. Os depoimentos abaixo demonstram este 

sentimento topofilico, quando indagados se gostam de morar em seus bairros e o 

porquê :  

 

Porque eu cresci aqui, quando vim com seis anos, cresci aqui e me sinto 
bem, eu não me imagino morando noutro lugar, a não ser no interior, numa 
cidade pequena, mas aqui em Salvador noutro bairro, eu não vejo, num 
bairro popular, porque eu não tenho condição de morar em um bairro, senão 
um desse: favela. Eu não vejo outro melhor que esse (Moradora do 
Nordeste, 53 anos). 
 
Gosto muito. Pela facilidade com que se encontram as coisas necessária s 
do dia-dia. Em todos os âmbitos de alimentação, educação, saúde, 
transporte, pela localização principalmente (Moradora da Pituba, 40 anos). 

 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Após o questionamento sobre gostar ou não de morar em seus bairros, 

havia uma questão sobre morar em outro bairro da cidade de Salvador. O 

interessante que praticamente todos os moradores do Nordeste quando indicavam 

outros bairros eram sempre os bairros populares, enquanto que os moradores da 

Pituba indicavam sempre bairros de frações de altos rendimentos da cidade de 

Salvador. Quebrando, inclusive, uma idéia que todo morador da periferia mora em 

seus bairros por falta de opção. A moradora de cinqüenta e três anos acima foi 

indagada se ela moraria num bairro de classe média e média alta, caso tivesse 

condições econômicas. Sua resposta foi bem enfática: Não! Eu não. Não sinto 

nenhuma vontade de morar num lugar assim. 

A já citada moradora da Pituba declarou que poderia morar em outro lugar 

como Graça, Canela, pois disse que tinha uma simpatia muito grande por estes 

bairros. A análise perceptível dos depoimentos envolve algo interessante para a 

Geografia, pode-se dizer que “morar em algum lugar da cidade” envolve também 

uma questão de habitus. Não é apenas uma questão financeira pura e simples, há 

outros processos que envolvem os diferentes espaços vividos. Um depoimento que 

esclarece bem esta situação foi a da moradora da Pituba de quarenta anos quando 

descreve o Nordeste de Amaralina e esclarece que não moraria em nenhum bairro 

popular: 

 
(...) No Nordeste as ruas principais me lembram Itapuã, independente de 
ser um bairro mais pobre ou considerado perigoso. Eu não moraria no 
Nordeste como eu não moraria de novo em Itapuã, que não tem a mesma...  
é... não é caracterizado da mesma forma que o Nordeste mas eu acho que 
ficou...  se popularizou demais e cresceu desordenadamente. Mora-se em 
todo lugar, tem comércio em tudo que é lugar. Mora-se e trabalha-se no 
mesmo lugar (...). 
  

O conceito de habitus do Bourdieu (2007) amplia os sentimentos topofílicos 

e topofóbicos (RELPH, 1979) para os espaços concebidos e percebidos. Pois, foi 

notável nos depoimentos dos moradores da Pituba e do Nordeste de Amaralina a 

transposição dos sentimentos agradáveis e desagradáveis dos “seus” espaços 

vividos para lugares com formas e conteúdos parecidos e/ou diferentes.    

 A proposta da pesquisa foi também analisar os espaços topofóbicos. Na 

Pituba os moradores vivenciam muito a questão da insegurança no bairro como um 

todo, não existindo um consenso de um lugar único que eles não gostam. Eles 

citaram: as sinaleiras da Manoel Dias, as ruas transversais à Manoel Dias, a Paulo 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

VI, as ruas próximas ao Nordeste de Amaralina, o Canal da Avenida Magalhães e 

até mesmo a Praça Nossa Senhora da Luz. Esta praça tem este nome devido à 

localização ali da Igreja Nossa Senhora da Luz, considerada o elemento marcante 

do bairro.  

Os lugares topofóbicos do Nordeste basicamente se resumiram a uma 

localidade: o Areal. Apenas um morador ligado a associações de moradores disse 

gostar de todos os lugares. O Areal é uma localidade que dentro do bairro ganhou o 

status de um outro bairro. Os moradores do Nordeste de Amaralina fazem a 

distinção desta localidade dentro do bairro e as pessoas evitam sempre passar por 

aquela área, como pode ser verificado no depoimento abaixo: 

 

Eu não gosto de andar muito no Areal. É porque assim, é um lugar de 
normalmente onde tem muita marginalidade, eu não frequento com tanta... 
eu não tenho uma frequência de ir lá. Então, as pessoa s as vezes não me 
conhecem, então pode causar alguns problemas. Então eu não gosto de 
passar lá (Morador do Nordeste de Amaralina, 24 anos). 

 

 Comparando uma fotografia do Areal (figura 30) com uma fotografia de uma 

rua qualquer do bairro do Nordeste de Amaralina (figura 31), para aquele que não 

vivencia o Nordeste de Amaralina, apenas visualiza e/ou escuta sobre tal localidade, 

poderia se questionar o que faz o Areal ser tão diferente do contexto geral? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Figura 31. Rua do Nordeste de Amaralina - 2008 
                                                       Autora: Juliana Neri 
 
 

Através da leitura das fotografias basicamente não há grandes diferenças 

entre as formas. Só é possível a compreensão dos conteúdos estando nestas duas 

áreas. A observação em campo confirmou os depoimentos dos moradores quando 

eles alegavam a presença forte do tráfico nesta área. Foram vistos homens 

armados, pessoas nos seguindo e até mesmo questionamentos sobre o que uma 

mulher, que não parecia moradora do bairro, estava fazendo ali. Algo que nunca 

havia acontecido no Nordeste de Amaralina.  

 Além da vivência há outros elementos que influenciam na construção dos 

espaços percebidos e concebidos; e ao trabalhar diretamente com a questão da 

violência mais uma vez voltamos às representações desta temática na mídia 

impressa. As notícias encontradas em arquivos públicos sobre o Nordeste de 

Amaralina e a Pituba, relacionadas com a temática, datam desde a década de 

oitenta do século XX nos dois bairros, como pode ser verificado no quadro 35: 

 
NORDESTE DE AMARALINA PITUBA 

04.07.1987- Moradores têm medo da 
polícia. (Tribuna da Bahia) 
04.07.1987-  Nordeste de Amaralina 
convive com violência e sujeira. (Tribuna 
da Bahia) 

26.06.1987- Moradores f icam em casa 
com medo. (Correio da Bahia) 
 

Figura 30. Areal – 2008 - Autora: Cláudia Santo s 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

09.03.1987 – O Nordeste de Amaralina 
convive com a violência. (A Tarde)  
 12.01.1988- Área da Pituba tem os 

mesmos problemas de um bairro popular. 
(A Tarde) 
08.01.1988- A Pituba pede socorro. (A 
Tarde)  

30.09.1991 – Nordeste, um bairro com 
problemas e vida própria. ( A Tarde) 

 

10.09.1992 – A maralina na língua do 
povo: Vizinho do Cão. (Jornal da Bahia) 

X 

X 29.12.1993- Insegurança ronda o bairro 
da Pituba. (Tribuna da Bahia) 

X 03.11.1994- Pituba alia progresso a uma 
onda crescente de violência. (A Tarde) 

28.04.1996. Estudantes temem pela 
segurança. (Bahia Hoje) 
20.07.1996- Área favorece ação de 
marginais. (Bahia Hoje) 

X 

X 
 
 
X 
 

24.03.1997- Moradores da Pituba querem 
mais policiamento e limpeza. (A Tarde) 
 
30.11.1997- Degradação e insegurança 
no bairro da Pituba. (A Tarde) 

X 31.03.1998- Pituba e A maralina já  
possuem sua própria Polícia Comunitária. 
(A Tarde) 

12.06.1999- Nordeste quer mudar a 
imagem de local violento. (A Tarde) 

X 

22.01.2001- Nem o diabo quer morar no 
Nordeste (Tribuna da Bahia) 

X 

21.03.2004. Nordeste de A maralina pede 
socorro. (A Tarde)  
03.06.2004- Moradores querem Nordeste 
da Paz. 
(A Tarde) 
25.10.2004- Mais segurança  
no Nordeste e Santa Cruz. 
16.11.2004 – Luta pela cidadania no 
Nordeste. 

21.08.2004- Medo do assalto é maior 
queixa de moradores (A Tarde) 
 
 

 02.03.2005- Pivetes levam terror à Pituba. 
(Tribuna da Bahia) 

23.04.2006- Como vivem os jovens do 
tráfico em Salvador. (A Tarde) 
04.08.2006- Nordeste de Amaralina é alvo 
de grande operação policial.(A Tarde) 
 

04.09.2006- Jovens infratores levam 
medo às ruas da Pituba.(Correio da 
Bahia) 
29.09.2006- Grade de ferro evita ação de 
menores infratores na Pituba.(Correio da 
Bahia) 
26.11.2006- Ladrões preferem a Pituba. 
(A Tarde) 
 

17.05.2007 - Grupo de dez bandidos 
fuzila módulos da PM em dois bairros 
(Correio da Bahia) 

04.01.2008 - Aumenta número de 
adolescentes infratores na Pituba. 
(Correio da Bahia) 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
09.01.2008- Polícia continua operação no 
Nordeste de Amaralina. (Correio da 
Bahia). 
 

20.01.2008- Pituba lidera estatística de 
assaltos e Brotas de furtos. (A Tarde) 
15.02.2008- Traficante é f lagrado na 
Pituba com pedras de crack. (Correio da 
Bahia) 
17.02.2008 - Bando saqueia 20 pessoas 
dentro do Parque da Cidade. (Correio da 
Bahia) 
25.02.2008- Bandidos tomam carro de 
médica na Pituba. (Correio da Bahia) 
02.03.2008- Sem-teto vivem embaixo de 
balaustrada na Pituba. (Correio da Bahia) 
 

Quadro 35.  Arquiv o de notícias sobre os bairros 
Fonte: SEPLAM e FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS 

 
Neste pequeno arquivo construído, a Pituba e o Nordeste de Amaralina 

apresentam dezoito notícias. Mas, ao analisar os títulos e as próprias notícias é 

perceptível uma tendência em colocar os moradores da Pituba como desprotegidos 

por algo que vem de fora, enquanto que no Nordeste de Amaralina a violência é 

inerente ao lugar e como exemplos expressivos têm-se as seguintes notícias: “Nem 

o Diabo quer morar no Nordeste”, “Como vivem os jovens do Tráfico em Salvador”. 

Só que para completar esta ideia de Topofobia construída fora da experiência e 

afirmar que o Nordeste de Amaralina é concebido e percebido, através daquele que 

“vê”45 e escuta, como um bairro violento da cidade de Salvador, é preciso 

reconhecer as outras representações encontradas nos jornais impressos. Porque ao 

analisar o quadro 35 acima pode-se dizer que a Pituba, através destas notícias, 

também é um bairro violento. O quadro 36 irá completar a leitura dos espaços 

concebidos e percebidos sobre os bairros: 

 

NORDESTE DE AMARALINA PITUBA 
X 14.01.1967 – Pituba ganha hoje Praça da Luz 

cuja conservação o vigário põe em dúvida. 
(Jornal da Bahia) 

X 06.07.1970 – Pituba, bairro moderno. (Jornal da 
Bahia) 

28.03.1972 – Nordeste de Amaralina é 
outra cidade em meio a Metrópole. 

X 

28.09.1978- Especulação imobiliária é 
ameaça para os moradores do Nordeste. 
(A Tarde) 

X 

15.09.1982- Nordeste: mais 22 ruas já 
f icaram urbanizadas. (Correio da Bahia) 

X 

                                                 
45 No sentido de leitura das notícias veiculadas pela mídia impressa.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 36.  Arquiv o de notícias sobre os bairros  
Fonte: SEPLAM e FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS e arquiv o pessoal 

 

20.07.1982 – Nordeste: a urbanização 
está praticamente no f im. (Correio da 
Bahia) 
04.07.1987 – Tem pagode lá na Baixa da 
Alegria. (Tribuna da Bahia) 

15.04.1987 – O lugar para onde sopra o vento. 
(A TARDE) 
23.05.1987- Ruas da Pituba lembram labirinto. 
(Correio da Bahia) 
 

X 07.1991- Pituba: Um bairro muito especial. 
(Folha da Pituba)  

X 03.05.1994- Onde reside o Brasil.  (Bahia Hoje) 
12.09.1988- Prefeitura abandonou o 
Nordeste de Amaralina. (A Tarde) 

 

13.09.1998- Problemas não cortam paixão pela 
Pituba. (A Tarde) 

X 11.09.1999- Pituba é preferida de médicos e 
dentistas. (Folha da Pituba) 

X 23.09.2000 – Pituba – Uma cidade nova.(A 
Tarde) 

X 10.08.2002 – Pituba do veraneio f icou restrita 
ao passado. (A Tarde) 

X 20.05.2004- Pituba/ Urbanização de praça está 
quase pronta 
 

19.06.2005 – Nordeste de A maralina 
resgata cidadania.  
18.07.2005 - Nordeste de Amaralina/ 
Projeto resgata vocação cultural na 
comunidade. 
29.08.2005 – Ginga Solidária 

 

25.08.2007- Bairro tem expansão 
acelerada (A Tarde) 

X 

 

 

As representações construídas pelas notícias de jornais demonstram uma 

Pituba moderna, preferida por “médicos” e “dentistas”, uma atuação do Poder 

Público constante e um bairro com problemas. Estes problemas existentes não 

cortam a “paixão” dos seus moradores. Já o Nordeste de Amaralina apresenta, ao 

mesmo tempo, uma representação da atuação do Poder Público na década de 

oitenta do século XX, mas na década de noventa apresenta um visível abandono. 

Uma das idéias predominantes é de um bairro cultural onde busca se resgatar a 

cidadania. Para explicar bem as representações concebidas e como elas chegam 

até os espaços vividos, dois depoimentos são interessantes quando os entrevistados 

foram indagados sobre como eles vêem as notícias veiculadas pela mídia sobre seu 

bairro:  

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Quadro 37. Tip os de violência nos bairros – Ano de 2 008 
Fonte: CEDEP, 2008 

 

É complicado porque a maioria das vezes fala dos pontos negativos e aí as 
vezes uma coisa que acontece...coisas muito brutais. A questão da 
violência tem em toda a cidade, mas parece que quando é Nordeste de 
Amaralina toma outra proporção. As vezes uma briga que foi uma coisa 
relativamente pequena, coloca no jornal como se fosse um pandemônio, 
uma guerra, onde todo mundo está se matando. Mas, do outro lado eu já vi 
algumas tentativas, não sei de boa fé ou não, tentando mostrar o outro lado 
do bairro. Eu já vi no Jornal A tarde falando dos jovens que conseguiram se  
destacar. Bem variado assim, mas o que predomina são sempre as notícias 
ruins. E as vezes acontece nos limites entre Nordeste e Pituba, Nordeste e 
Itaigara e aí foi no Nordeste (Moradora do Nordeste, 24 anos). 
 

Acho que se floreia muito por ser um bairro de classe média, né? Esconde-
se muita coisa porque é um bairro também que tem muita coisa em termos 
de assaltos, de violência também, que nem sempre é colocado nos jornais.  
Se vende muito mais uma imagem de um bairro bom para se morar e que 
não tem problemas do que mostrar realmente o que se tem no bairro 
(Moradora da Pituba, 31 anos). 

 

Antes de tecer alguns comentários sobre estes depoimentos é importante 

demonstrar os tipos de violência existente nos dois bairros:  

 

 Nordeste de Amaralina Pituba 

Homicídio Doloso 15 3 

Estupro 1 2 

Latrocínio 0 2 

Roubo a ônibus 7 25 

Roubo a Banco 0 0 

Roubo de Veículo 1 282 

Furto de Veículo 6 111 

Tóxico (usuário) 32 10 

Tóxico (traficante) 11 19 

 

 

Os depoimentos e os dados oficiais da polícia demonstram que os dois 

bairros apresentam problemas com a violência, porém com tipos diferentes. A 

violência hoje é uma das temáticas importantes em nossa sociedade, mas ela atinge 

de maneira diferente os lugares na cidade.  

O cruzamento entre as notícias de jornais, os depoimentos e os dados 

oficiais demonstram uma representatividade maior dos jornais na construção de um 

Nordeste de Amaralina violento, pobre e uma Pituba moderna, excelente para 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

moradia.  Entretanto, nos espaços vividos, estas representações hegemônicas são 

relativizadas. Observa-se, então, uma possibilidade vasta para a Geografia se 

debruçar sobre a temática da violência no sentido de demonstrar que estas 

representações são facilmente manipuláveis através do conceito de paisagem e a 

operacionalização do conceito de lugar permitirá análises mais profundas. 

Para finalizar a discussão sobre os espaços vividos, percebidos e 

concebidos faz-se necessário analisar um dos pontos chaves da pesquisa sobre 

como os moradores do Nordeste descreveram a Pituba e vice-versa. Inicialmente, 

existia uma expectativa de encontrar os modelos criados por uma sociedade de 

classes. A curiosidade era compreender os rótulos existentes para uma classe 

média e alta e para uma classe de baixa renda.  Entretanto, o trabalho tinha um 

enfoque para os contatos e, como a compreensão perpassou também pelo conceito 

do mundo vivido de Relph (1979), a questão das ambiguidades apareceu nos 

discursos. Primeiramente iremos colocar aqueles que rotulam claramente os lugares:  

 
Um “bucado” de gente metida a besta que mora nuns “apertamentos”, nuns 
cubículos e acham que tem o rei na barriga. Eu prefiro um milhão de vezes 
morar na minha casa enorme com três quartos do que morar num lugar que 
está um pouquinho mais próximo da praia e algumas vantagenzinhas  que 
eu não vejo tantas, morando num cubículo mesmo e ficar arrotando que 
mora na Pituba, que tem condições, que tem o rei na barriga (Moradora do 
Nordeste, 24 anos). 
 
Um bairro populoso com muita gente. Um bairro com índice de violência 
altíssimo, um bairro sem infraestrutura. Você sai daqui e vai para o 
Nordeste de Amaralina de carro e se irrita porque o povo anda no meio da 
rua. Povo e carro se igualam, entendeu? Mas, se você olhar direitinho 
porque eles andam na rua é porque não tem o passeio para eles andarem, 
entendeu? Aquilo tudo foi invasão. Uma invasão que se tornou um bairro 
populoso. Se tornando populoso não tem espaço! Aí você se irrita, aí você 
começa a buzinar e você pode até ter perda da vida (Morador da Pituba, 63 
anos). 

 
Estes foram os discursos esperados pela pesquisa, mas esperava-se num 

contexto diferente em que os dois moradores não tivessem a vivência dos bairros. 

Pois, os estereótipos são criados a partir daquilo que não se conhece.  

A questão sobre os contatos, mesmo quando um morador da Pituba trabalha 

no Nordeste de Amaralina, não necessariamente irá operacionalizar o discurso do 

lugar para a compreensão do bairro, como, por exemplo, o depoimento abaixo: 

 
De lá do meu prédio eu vejo mesmo, ficando olhando assim a diferença. 
Vejo o Nordeste e os prédios novos. Aí eu fico olhando assim a diferença: 
Tão juntos e tão longe! Longe quer dizer assim: qualidade de vida. 
(Moradora da Pituba, 59 anos). 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

No discurso acima o conceito de paisagem completa o sentido da descrição 

do bairro. A questão da relação empregatícia como um contato que pode 

operacionalizar o conceito de lugar irá depender da profissão. O discurso acima foi 

proferido por uma professora de Biologia, que, geralmente, vai à escola somente dar 

aulas e não circula pelo bairro, já o depoimento a seguir foi pronunciado por uma 

assistente social e permite a compreensão do bairro como um lugar:  

 
Eu acho que é um bairro que tem muita gente que trabalha, que dá duro, 
que participa de programas sociais, mas infelizmente existe um outro 
contingente que tem um outro envolvimento com tráfico e acabam 
sobressaindo e criando uma imagem muito ruim do bairro, mas que é uma 
minoria ainda, graças a Deus, e que é um bairro que poderia ser muito 
tranquilo e que existe lugares tranquilos aqui tanto para se morar, tanto para 
trabalhar, pra conviver (Moradora da Pituba, 31 anos). 

 

O depoimento acima se aproxima muito da descrição feita pelos moradores 

do Nordeste de Amaralina como podemos analisar abaixo:  

 

Bom! Populoso, não é? Infelizmente discriminado, também porque não tem 
um apoio social muito grande, não é? O que tem são coisas do próprio 
bairro, as ongs, as próprias pessoas que tentam melhorar. Violento, 
infelizmente! Por causa das drogas, aqui tem muito ponto de drogas. Mas, é 
um bairro legal de se morar, pela proximidade, por tudo. É só isso mesmo! 
(Morador do Nordeste, 32 anos). 

 

Em relação aos outros contatos, a grande maioria dos moradores da Pituba 

vai de carro ao Nordeste de Amaralina e isso acaba por dificultar a descrição através 

do conceito de lugar, como podemos verificar abaixo: 

 

Eu acho difícil descrever um local que eu não conheço muito bem, é algo 
difícil. Muitas vezes eu descrevo assim: um local que tem muita gente e 
violento, mas assim eu não conheço o local, todas as regiões... Não tenho 
como te dar uma opinião formada. Mas, eu acho que é um local que tem 
uma etnia muito presente e eu acho que para a Bahia é algo muito 
importante (Morador da Pituba, 25 anos). 

Já nos depoimentos proferidos pelos moradores do Nordeste de Amaralina, 

mesmo quando eles não possuem relações empregatícias e estabelecem outros 

contatos, foi possível perceber uma objetividade nos discursos, como no 

depoimento: 

 
É um bairro de pessoas que tem medo, não sei o porquê. Você vê prédios,  
grade, o pessoal lá em cima, parece um bairro que as pessoas tá com medo 
o tempo todo (Morador do Nordeste, 24 anos). 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

A objetividade aparece mais nos depoimentos dos moradores do Nordeste 

de Amaralina, pois, como dissemos anteriormente, há uma infraestrutura que 

possibilita uma maior presença deles na Pituba e, na maioria das vezes, os seus 

percursos são realizados a pé.  

 No geral as entrevistas dos moradores do Nordeste de Amaralina 

apresentaram uma descrição da Pituba como um bairro de classe média e média 

alta, com prédios altos e com pouca convivência. Nos depoimentos dos moradores 

da Pituba sobre o Nordeste de Amaralina predominou as palavras populoso, pobre, 

sem infraestrutura básica e com presença da violência. 

 No momento da descrição dos seus próprios bairros os moradores da Pituba 

fizeram as seguintes descrições: funcional, perto de tudo e perigoso. Já os 

moradores do Nordeste de Amaralina descreveram um bairro onde todos se 

conhecem, próximo de tudo e com problemas de violência.  

 Antes de finalizar este capítulo é preciso, ainda, analisar o significado da ideia 

de violência na opinião dos entrevistados. Os resultados demonstraram que não há 

um conceito presente nos espaços vividos, mas uma percepção dos tipos de 

violência. Assim, violência é o assassinato, o roubo, o furto, até porque o conceito de 

violência é algo difícil de definir. Nesta dissertação optamos pela discussão de 

Arendt (1994) sobre a violência ser um instrumento do não diálogo. O interessante 

mais uma vez nessa ideia atribuída à violência, é que esta envolve uma questão de 

contexto. O homicídio raramente acontece em bairros de classe de frações de alto 

rendimento, logo foi pouco citado como violência nas entrevistas realizadas na 

Pituba. Já no Nordeste de Amaralina, até mesmo o tráfico de drogas, uma atividade 

econômica ilícita, foi considerado violência.     

Algo também relacionado com a temática da violência foi a relação do par 

violência-medo. A violência e o medo são fenômenos distintos e complexos, pois 

uma pessoa pode sentir, por exemplo, medo do escuro, medo de avião e não 

necessariamente apenas da violência. Nos discursos dos moradores da Pituba e do 

Nordeste de Amaralina a relação entre estes dois fenômenos vinha acompanhada 

de comparações com outros períodos considerados menos violentos nos bairros. 

Entretanto, até que ponto é possível fazer estes tipos de comparações? Os dados 

quantitativos discutidos anteriormente nem sempre representam a qualidade do 

fenômeno. Tuan (2005) também ressalta que: 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

Ao comparar os medos dos tempos antigos com os de nosso s dias, uma 
outra fonte possível de confusão está em nossa incapacidade em 
reconhecer a natureza profundamente ambivalente do ideal comunitário. 
Frequentemente lamentamos a frouxidão dos laços humanos no mundo 
moderno e suspiramos por aquela intimidade dos laços humanos que antes 
existiram (nós cremos) entre os membros de uma família, um bairro, uma 
vila ou cidade. (p.336) 

 
Um dos elementos importantes para a atual pesquisa, destacados por Tuan 

(2005), é a ambivalência do ideal comunitário. Este ideal foi discutido por Bauman 

(2003) através do seu livro “Comunidade: a busca por segurança no mundo atual”.  

O termo comunidade, inicialmente, é explicitado pelo autor como “um lugar ‘cálido’, 

um lugar confortável e aconchegante” (p.07). Mas, ao mesmo tempo, a busca por 

segurança acaba por limitar a liberdade. “A segurança e a liberdade são dois valores 

igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas 

nunca inteiramente ajustados e sem atrito” (BAUMAN, 2003, p.10) 

Os depoimentos dos moradores da Pituba demonstraram a inexistência da 

palavra comunidade nos discursos, entretanto o termo foi bastante utilizado pelos 

moradores do Nordeste de Amaralina46. A utilização deste termo no contexto do 

Nordeste de Amaralina pode vir a produzir a sensação de segurança entre os 

moradores, possibilitando, assim, uma “quebra” da ideia de “bairro violento”, 

representado de maneira hegemônica na cidade. 

Atualmente, a nossa sociedade vem apresentando um medo disseminado 

relacionado diretamente com a violência, mais especificamente, a violência urbana. 

Por isso, é possível identificar um interesse no tema, pois há na literatura acadêmica 

mais recente alguns estudos, nos quais são construídos diferentes contextos desta 

temática como: “O medo líquido” de Bauman (2008), “A Sociedade do Medo” de 

Espinheira, 2008 e “Fobópole: O medo generalizado e a militarização da questão 

urbana” de Souza (2008). O livro de Bauman produz uma análise mais geral das 

questões que levam nossa sociedade ao medo generalizado (desemprego, 

exclusão, velocidade dos acontecimentos, violência). Já no livro de Espinheira 

discute-se a questão do medo num contexto especifico da cidade de Salvador e 

Souza propõe uma análise do Rio de Janeiro como uma cidade do medo.  

                                                 
46 Em pesquisas anteriores desenvolvidas no âmbito do Grupo Espaço Livre de Pesquisa-Ação, 
dentre elas a recente pesquisa realizada por Bochicchio (2008) denominada “Movimento Sem-Teto 
de Salvador: Estratégias de Apropriação de Espaços e Territorialização”, este é um termo que 
aparece frequentemente nos discurso s dos moradores de bairros populares da cidade de Salvador. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 É possível afirmar que a relação entre medo e violência é bastante “cômoda” 

para o atual sistema socioeconômico. Para evitar a violência e diminuir nossos 

medos, há todo tipo de aparatos de segurança. Estes aparatos, geralmente, custam 

caro e não podem ser usufruídos por todos. É o caso, por exemplo, do preço de um 

carro blindado, segundo dados da Associação Brasileira de Blindagem, o valor custa 

em média quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais.47 

Estes aparatos também produzem, de certa maneira, novas formas na 

cidade. Em 2008, aconteceu em São Paulo uma exposição de fotografias, realizada 

por André Gardenberg, denominada “Arquitetura do Medo”. O fotógrafo demonstrou, 

através de fotos, os elementos constitutivos desta arquitetura como as grades, os 

muros, as cercas elétricas. As fotografias demonstraram que estes aparatos são 

presentes em bairros de alto e baixo poder aquisitivo.  

Na atual pesquisa também foi possível perceber tanto na Pituba quanto no 

Nordeste de Amaralina as formas indicativas de uma arquitetura do medo. Na Pituba 

as formas são visualmente mais fáceis de serem percebidas devido aos 

condomínios fechados, mas no Nordeste de Amaralina a presença de grades e 

muros também indica claramente a relação medo-violência. A separação entre os 

dois bairros se dá através de um muro, como pode ser observado na figura 32. 

Como toda forma traz consigo um conteúdo, o muro não é somente uma forma, mas 

algo que nos separa, nos divide e impossibilita enxergar o outro. Essa foi uma ideia 

bastante discutida numa palestra proferida por Serpa em 2008 para alunos do 

ensino fundamental do Colégio Polivalente de Amaralina48. O grupo acabou 

concluindo que o muro muitas vezes pode possibilitar o aumento da violência, não 

permitindo o conhecimento do outro, entretanto, muitos consideraram o muro como 

uma forma de proteção. 

 

 

 

 

 
                                                 
47 Os dados disponíveis para maiores informações sobre a produção anual dos carros blindados 
podem ser encontrados em: http://www.abrablin.com.br/web/Principal/Materia.aspx?MateriaId=102. 
 
48 A palestra foi o último procedimento metodológico realizado no Colégio Polivalente de Amaralina, 
após a construção dos mapas dos bairros. Os resultados foram discutidos no capítulo três dessa  
dissertação. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 .Beco da Cultura – Limite entre a Pituba e o 
Nordeste de Amaralina-2008 

Autora: Cláudia Santos  
 

Para Caldeira (2000) 

Moradores de todos os grupos sociais argumentam que constroem muros e  
mudam seus hábitos a fim de se proteger do crime. Entretanto, os efeitos 
dessa s estratégias de segurança vão muito além da garantia de proteção. 
Ao transformar a paisagem urbana, as estratégias de segurança dos 
cidadãos também afetam os padrões de circulação, trajetos diários, hábitos 
e gestos relacionados ao uso de ruas, do transporte público, de parques e 
de todos os espaços públicos (p.301). 
 

As formas relacionadas à questão da segurança nas cidades possivelmente 

marcam as construções de paisagens do medo. Entretanto, a paisagem envolve 

uma discussão mais ampla, pois além das formas, há um conteúdo intrínseco em 

nossa sociedade atual, construindo as paisagens do medo como as generalizações 

de representações homogêneas que precisam cotidianamente serem des-

construídas e re-construídas. 

 Este capítulo demonstrou a existência de contatos entre dois lugares 

distintos socioecomicamente, mas também a superficialidade entre estas 

possibilidades. A nossa atual sociedade tem uma questão séria de não conhecer 

profundamente o outro e isso acaba por se reproduzir também nos lugares da 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

cidade. A violência se torna mais um elemento instrumental para limitar as 

possibilidades de diálogos entre os diferentes, pois o outro representa o “perigo” e o 

medo acaba por enfraquecer o conteúdo vivido dos lugares e das paisagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

4 CONCLUSÃO 
 
 

Durante todo o processo de construção da dissertação surgiram muitos 

questionamentos. O primeiro deles envolvia uma questão pessoal: Seria a 

pesquisadora capaz de realizar um trabalho sobre a temática da violência propondo 

uma abordagem pouco comum na Geografia? Os dois outros questionamentos 

envolviam questões mais acadêmicas como: Seria a Geografia uma ciência 

interessante para discussão da violência? Propor esta discussão a partir do lugar e 

da paisagem não seria algo reducionista? 

Todas estas questões foram colocadas antes do contato com o campo 

proposto pela dissertação. Os desafios foram muito maiores, mas muito 

interessantes para aqueles envolvidos no processo. Pois, foi notável a compreensão 

da pesquisadora sobre as possíveis lacunas deixadas por esta pesquisa e os 

contatos estabelecidos com as pessoas dos dois lugares. Em nenhum momento a 

pesquisadora entendia as pessoas como objetos de estudo, elas fizeram e fazem 

parte organicamente desta pesquisa.   

Inicialmente, pode–se dizer que a temática da violência, na nossa atual 

sociedade, está intrinsecamente ligada à questão do medo. Como dissemos no 

capítulo três o “par” violência-medo é algo muito forte e podemos buscar uma 

interessante representação dessa interrelação através da composição de Pedro 

Guerra, Lenine e Robney Assis denominada MIEDO, na qual há uma descrição de 

todos os nossos medos, mas existe uma estrofe bem interessante para atual 

pesquisa: 

 
O medo é uma linha que separa o mundo 
O medo é uma casa aonde ninguém vai 

O medo é como um laço que se aperta em nós 
O medo é uma força que não me deixa andar 

  
Os resultados encontrados no capítulo dois demonstram como este medo é 

retro alimentado cotidianamente, pois a leitura de documentos, relatórios, jornais 

sobre a temática buscava conjugar a esfera da violência com o medo. A pesquisa 

demonstrou que estas informações produzem “ecos” bem maiores nos espaços 

percebidos e vividos. Geralmente, estas representações concebidas definem a 

homogeneização dos espaços vividos e percebidos e, assim, muitas vezes “o medo 

toma uma força que não nos deixa andar”. A antropóloga Caldeira (2000) já havia 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

chamado a atenção para um fenômeno que nossa sociedade vem produzindo 

constantemente denominado “fala do crime”, caracterizada por possuir uma 

localização nas grandes cidades. Uma localização, inicialmente homogênea, que 

desconsidera as particularidades dos processos e dos tipos de violência existentes 

nos lugares, e, produzindo, na verdade, uma reflexão dos estilos de vida nesta 

sociedade. Há atualmente uma potencialização das experiências de violência - 

consideradas experiências de choque - produzindo, muitas vezes, paisagens 

concebidas e percebidas, desconsiderando a importância das vivências do/no lugar. 

A composição de uma paisagem do medo nas cidades brasileiras envolve 

todo um contexto social, pois há características inerentes às metrópoles brasileiras 

que possuem problemas parecidos, mas, ao mesmo tempo, possuem 

particularidades na/da cotidianeidade. Como explicita Tuan (2005), o medo nas/das 

grandes metrópoles são as outras pessoas, mas quem são as outras pessoas? 

Quais são as formas e os conteúdos destas pessoas? Em São Paulo, por exemplo, 

Caldeira (2000) demonstrou que são os pobres e nordestinos e em Salvador, lendo 

os dados produzidos pelo Fórum de Combate à Violência de 2001, as pessoas que 

produzem esse tal medo são os jovens negros, moradores das periferias, alvos de 

grupos de extermínio. Como uma paisagem do medo também pressupõe formas 

inerentes aos lugares, quais seriam as características orgânicas às representações 

de paisagem do medo em Salvador? Esta paisagem seria representada por bairros 

com casas sempre inacabadas, ruas transformadas em becos, com moradores 

pobres e negros; sendo esta uma representação fortemente concebida pela mídia 

soteropolitana, produzindo uma sobreposição dos espaços, concebidos e 

percebidos, aos espaços vividos.   

A pesquisa buscou incansavelmente compreender como este processo de 

homogeneização poderia ser desconstruído. Uma das possíveis análises envolveu 

um recorte especifico na Geografia, tendo como categoria operacional o bairro. A 

partir das análises de Carlos (2007), o bairro é o lugar mais palpável e 

representativo da vida cotidiana dos homens na/da grande cidade. Mas, em nenhum 

momento, o bairro é apenas único e particular, é também uma representação dos 

conflitos e usos nas/ das cidades. 

Compreendendo o bairro como constituinte e constituído no/do contexto 

das/nas cidades é possível afirmar que encontramos as “relações cotidianas mais 

finas” (CARLOS, 2007, p.18), mas também as contradições de um sistema que 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

amplia cada dia mais o individualismo. Um dos resultados interessantes ao trabalhar 

com dois bairros distintos socioeconomicamente foi a compreensão da violência 

como um dos elementos que reforçam e ampliam a questão do individualismo. A 

violência produz um maior isolamento entre os lugares e menos diálogo entre os 

diferentes, pois o diferente pode ser algo perigoso. 

A comparação entre o Nordeste de Amaralina e a Pituba demonstrou a 

diferença entre os tipos de violência existentes nos bairros. Este resultado era até 

óbvio para a pesquisa, mas o cruzamento com documentos produzidos em escalas 

nacionais sobre a violência demonstrou apenas a análise de um contexto. Como 

explicitado, no capítulo dois, há uma valorização dos dados relacionados ao tipo de 

violência denominada homicídio, resultando, assim, numa análise geográfica 

homogênea dos lugares, quando, na verdade, este tipo de violência acontece com 

mais representatividade nos bairros pobres do Brasil. A análise da violência na 

perspectiva da homogeneização desconsidera as particularidades e complexidades 

dos espaços vividos, não permitindo, assim, a compreensão da temática em suas 

diversas facetas nos/dos lugares das metrópoles brasileiras.   

O grande dilema desta pesquisa foi tentar demonstrar a não possibilidade de 

se trabalhar apenas com os discursos de estigmatização dos lugares entre classes 

sociais distintas. Os moradores do Nordeste de Amaralina e as pesquisas realizadas 

na Boca do Rio demonstraram que na escala intra-bairro os moradores já estão 

deixando de conhecer certas áreas dos bairros, devido à problemática da violência. 

Uma violência baseada, muitas vezes, numa fala do crime, mas não na vivência. 

No começo desta pesquisa, a ideia do bairro Nordeste de Amaralina como 

uma representação da paisagem do medo para os habitantes de Salvador era algo 

óbvio. Mas, como essa representação é construída cotidianamente na cidade, ainda 

não havia sido revelada. Não há como negar a presença do tráfico de drogas no 

bairro produzindo vários tipos de violência. Mas, afirmar que o bairro vive 

constantemente num clima de “guerra” é algo bastante “pobre” para a compreensão 

do lugar. Como as paisagens são representações mais facilmente materializadas 

também são mais maleáveis à manipulação, e, assim, possibilidades de novos 

conteúdos pertencentes às formas das paisagens são des-construídas no contexto 

da violência.  

Durante todo o período que desenvolvi a pesquisa nos dois bairros afirmo 

que algumas representações generalistas sobre os dois lugares de certa maneira 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

foram quebradas. Existe sim uma maior dificuldade em encontrar entrevistados na 

Pituba, mas em nenhum momento quando tive acesso aos moradores minha 

pesquisa foi desrespeitada; ao contrário, muitos ficaram interessados sobre o 

assunto. Já no Nordeste de Amaralina, tive, no início, uma dificuldade para começar 

o trabalho, pois ter o estereótipo de mulher branca e moradora de um bairro 

pertencente às frações de altos e médios rendimentos, criou algum tipo de 

afastamento. Mas, após ingressar num grupo49 de mulheres no Nordeste de 

Amaralina, a pesquisa mudou substancialmente.      

O grupo possui uma dinâmica de encontros semanais, todas as quintas, no 

período da manhã e tarde, para discussão de assuntos cotidianos. As mulheres se 

encontravam e se encontram para falar de seus anseios, desejos, problemas 

pessoais, elementos constituintes de seus espaços vividos. Assim, foi possível 

perceber que somente as entrevistas qualitativas não dariam conta da diversidade 

de situações relacionadas ao contexto da violência nos dois bairros. Muitas das 

entrevistas aconteceram nas casas dos entrevistados, nos locais de trabalho, nos 

espaços livres dos bairros. A entrevista só ocorria onde o entrevistado se sentisse à 

vontade para tal procedimento. Mas, também a compreensão dos lugares envolveu 

conversas informais estabelecidas nas ruas, nos parques e nas praças, com os 

moradores da Pituba e do Nordeste de Amaralina. Esse, inclusive, foi um 

procedimento interessante e importante na Pituba para desmistificar a ideia de que 

seus moradores vivenciam cotidianamente o medo da violência. A tentativa aqui não 

é negar a existência deste medo tão disseminado no contexto das metrópoles, mas 

mostrar que, no cotidiano, estas pessoas desenvolvem suas atividades e ainda se 

permitem dialogar sobre o bairro. Estes procedimentos adotados e descritos no 

capítulo um e desenvolvidos no capítulo três tentou demonstrar a importância da 

ciência geográfica como mais um aporte para o estudo da violência, que analisa os 

lugares com riqueza de detalhes sem perder o foco das imbricações escalares.  

Os métodos e as metodologias utilizados para a compreensão da violência 

nos espaços vividos, percebidos e concebidos foram construídos durante todo o 

processo de contato com os moradores na Pituba e no Nordeste de Amaralina. Mas, 

em nenhum momento, se deixou de lado leituras mais generalistas sobre a temática 

ou sobre outros bairros de Salvador. Foi um caminho longo e muitas vezes 

                                                 
49 O grupo é denominado Grupo Saúde da Mulher e funciona na Casa da juventude próximo ao Campo do Areal. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

cansativo, mas relevante para demonstrar a importância dos estudos de 

aproximação entre “pesquisador” e “pesquisado”. 

A compreensão da temática da violência vai além de uma discussão de 

lugares e paisagens, envolve outros “olhares”, principalmente as análises realizadas 

pelos jornalistas. A mídia impressa ou televisiva traduz muito as possíveis 

preocupações dos espaços vividos, entretanto as notícias veiculadas sobre a 

violência acabam por produzir representações fragilizadas acerca dos lugares. Toda 

notícia, infelizmente, é um enquadramento de uma situação e, assim, pode produzir 

a leitura parcial de um lugar. Mas, como afirmamos, através dos estudos de Claval 

(2004), a leitura dos lugares e das paisagens deve envolver perspectivas verticais e 

horizontais dos processos. Cabem aos jornalistas, pesquisadores, técnicos, no 

processo de representação dos espaços das/nas cidades, buscarem alternativas de 

vivenciá-los. Pois, sabemos que não há um investimento sério com aqueles que 

produzem notícias sobre a violência, devemos lembrar as colocações de Ramos e 

Paiva (2007) e Varjão (2008) sobre os jornalistas responsáveis por tais notícias: 

geralmente são estagiários e não especializados na temática. Um dos possíveis 

caminhos de novas leituras dos lugares se dá através do contato, dialogando 

sempre com aqueles que ali habitam. Os resultados analisados no capítulo dois 

demonstraram uma possível compreensão dos jornalistas das particularidades dos 

lugares, pois ao assumirem algumas denominações de localidades dentro dos 

bairros, mesmo com possíveis erros e/ou estigmatizações, utilizando a palavra 

invasão, estão buscando elaborações. Os jornalistas, mesmo citando estas 

localidades, ainda estão no campo do percebido, onde o disforme e o homogêneo 

são muito presentes, mas a pesquisadora analisa como uma possibilidade de maior 

proximidade com o vivido, pois os jornalistas não estão utilizando apenas as 

nomenclaturas concebidas dos lugares.  

Essa conclusão iniciou com a reflexão de uma música, valorizando uma 

estrofe, pois se acredita também que esta é uma das possíveis linguagens de 

compreensão dos espaços de representação e da representação dos espaços. 

Algumas das ideias desenvolvidas aqui podem ser bem representadas pela leitura 

da letra da música “Minha Alma”, interpretada pelo Grupo Rappa, quando traduz a 

realidade com a qual a pesquisadora se deparou ao buscar compreender a temática 

da violência na nossa atual sociedade:  

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

A minha alma tá armada e apontada 
Para cara do sossego! 

Pois paz sem voz, paz sem voz 
Não é paz, é medo! 

As vezes eu falo com a vida, 
As vezes é ela quem diz: 

"Qual a paz que eu não quero conservar, 
Pra tentar ser feliz?" 

As grades do condomínio 
São pra trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida 
Se é você que tá nessa prisão 
Me abrace e me dê um beijo, 

Faça um filho comigo! 
Mas não me deixe sentar na poltrona 

No dia de domingo, domingo! 
Procurando novas drogas de aluguel 

Neste vídeo coagido... 
É pela paz que eu não quero seguir admitido 

É pela paz que eu não quero seguir 
É pela paz que eu não quero seguir 

É pela paz que eu não quero seguir admitido 
 

Essa música traduz muitas atitudes que um morador da Pituba, um morador 

do Nordeste de Amaralina, um pesquisador, um técnico, podem ter ao discutir e 

refletir uma problemática tão presente no nosso cotidiano. É, portanto, necessária a 

busca por revelar os conteúdos simplistas impostos pelos espaços concebidos que 

muitas vezes se distanciam e aprisionam a vida na cidade. A cidade já não se 

reconhece enquanto um conjunto de ações autênticas, pois está cada vez mais 

presa a aspectos produzidos por ações hegemônicas. A generalização do discurso 

da violência inibe o conhecimento dos lugares intra e extra-bairro, além do encontro 

com o outro. Considerando, ambos, como possíveis ferramentas para o diálogo e 

para as mudanças. Daí a importância de estudos capazes de apontar as 

particularidades cotidianas dos lugares, nas quais está envolvida uma série de 

temáticas, pois estas podem ser um caminho para compreender as diferenças entre 

paisagens e lugares, seja em Salvador, no Brasil ou no mundo. 
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Apêndice A  
Títulos das capas de jornais  

(1996, 2004 e 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Governo Paulo Souto - arquivo de 1996 – Correio da Bahia (Aos sábados, pois não 
existia circulação deste jornal aos domingos) 
 
Janeiro 
06- Excel compra o Banco Econômico / Gerente ainda está no poder de assaltantes (Utinga). 
13- Carros já podem utilizar gás natural. 
20- FHC cobra de bancos redução dos juros. 
26- Salário mínimo não terá aumento este ano. 
 
Fevereiro 
03- Cut deve aprovar acordo da Previdência. 
10- Michael Jackson grava no Pelô com o Olodum. 
17- Alegria toma conta de toda a cidade. 
24- Definido reajuste do servidor estadual. 
 
Março  
02- Combustíveis têm aumento de até 15%. 
09- Econômico reabre dia 08 de abril. 
16- FHC diz que crise bancária está superada. 
23- Governo propõe a privatização da Coelba. 
30- Combustíveis terão preços liberados/ Sequestrador mantém ameaça de massacre(Goiás). 
 
Abril 
06- Governo tenta conter preço da gasolina. 
13- FHC denuncia sabotagem contra reformas/ *Acm critica o descaso da prefeitura.   
20- Exército convoca para intervir no Pará.  
27- Salário mínimo sobre para R$ 112,00. 
 
Maio 
04- Pesquisa mostra que clientes confiam no Excel/ **Assalto que saiu barato. 
11- Excel destina R$ 1 bi para pequenas empresas. 
18- Piloto morre em Indianápolisa 367 km/h. 
25- Malan defende reforma e ataca f isiologismo. 
 
Junho 
01- BNDES agiliza a pr ivatização da Coelba/ Bandidos tentam assaltar Rodeio e acabam mortos. 
08- Governo ameaça tabelar combustíveis. 
15- Marcos Medrado decide apoiar Imbassahy. 
22- Greve geral fracassa em todo país. 
29- Voz misteriosa no celular intriga a polícia 
 
Julho 
06- Presidente promete obras para o semi-árido. 
13- Caixa vai rever contratos da casa própria. 
20- Olimpíadas começam em Atlanta com recorde/ Policiais tem aumento de 50% nos salários. 
27- Meninas do vôlei ganham ouro e prata. 
 
Agosto 
03- Menina do basquete vão disputar o ouro. 
10- FHC anuncia investimentos de R$ 54 bilhões.  
17- Servidores municipais terminam greve/ Manifestação protesta contra assa ssinato. 
24- Imposto do cheque f ica para 97. 
31- Imbassahy chega a 49% em pesquisa Datafolha. 
 
Setembro 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

07- Matar ipe cria cinco mil novos empregos. 
14- Isenção para exportação estimula produção. 
21- Governo Federal quer afastar 40 mil servidores. 
28- “Abraço” em Salvador marca f im da campanha/ Violência em Jerusalém é incontrolável/ 
Polícia prende seqüestrador de comerciante(Valença) 
 
 
 
Outubro 
05- Apuração em Salvador termina hoje. 
12- Reforma do governo extingue 100 mil cargos. 
19- Aluno inadimplente pode perder vaga. 
26- Ônibus clandestino ameaça vida de passageiros/ Assaltantes acabam mortos pela 
polícia( Itinga). 
 
Novembro 
02- Falha mecânica deve ter derrubado avião/ Vigilante mata a mulher e esconde numa laje. 
09- Aposentados receberão 13º antes do Natal. 
16- Falcão eleito em Feira de Santana. 
23- Uruguaios fecham negócios de US$ 15,5 milhões com a Bahia. 
30- Receita cobra juro nas parcelas do Imposto de Renda. 
 
Dezembro 
07- Secretariado de Imbassahy será anunciado dia 09. 
14- Justiça manda pagar o servidor público.  
21- FHC assina acordo para a instalação da Ásia Motors na Bahia. 
28- Inflação de 96 f ica abaixo de 10%. 
 
*O senador Antonio Carlos Magalhães, criticou, ontem, o descaso da Prefeitura de Salvador  
com a cidade que de acordo com Acm “está terrível” com lixo, buracos nas ruas, os bairros 
pobres intransitáveis. Para ele “hoje a cidade está destruída, não há escolas, nem postos de 
saúde municipais”. Por isso, a prefeita Lídice da Mata é a pior do país, assegurou.  
** Antônio Ermírio de Moraes, o maior industrial do país, foi assalto, ontem em São Paulo. 
Num sinal de trânsito, um homem armado levou seu relógio e esvaziou sua carteira. O 
relógio era simples e o dinheiro na carteira não chegava a R$ 100,00.  
 
 
Governo Paulo Souto -  arquivo de 1996 – Jornal ATARDE 
 
Janeiro 
07- Um milhão de turistas visitará a Bahia/ Acaba o sequestro em Utinga. 
14- Povo não pode pagar ônibus e mais de 1 milhão andam a pé/ Violência cresce a cada ano 
no Beiru.* 
21. Poliduto leva combustíveis a 154 cidades. 
28- 13570 habilitados no vestibular da UFBA. 
 
Fevereiro 
04- Bahia e Vitória abrem hoje o campeonato/ População não confia na Polícia (pesquisa feita 
pela Câmara)  
11- Convocação não faz avançar reformas/ Quatro crimes de morte em apenas 06 horas. 
18- Xõ, tristeza! / Folião morre vítima de um murro no rosto. 
25- BC e Excel discutem compra do econômico  
 
Março 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

03- Crise fecha 100 empresas na Bahia em janeiro/ Oito ladrões tentam roubar usina de açúcar 
(Amélia Rodrigues). 
10- Dois milhões de estudantes podem ficar sem aula amanhã. 
17- Brasil protesta contra as críticas do Bird do Real. 
24- Caixa vai aumentar teto para casa própria. 
 
Abril 
07- Penitenciária tem cardápio igual a restaurante de luxo. 
14- Diesel aumenta mas continua tabelado/ Bandidos matam passageiro num assalto a 
ônibus. 
21- Comandante do massacre acusa Governador(sem terra). 
28- Arlindo Porto é o ministro da Agricultura. 
 
Maio 
05- 21 conflitos de terra este ano na Bahia. 
12- Sindicato vira atividade empresarial rendosa. 
19- Ensino gratuito tem os dias contados. 
26- Hospitais ameaçam deixar 4 milhões sem atendimento. 
 
Junho 
02- Os sem terra invadem fazendas e caminham para Salvador/ Dois jovens são executados 
após várias torturas. 
09- País terá US$ 6 bilhões para combater a pobreza. 
16- Dívida da bahia com União gera polêmica. 
23- Festejos juninos param um terço do País. 
30- Faltou no arquivo. 
 
Julho 
07- Bahia tem 4.200 Km de estradas esburacadas/ Passageiros e ladrões mortos em 2 assaltos. 
14- Prefeitos baianos desviam alimentos/ Desconhecidos são linchados por multidão. 
21- Seleção inicia luta pelo ouro no futebol/ Assaltos deixam passageiros de ônibus com medo/ 
Soldado da PM é assa ssinado por bandidos. 
28- Brasil vai pressionar Gana em busca do ouro/ Aumenta o “exército” de vigilantes.**  
 
Agosto 
04- Mais de 30 ex-prefeitos sob ameaça de execução judicial/ Violência é obstáculo dos 
recenseadores (Rio de Janeiro). 
11- Onze mil não pagam as casas à Caixa/ Polícia cria nova companhia para o Beiru. 
18- Privatização e pedágio na Linha Verde 
25- Dupla Ba-Vi enfrenta Botafogo e Grêmio. 
 
Setembro 
01- Vale incorpora Leste Brasileiro hoje/ Motorista quer parar à noite contra assalto. 
08- 70% da carne consumida na Bahia é clandestina 
15- Cidadão comum não tem acesso a UTI na Bahia/ Dois policiais militares são mortos a 
tiros em S. Inácio 
22- Chuvas derrubam casas em vários bairros da cidade 
29- Crise no comércio aumenta desemprego/ Drogas e violência nas escolas causam terror/ 
Outro taxista é baleado por assaltantes. 
 
Outubro 
06- Desapropriados na Bahia mais três fazendas. 
13- Assalto a ônibus em Bom Juá com 2 mortos. 
20- “Provão” está confirmado para o dia 10/ Cruzada contra a violência/ Agressividade dos 
mendigos já causa medo. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

27- Poluição ameaça a Baía de Todos os Santos. 
 
Novembro 
03- Garis em greve bloqueiam Canabrava. 
10- Seca espalha fome e mortes em várias regiões do estado/ Jovem estuprada e morta a tiros 
por assaltantes. 
17- Urbanização beneficia 200 mil favelados/ Traficante é suspeitos de matar casal. 
24- 75% da coleta de lixo será privatizada/ Dois bandidos batem veículo matando mulher. 
 
Dezembro 
01- Sistema de saúde pública agoniza na Bahia. 
08- Crédito fácil aumenta vendas no Natal/ Soldados matam dois marginais em tiroteio. 
15- Manifesto do empresariado contra CPMF. 
22- Confirmada fábrica de carros na Bahia/ Assaltados em ônibus fica sem indenização. 
29- 50 mil bolsas para combater o trabalho infantil/ Militar que matou ladrões é dos Ninjas. 
 
* Responsável por um área marcada pela pobreza e extrema violência , a 11º Delegacia 
registrou em 1995 cerca de 6.702 ocorrências, sendo que boa parte delas corresponde a 
crimes contra a pessoa e contra o patrimônio. Deste total, destacam-se 114 casos de 
homicídios, que a Polícia acredita envolver em boa parte ajustes de contas entre bandidos  
da área. Morto em 1994, em confronto com a polícia Julinho do Beiru formou uma escola do 
crime, cuja principal característica é a constante substuição de líderes de quadrilhas, numa 
perpetuação cruel do destino dos jovens moradores da área.  
 
 
Governo César Borges e Otto Alencar - arquivo de 2004 – Correio da Bahia 
 
Janeiro 
04-Português morre em incêndio na Chapada. 
11-Lula apóia f ichamento de americanos. 
18-Faculdades particulares f icam até 16% mais caras. 
25-Ministro do trabalho promete uma ‘surpresa’ para o salário mínimo. 
 
Fevereiro 
01-Presas mais sete pessoas envolvidas com Ravengar. 
08- Temporal destelha casas e edifícios e causa uma morte/ Policial morre ao tentar evitar 
assalto a ônibus. 
15- Carnaval gera 185 mil empregos 
22- Vai subir poeira!!/ Polícia prende o concorrente de Ravengar 
29- Temporal adia decisão do Brasil Open 
 
Março 
07- José Dirceu garante que não deixa o governo. 
14- Preços de remédios terão novo aumento. 
21- Novas leis vão combater racismo. 
28- Acidente com ônibus deixa cinco mortos 
 
Abril 
04-Lula não subirá em palanque na eleição municipal/ Ca seiro nega ter matado o casal Staheli 
(Rio de Janeiro)/ Publicitário é acusado de matar o pai. 
11-Bahia e Vitória medem forças. 
18-Ba Vi. 
25-Bahia empata na segundona e envergonha os torcedores. 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Maio 
02- Festas e protestos marcam 1º de maio na Bahia e no Brasil/ Assaltantes aterrorizam 
Cajazeiras. 
09- Governo teme nova derrota. 
16- Avião cai no Amazonas e causa morte de 33 pessoas. 
23- Ecad recorre à justiça contra festa de São João no interior. 
30- Acidente causa a morte de sete pessoas na Br-101. 
 
Junho 
06-Brasil enfrenta o frio e o Chile. 
13-Namorados esquentam comércio. 
20-Pesquisa mostra que baianos confiam na vitória de César 
27-Lula privilegia aliados. 
 
Julho 
04-Vitória empata com Goiás 
11-Pt vai gastar R$ 100 milhões na campanha. 
18-Quadrilha aplica golpe de R$ 1 milhão na Bahia. 
25-Brasil e Argentina disputam título melhor da A mérica. 
 
Agosto 
01-Vaticano condena feministas e gays. 
08-Quatro mortos em acidente na BR- 116/ Bandidos roubam carne e bebidas para Dia dos 
Pais(Rio de Janeiro) 
15-BID investe US$ 40 milhões na Bahia 
22- Ex-detento é morto e mutilado por oito homens em Itapuã. 
29-Brasil quer ouro.  
 
Setembro 
05-Terror matou 155 crianças na Rússia. 
12-Médicos de Feira aderem ao boicote. 
19- Sem-terra dão trégua até novembro. 
26- Cai diferença entre César e João Henrique/ Festa do reggae lota o Pituaçu. 
 
 
Outubro 
03-César e João Henrique disputam o 2º turno. 
10-Delegado é degolado com golpe de foice (Pojuca) 
17-Escolas f icaram 10% mais caras. 
24- Bahia tem vaga nas f inas da segundona/ Empresário é seqüestrado em Camaçari.  
31- Salvador escolhe o prefeito/ Dia de horror no Iraque com mais de 26 mortos. 
 
Novembro 
07- Bahia perde e assusta torcida. 
14- Prefeitos vão demitir. 
21- Governo prepara medidas em apoio à classe média. 
28- João Henrique escala seu time. 
 
Dezembro 
05- Bahia perde e classif icação f ica difícil. 
12- Incompetência faz torcedor sofrer. 
19- Vitória joga e torce para escapar do rebaixamento. 
26- Ônibus a R$ 1,70 prefeito ameaça punir empresas.  
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

Governo César Borges e Otto Alencar - arquivo de 2004 – A TARDE 
 
Janeiro 
04-Acidente aéreo mata 148 pessoas no Mar Vermelho 
11-Bolso vazio põe UFBA em crise/ Família vít ima de chacina em Gandu 
18-Oito ônibus assaltados por dia* 
25-Milionário graças a fraudes 
 
Fevereiro  
01- Clubes sociais agonizam com altas dívidas de IPTU. 
08- Megaprojeto ameaça Amzônia. 
15- Brasil joga R$ 2 bi de comida no lixo. 
22- Abadas dão muito mais lucro que ouro/ Gangue tinha 21 kg de crack/ Prossegue luta contra o 
tráfico. 
29- Escolas sem merenda / Seqüestradores foram presos(Lauro de Freitas) 
 
Março 
07- Mulher ainda luta pelo trabalho. 
14- Sexo cada vez mais cedo. 
21- Embasa compra f lúor superfaturado/ Violência abala o Iraque, após um ano. 
28- Uneb sem dinheiro vive pior crise. 
 
Abril 
04- Arte baiana falsif icada. 
11- Provão muda de perfil para avaliação ser mais eficiente/ Violência é crescente no Iraque. 
18- Esquenta disputa pela Prefeitura. 
25- Bahia tem menor índice de universitários do País/ Falta polícia na Pituba e Itaigara.** 
 
Maio 
02- Advogados ameaçam abandonar Ravengar. 
09- Bahia lidera lista de voluntár io no Nordeste. 
16- Submissão: Assembléia é do governo. 
23- Crescimento da violência leva terror a pequenos municípios. 
30- Tudo sobre as cotas na UFBA. 
 
Junho 
06- Trabalhador tem medo de denunciar assédio. 
13- Dif iculdade para ler prejudica futuro do jovem. 
20- Disputa empatada em Salvador. 
27- Adolescentes se drogam nas ruas sem repressão. 
 
 
 
Julho 
04- Jovem com HIV supera estigma e vive feliz. 
11- Tribunal lista 274 baianos citados em contas irregulares/ Estímulo para entrega de armas/ 
Hotel é assaltado na hora do café da manhã . 
18- Candidato analfabeto está fora das eleições. 
25- Uso do celular aumenta os acidentes no trânsito. 
 
Agosto 
01- Novo prefeito herda dívida de R$ 1, 28 bi. 
08- Desemprego em Salvador é o maior desafio para todos os candidatos. 
15- União de esforços para combater os assaltos a ônibus/ Pai de Santo é morto em Feira/ 
Arma devolvida rende dinheiro.  



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
Setembro 
05- Lentidão da Justiça liberta criminosos/ Perigo constante e segurança duvidosa (utilização de 
cerca elétrica). 
12- Candidatos mostram propostas. 
19- Justiça dá basta a crime eleitoral/ Dua s pessoas são mortas em comícios. 
26- João Henrique mantém a dianteira. 
 
Outubro 
03- Brasileiros escolhem 5.562 prefeitos/ Motoqueiros matam estudantes(Lauro de Freitas). 
10- Fraudes na eleição em Esplanada. 
17- 500 mil famílias em condição subumana. 
24- Bahia tem 700 casos desaparecidos este anos/ Dono de churrascaria seqüestrado e 
baleado. 
31- 1,5 milhão decide quem governa Salvador/ Biscateiro executado ao lado da família (Aratu). 
 
Novembro 
07- Inocência violada/ Bandidos que mataram PM presos em Conquista. 
14- Testemunhas contra Ravengar levam vida de martírio. 
21- Novos caminhos para a casa própria/ Ações de ladrões esquenta o verão 
28- Dinheiro fácil traz armadilhas/ Um morto em assalto a caminhão de cerveja. 
 
Dezembro 
05- Educação superfatura compras. 
12- A ilha pede socorro. 
19- João vai rever licenças para construções na Paralela. 
26- Biodiesel terá sucesso com inclusão social entre as metas. 
 
 
* É a média de assaltos em Salvador, com base na estatística de novembro, quando os  
bandidos atacaram 252 ônibus. Em dezembro, houve quase 300. Os ladrões agem entre 18 
e 22 horas, principalmente nas Avenidas Vasco da Gama, Paralela e Suburbuna. 
** A falta de policiamento tem aumentado o número de assaltos nas sinaleiras do Parque da 
Cidade. Na área da Pituba e Itaigara, uma média de dez celulares são roubados, 
diariamente. 
 
 
 
Governo Jaques Wagner -  arquivo de 2008 – Jornal ATARDE 
 
Janeiro 
 
06- Falta polícia para garantir segurança nas Praias. 
13- Patrocínio cobra 24% do custo da folia / PMS matam cinco suspeitos / Ladrões mortos dentro 
do ônibus. 
20- PPDU mudará perfil da Orla/ Polícia alerta para roubos de carro. 
27- Eleitor baiano tem baixa escolaridade/ Policial acusado de assa ssinar criança. 
 
Fevereiro 
03- Domingo das estrelas 
10- Governo edita nova MP para incentivar desarmamento/ PM e mais três são chacinados 
(SP). 
17- Deputados baianos gastam R$ 386 mil durante o recesso/ Advogado e estagiária mortos 
com vários tiros. 
24- Migração diminui e baianos voltam para a terra natal . 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
Março 
02- Ilhas de Salvador estão abandonadas/ 109 assassinatos em 15 dias na RMS. 
09- Tráfico migra para bairros de classe média/ Mulher mata funcionário da Petrobrás. 
16- Roubo de veículos cresce 17% na Bahia. 
23- Falsas agências aplicam golpe do emprego. 
30- Greve deixa cidade sem 27 delegacias . 
 
Abril 
06- Casarões valem até 1, 4 milhão. 
13- Aumento de consumo faz economia crescer. 
20- Policiais envolvidos em crimes são promovidos/ Policial é morto com 20 tiros/ Comissionário 
de menores é assa ssinado. 
27- Salvador tem 1.215 táxis além do permitido. 
 
Maio 
04- Lei defasada agrava trânsito em Salvador 
11- Pacote reduz ICMS na indústria/ Menino mata outro com tiro. 
18- Escritora Zélia Gatai morre aos 91 anos/ Namorado mata socióloga na Pituba/ Dados sobre 
abuso não batem. 
25- Custo do voto é R$ 5,29 em Salvador / Polícias estão ultrapassadas. 
 
Junho 
01- Médicos alertam para o uso indiscriminado da pílula antibarriga. 
08- Nem cesta básica escapa de impostos/ Agressão contra PM feminina. 
15- Homicídios crescem 69,5% em Salvador. 
22- Violência desvia recurso da saúde . 
 
 
Julho 
06- Violência apavora PMs em Salvador 
13- Maioridade do Estatuto não garante a aplicação/ Chacina deixa 3 mortos em Feira. 
20- Empate técnico entre três candidatos / Onze homicídios em 24 horas. 
27- Delegacias se transformam em pres ídios. 
 
Agosto 
03- Vagas na UFBA vão aumentar 51%  para 2009. 
10- Neto e Imbassaí lideram pesquisas/ Segurança na UFBA. 
17- Morre Caymi, o mar da Bahia perdeu seu cantor. 
24- Atrasos em obra prejudicam Orla. 
31- Enem dá acesso a 51% das faculdades. 
 
Setembro 
07- Três candidatos empatam e segundo turno f ica empatado 
14- Candidato troca guia de exames por voto/ Mais um PM assa ssinado. 
21- Mercado abre 19.600 vagas este f inal de ano/ Três mortos em crime passional (São 
Desidério). 
28- Neto, João e Pinheiro estão empatados. 
 
Outubro 
05-Futuro prefeito terá sete grandes desafios: transporte, saúde, habitação, trabalho, 
juventude, educação e meio ambiente. 
12- Candidatos respondem aos 7 desafios de Salvador/ Policiais mortos tinham processo s. 
19- Estado mantém 2.500 PMs em função de desvio. 
26- Capital terá R$ 205 milhões para obras/ Refém libertada. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
Novembro 
02- Jovem libertado após 11 meses sem audiência. 
09- Bahia despreparada para receber turistas. 
16- O que os 6.996 aprovados vão encontrar na UFBA. 
23- Saiba como fazer seu 13º render mais/ 4 são executados em incêndio (Monte Gordo). 
30 – Disputa paralisa a duplicação da Estrada do Coco. 
 
Dezembro 
 
07- Carro em alta velocidade causa tragédia na Pituba. 
14 – Conheça as profissões mais valorizadas em tempo de crise/ Crack ganha força. 
21 – PF registra mais de 185 mil armas 
28 – Festas populares tem pouco apoio oficial 
 
 
Governo Jaques Wagner - arquivo de 2008 – Correio da Bahia 
 
Janeiro 
06-Governo quer evitar mais impostos em 2008. 
13- Policiais matam quatro bandidos em Arembepe. 
20- Febre amarela faz 8ª vítima. 
27- Prefeitura acusada de manipular licitação para a coleta de lixo. 
 
Fevereiro 
03- Presos fogem da cela contêiner. 
10- Oposição e governo brigam por controle de CPI dos cartões. 
17- Professor e aluna de direito são assassinados. 
24- Ba-Vi em Feira tem clima de decisão. 
 
 
Março 
02- Jovens negros são 30 vezes mais visados por grupos de extermínio (dados de 2004 
produzido pelo Fórum de Combate à Violência). 
09- Evangélicos mudam perfil religioso da capital baiana/ Comerciante é morto no Imbuí com 
tiro na nuca. 
16- Bahia atrai mais R$ 3,4 bi de grupos espanhóis/ Mortos no conflito entre China e Tibete 
podem chegar a 100. 
23- Médicos boicotam atendimento a pacientes de plano de saúde/ Quadrilha saqueia R$ 400 
mil de empresa de ônibus. 
30- Salvador é a capital da poluição visual. 
                                      
Abril 
06- Etanol atrai investimento de R$ 8 bi para Bahia/ Detetive morto ao ser confundido com 
policial. 
13- Obras de metrô já custam R$ 1 bi/ Homic ídios crescem 94% no litoral norte/ Fusca  
atropela seis pessoas em ponto de ônubus. 
20- Candidatos saltam do palco para a polít ica/ PM é assa ssinado com vinte tiros em Salvador/ 
Crimes não impedem promoção de policiais no Estado. 
27- Bahia tem 23 mil motoristas infratores impunes. 
 
Maio 
04- Bomotor desaparece no Sul da Bahia com empresários britânicos. 
11- 22 veículos são vendidos por hora na Bahia. 
18- Zélia reencontra Jorge/ Oficial do exército é morta a facadas pelo namorado. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

25- Bispo de caso Lucas é preso.  
 
Junho 
01- 84% dos crimes contra menores não vão à Justiça em Salvador. 
08- Acusados de matar trapezistas podem ter sido presos por erro/ Tenente agr ide policial 
feminina por ‘indisciplina’. 
15- 31 turistas são assaltados durante passeio a Itaparica. 
22- Pelourinho perde em seis meses pelo menos 150 estabelecimentos. 
29- Mães-coragem (mães dos presos pela chacina de Mussuranga) 
 
Julho 
06- Chacinas crescem 550% em Salvador/ Operação da polícia mata cinco jovens na Boca do 
Rio. 
13- Boom imobiliário forma novos bairros em Salvador/ Preso três assaltantes que roubaram 
banco duas vezes/ Jovem confessa ter matado os pais e irmãs (MG)/ Chacina deixa três mortos e um 
ferido em Feira. 
20- Governo anuncia f im da greve dos Correios/ Quatro mortos e três feridos em nova chacina. 
27- Salvador perde 10 mil turistas estrangeiros/ Major da PM recebe tiro no braço ao reagir a 
assalto (Simões Filho). 
 
Agosto 
03- Assassinatos sem punição passam de 80% em Salvador. 
10- Macas baianas ganham o mercado internacional/ Mortos na Geórgia passam de 2 mim/ Só 2 
policiais foram punidos em 5 anos por causa de fugas. 
17- Ai, que saudade de Caymi. 
24- Procurador é acusado de vender sentenças 
31- Oportunidade única: Vereador/ Entrevista: Wagner fala de violência, de investimentos e de 
seus trê s palanques.   
 
Setembro 
07- O nome da violência: Estes 400 estão entre os assassinados na cidade em 2008. 
14- Classe muda perfil de Salvador/ Quarto PM é executado em menos de uma semana. 
21- Tudo parado: os piores nós do trânsito. 
28- Obras paradas travam cidade: As 5 construções embargadas e inacabadas que 
atrapalham o crescimento de Salvador. 
 
Outubro 
05- Hoje são ‘eles’ que mandam (eleições). 
12- A copa do mundo é nossa?/ Líderes comunitários tentam evitar que adolescentes sejam 
cooptados pelo tráfico. 
19- Como eles vão superar a crise. Criança de 6 anos morre em meio a tiroteio. 
26- 20 perguntas para o próximo prefeito de Salvador. 
 
Novembro 
02- A Tropa de elite da Bahia: Popularidade faz atores baianos faturarem alto no mercado 
publicitário. 
09- O rei do minério baiano. 
16- De quem é a culpa? ( Incêndio na Chapada). 
23- Cotas de Talento: beneficiados ganham destaque na UFBA. 
30- Tv Digital: Bahia é o 1º estado do Nordeste a receber sinal./ Crack faz est ragos na classe  
média. 
 
Dezembro 
 
07- Custo Bahia desestimula investimentos. 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

14 – A Nova UFBA/ Frentista é assassinado após briga por som alto. 
21 – Sul Maravilha / Execução no Vale do Ogunjá deixa 4 mortos. 
28- Dez problemas que Salvador precisa resolver em 2009.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B 
Mapas produzidos pelos estudantes do 

Colégio Polivalente de Amaralina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C  
 Roteiro da entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

Entrevista  

Moradores 

Nome completo 

Profissão 

Endereço 

Idade 

 

1) Você mora a quanto tempo no bairro? (Se a pessoa não mora desde que nasceu perguntar 
onde morou antes). 
2) Você gosta de morar no seu bairro? Por quê? Se não gosta, por quê? 
3) Você moraria em outro lugar? Onde? 
 
4) Como você descreveria seu bairro? 
5) Os seus percursos diários pelo bairro são feitos a pé, de ônibus ou de carro? 
6) Você poderia descrever seus percursos diários? 
7) O que você observa e acha importante quando faz os seus percursos diários?  
8) Eu não conheço o seu bairro, que indicações você me daria para eu escolher meus 
percursos? 
9) O seu bairro tem elementos marcantes? Quais? 
 
10) Existem locais que você gosta no seu bairro? Quais? Por quê? 
11) Existem locais que você não gosta no seu bairro? Quais? Por quê? 
12) Quando você era mais jovem existiam lugares que você gostava de estar/ir no seu bairro? 
Quais? E por quê? 
13) E lugares que você não gostava de estar/ir, existiam? Quais? E por quê? 
12) Quando você era criança existiam lugares que você gostava de estar/ir no seu bairro? 
Quais? E por quê? 
13) E lugares que você não gostava de estar/ir, existiam? Quais? E por quê? 
 
 
13) Onde começa e termina o seu bairro? 
 
14) Quais são os bairros que fazem limites com o seu bairro? 
15) Quais desses bairros você conhece? O que você faz nesse(s) bairro(s)? 
16) Existem locais que você gosta nesse(s) bairro(s)? Quais? Por quê? 
17) Existem locais que você não gosta nesse(s) bairro(s)? Quais? Por quê? 
 
18) Como descreve o bairro do Nordeste de Amaralina ou Pituba?  
 
19) Você tem costume de assistir jornal? Quais? 
20) Você tem costume de ler jornal? Quais? E o que você lê geralmente? 
21) Como você vê as notícias veiculadas pela mídia sobre seu bairro? 
 
22) Você quando procura emprego dá seu endereço ou utiliza outro? Qual o outro endereço 
que você utiliza? 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

23) Ao contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa você procura pessoas que moram nas 
imediações ou procura pessoas que moram em locais distantes? E por que você faz esta 
escolha? 
 
24) O que é violência? 
25) O seu bairro tem problemas de violência? 
26) Quais são os tipos de violência existentes no seu bairro? 
27) Você já viveu algum tipo de violência no seu bairro? E fora do seu bairro? Que tipo? 
Como foi? 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           
 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                            
 

 

 
Localidades Assassinatos 

  Arma de fogo Faca Pau Pedra Bala P. Outros Linchamento S.i 
Nordeste de Amaralina 1 1S 3F**               
Nova República - Nordeste de Amaralina 2S**               
Pituba   1F             

Quadro 13. Assassinatos – A Tarde – 2008. 

Localidades Assassinatos 
  Arma de fogo Faca Pau Pedra Bala P. Outros Linchamento 
Nordeste de Amaralina ?(4), estudante             

Nova República - Nordeste de Amaralina ?(2)             

Pituba   socióloga           
Quadro 14. Descrição das vítimas assassinadas – ocu pação – A Tarde – 2008. 

Localidades Assassinatos 
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Nordeste de Amaralina   1Y 3Y      1Y 
Nova República - Nordeste de Amaralina          2Y 
Pituba      1X     

Quadro 15. Descrição das vítimas assassinadas – ocu pação – A Tarde – 2008. 

Localidades Assassinatos 
  Arma de fogo Faca Pau Pedra Bala P. Outros Linchamento S.i 
Pituba   1F             

Quadro 16. Assassinatos – Correio da Bahia – 2008. 

Localidades Assassinatos 
  Arma de fogo Faca Pau Pedra Bala P. Outros Linchamento 
Pituba   socióloga           

Quadro 17.  Descrição das v ítimas assassinadas – oc upação – Correio da Bahia – 2008. 

Localidades Assassinatos 
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba      1X     

Quadro 18. Descrição das vítimas assassinadas – fai xa etária e sexo – Correio da Bahia – 2008. 

Localidades Roubos 
  ônibus Transeuntes Est. Com. Carros Casas Objetos Públicos 
  C/ morte S/Morte C/Morte S/morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte 



 

 

                                                                                                                                                            
 

 

Pituba           1fer             
Parque Júlio César - Pituba      1S                 

Quadro 19. Roubos na cidade de Salvador – A Tarde –  2008. 
 

Localidades Roubos s/ morte 
Pituba ? 

Parque Júlio César - Pituba ? 
                    Quadro 20. Descrição das vítimas – ocupação – A Tar de – 2008 
 
Localidades Roubos s/morte 

  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba          ? 

Parque Júlio César - Pituba             1Y       
Quadro 21. Descrição das vítimas – Idade e sexo – A  Tarde - 2008 

 
Localidades Roubos 

  ônibus Transeuntes Est. Com. Carros Casas Objetos Públicos 
  C/ morte S/Morte C/Morte S/morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte C/ morte S/Morte 
Pituba       1S   1S    1S        

Quadro 22. Roubos na cidade de Salvador – Correio d a Bahia – 2008. 
 

Localidades Roubos s/ morte 
Pituba Médica, ?(2) 

      Quadro 23. Descrição das vítimas – ocupação – Corre io da Bahia – 2008. 
 
Localidades Roubos s/morte 

  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba        1x  ?(2) 

Quadro 24. Descrição das vítimas – Idade e sexo – C orreio da Bahia – 2008 
 

Localidades Tiroteios Sequestro 
  c/ feridos s/ morte Relâmpago 

Pituba     2S 
Nordeste de Amaralina 1S   

                               Quadro 25. Outros ti pos de delitos – A Tarde – 2008 
 

Localidades Tiroteios Sequestro 



 

 

                                                                                                                                                            
 

 

  c/ feridos Relâmpago 
Pituba   Estudante, farmacêutica  
Nordeste de Amaralina ?(7)   

                               Quadro 26. Descrição das vítimas – ocupação - A Tar de – 2008 
 
Localidades Tiroteio c/feridos 
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Nordeste de Amaralina  1X  1Y 1X 2Y  1Y 1Y   

Quadro 27. Descrição das vítimas – Sexo e Idade - A  Tarde – 2008 
 

Localidades Sequestro Relâmpago 
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba        1Y       1X     

Quadro 28. Descrição das vítimas – Sexo e Idade – A  Tarde – 2008. 
 

Localidades Tráfico Agressão Sequestro 
    s/morte c/roubo Relâmpago 

Pituba  1S   1F   1S 
                                     Quadro 29. Outros tipos de delitos – Correio da Bah ia – 2008 
 

Localidades Agressão Sequestro 
  s/morte c/roubo Relâmpago 

Pituba estudante   ?(2) 

                       Quadro 30. Descrição das vítimas – ocupação – Corre io da Bahia – 2008 
 
Localidades Agressão sem morte   
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba                   1Y 

                                                             Quadro 31. Descrição das vítimas – Sexo e  idade – Correio da Bahia – 2008 
 
Localidades Sequestro Relâmpago   
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba                   1Y 1X 

Quadro 32. Descrição das vítimas – Sexo e Idade – C orreio da Bahia – 2008.  
 

Localidades Tráfico   
  0 - 6 7-14 15-18 19-24 25-30 31-36 37-49 50-64 > 65 S.I 
Pituba          1Y          



 

 

                                                                                                                                                            
 

 

Quadro 33- Perfil do Tráfico – Sexo e Idade – Corre io da Bahia 2008



 

 

                                                                                                                                                            
 

 

 


