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RESUMO 
 
 

Por ser um lugar mundialmente conhecido, o Centro Histórico da 
cidade de Salvador – Ba sempre esteve no centro de diversos 
discursos. Descrito de diversas formas, a depender dos interesses 
envolvidos, o Centro histórico possui vários estereótipos que o 
acompanham ao longo do tempo. Sendo assim, esta pesquisa analisa, 
sob a luz da Análise do Discurso de Michel Foucault, o discurso 
de cinco famosos jornais que circulam/circulavam por Salvador, 
dentro do espaço de tempo da década de 1970 até a década de 2000. 
Analisa também, sob o mesmo método, o discurso de cinco moradores 
desse Centro histórico. Ao final, a partir do entendimento de 
lugar como onde os fluxos de vidas se encontram, utilizando como 
base o antropólogo Tim Ingold, cruzou-se análises com as 
experiências vividas no lugar Centro Histórico, produzindo o que 
se chamou de Cartografia Cíclica. Essa cartografia traz 
apontamentos para refletirmos sobre nossas cidades e nos 
colocarmos atentos às formas como os discursos influenciam nas 
dinâmicas dos lugares e de seus habitantes e vice-versa. 
 
Palavras chaves: Malha, Discurso, Fluxos de Vida, Pelourinho.  

 
 
 
 

  



ABSTRACT 
 
 

For being known worldwide, the Historic Center of Salvador – BA 
has always been in the middle of several speeches. Described in 
many ways, depending on the interests involved, the Historic 
Center has many stereotypes who follow it over time. Therefore, 
this research analyzes, under the Michel Foucault’s Discourse 
Analysis, the discourse of five famous newspaper circulating in 
Salvador, within the time period from the decade of 1970’s until 
the 2000’s. Also analyzes, by the same method, the discourse of 
five Historic Center residents. In the end, from the place’s 
understanding as where the life streams encounter, using as base 
the anthropologist Tim Ingold, we crossed analyzes with this 
living experiences in the place Historic Center, producing what 
we call cyclical cartography. This cartography brings notations 
for reflections about our cities and put us mindful on the ways 
how the discourses influence the places and resident’s dynamic 
and vice versa. 
 
Keywords: Meshwork, Discourse, l ife streams, Pelourinho 
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INTRODUÇÃO 

 

“Você viu a última notícia que saiu esta semana?” Uma pergunta comum, 

corriqueira, que repetimos inúmeras vezes em conversas sobre assuntos 

quaisquer. O impacto dessas notícias que circulam em nossas vidas é grande, 

indiscutivelmente. Elas estão na formação de nossas opiniões, no respaldo de 

nossos argumentos em uma discussão, no pensar nossas vidas e o mundo, 

sendo utilizadas como o espelho do assunto em questão.  

Entretanto, as notícias, tal como quaisquer outras formações 

discursivas, não devem ser apreendidas como este retrato fiel e único do fato. 

Em sua obra, A Ordem do Discurso, o filósofo francês Michel Foucault discute 

tais formações e os mecanismos que as controlam e delimitam, bem como a sua 

relação com o poder. Segundo Foucault (2014, p.9), “em toda sociedade a 

produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada 

e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 

seus poderes e perigos”. Assim, os discursos seriam o conjunto de enunciados 

sobre algo, que podem ser deslocados de acordo com os jogos de poderes em 

questão, atingindo assim, o status de verdade (hegemônica). A essa forma de 

separar discursos, diríamos verdadeiros de discursos menos importantes (não 

produzidos pelos grupos dominantes), Foucault dá o nome de “vontade de 

verdade” e descreve que ela, assim  

como os outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre um 
suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e 
reconduzida por toda uma espessura de práticas como a 
pedagogia, é claro, como o sistema dos livros, da edição, das 
bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os 

laboratórios de hoje. (FOUCAULT, 2014, p.16-17). 

Nesse sentido, as notícias que circulam em nossa sociedade também 

estão submetidas a esses sistemas e fazem parte do jogo de poder e desejo de 

que fala Foucault. Sendo assim, a maneira como se enuncia o que está em 

questão é determinada pelo interesse que se busca servir.  

Amplamente disseminadas pela circulação das notícias, essa produção 

de verdade reflete na vida e no cotidiano do(s) grupo(s) de sujeitos e suas 
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práticas que vem a ser descrito por essa unidade enunciativa. A construção de 

uma verdade sobre determinado(s) grupo(s), ajuda a respaldar ações que 

afetam consistentemente a(s) dinâmica(s) de vida e experiencias destes. 

É na questão das relações experenciadas que se desenvolve os estudos 

do antropólogo inglês Tim Ingold. Em seu livro “Estar Vivo: Ensaios sobre 

Movimento, Conhecimento e Descrição” (2015), Ingold trata processos de vida 

dos seres humanos, que passam pelo mundo como peregrinos, ou seja, 

habitando esse mundo movimentando-se através de trilhas. Essas trilhas são as 

linhas de vida de cada indivíduo. Nelas se criam as experiencias, habilidades e 

histórias dos indivíduos. As linhas de vida são construídas pelos sujeitos e 

também os constrói. Segundo o autor, o sujeito é a sua trajetória pelo mundo e, 

quando se cruza com outros sujeitos, estes entrelaçam suas linhas de vida 

conformado nós e tecendo malhas. 

Este trabalho é desenvolvido, portanto, sob a ótica do entendimento 

dessas malhas. Os discursos ajudam a criar uma ideia sobre sujeitos e lugares 

e positivam ações sobre eles. Isso influencia nas histórias de lugares e sujeitos 

que estão ao longo de seus caminhos se movimentando, habitando o mundo. 

Sendo assim, os discursos, mesmo não sendo linhas, movimento ou caminho, 

influenciam nessas malhas de vidas. A partir disso, dividi o trabalho em três 

momentos para facilitar tanto sua execução quanto seu entendimento pelo leitor. 

Ao final estes três momentos se cruzam. 

O primeiro deles trata da análise do discurso, tendo como base preceitos 

teóricos de Michel Foucault, de reportagens que se encontram reunidas no 

Arquivo Histórico da Fundação Gregório de Matos, publicadas por cinco jornais 

locais de Salvador entre 1970 e 2009. Neste momento, o objetivo é identificar as 

unidades enunciativas que escrevem sobre o Centro Histórico/Pelourinho e seus 

habitantes1 e como o discurso é constituído por esses enunciados. 

                                                             
1 Aqui faz-se necessária uma explicação acerca do termo “habitante”. Ele está sendo utilizado 
para designar as pessoas que habitam o Centro Histórico, no sentido Ingoldiano, ou seja, não 
apenas os que residem, mas os que criam e fortalecem relações no e com o lugar, se envolvendo 
nas disputas que o atravessam, modificando-o e se deixando modificar por ele. Neste sentido, 
se integram ao uso deste termo, moradores (de rua, de casas, de ruínas) e trabalhadores 
(principalmente os informais, que armam suas bancas e barraquinhas de produtos diariamente 
nas ruas ou os que trabalham nos estabelecimentos que oferecem serviços para o bairro, não 
especificamente para visitantes e turistas).  
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O segundo momento corresponde à análise do discurso, também 

seguindo os passos teóricos de Foucault, de cinco moradores que se dispuseram 

a participar da pesquisa de campo proposta nesta dissertação. Eles habitam o 

Centro Histórico há cerca de trinta anos, tendo vivenciado vários dos processos 

apresentados nas reportagens analisadas. Neste momento, a proposta da 

análise seria entender como os moradores enunciam o lugar que vivem e os 

processos de intervenção que este sofreu.  

O último momento desenvolvido no trabalho tem por objetivo cruzar os 

fios: os meus, os dos moradores e os das reportagens. Aqui, são narradas as 

experiências em campo (conversas realizadas com os habitantes), e há uma 

tentativa de se descrever e demonstrar quando e como aquela que chamei de 

“linha do cotidiano” toca/é tocada pela linha dos discursos, que evidenciam, por 

sua vez, os ciclos de acontecimentos ao longo das décadas, suas recorrências, 

seus disparadores. 

No desenvolvimento do corpo do trabalho fiz algumas opções pessoais 

quanto à forma de escrita do texto. Optei pela utilização do sujeito em primeira 

pessoa a fim de me colocar como sujeito ativo nas ações, interpretações e 

análises do trabalho, influenciando e sendo influenciada por ele durante todo o 

seu desenvolvimento, sem a dicotomia teoria versus prática, assumindo as 

minhas implicações no trabalho e as dele em mim.  

De acordo com Kastrup, Passos e Escóssia (2015), esse 

comportamento é comum ao método da cartografia, uma vez que o pesquisador 

modifica seu campo e é modificado por ele, mutuamente. Considerei que a 

escrita em primeira pessoa fortalecia essa ideia de envolvimento com o campo, 

auxiliando nas formas de expressão das afetações. 

Nas considerações finais foram trazidas algumas questões que ficam 

como reflexão sobre a forma de habitar nossas cidades, sobre as forças de poder 

que envolvem este habitar, e sobre os cruzamentos de fluxos nos lugares das 

cidades.  
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COSTURANDO CAMINHOS 

 

 

Pela trilha de vida das Minas à Bahia 

 

 

O caminho desta pesquisa começou antes da minha mudança para a 

cidade de Salvador, em 2015, último ano da graduação em Arquitetura e 

Urbanismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, interior do Estado de Minas 

Gerais. No Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvi a temática da 

habitação de interesse social em edifícios preexistentes e busquei estudos de 

caso para embasar a proposta de intervenção apresentada. Em meio às 

pesquisas, encontrei Salvador e o chamado Programa de Revitalização do 

Centro Histórico. 

Ao aprofundar os estudos sobre o assunto na internet, percebi que várias 

falas, principalmente as proferidas pelo poder público, estavam relacionadas ao 

desenvolvimento turístico da área, construindo o imaginário de um cenário 

paradisíaco, isento de tensões e disputas (abordagem compreensível se 

tratando da finalidade de vender uma imagem do local para turistas, buscando o 

aumento das visitações que, acreditava-se, gerariam lucros). Neste mesmo 

sentido, estava explícita nas propagandas relativas ao Programa de 

Revitalização, por parte do governo do Estado da Bahia, a preocupação com o 

bem-estar dos visitantes sazonais e não com o dos habitantes e moradores do 
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Pelourinho/Centro Histórico2. Em paralelo, alguns trabalhos acadêmicos on-line 

apontavam que havia ocorrido remoções dos que já habitavam o centro antes 

das intervenções (iniciadas em 1992). 

Perceber essa situação atiçou minha curiosidade para tentar entender, 

de forma mais ampla, o que realmente estava por trás das propagandas 

turísticas. Em uma busca mais detalhada – realizada à distância através da 

internet – acerca do Programa de Revitalização e das prováveis lutas por 

habitação que se desenvolviam paralelamente às intervenções, tive dificuldades 

de encontrar trabalhos e reportagens em que as falas dos habitantes estivessem 

explicitadas através de relatos, entrevistas ou qualquer expressão produzida por 

eles próprios nesse processo. Quase nada existia disponível neste sentido. 

Instigada a estudar esses acontecimentos e, principalmente, os que 

tangenciassem a população envolvida nas lutas pela permanência e garantia das 

moradias, me submeti ao processo seletivo de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia com 

proposta de trabalho relacionada ao tema.   

Diante da aprovação e efetivação do vínculo com a referida 

universidade, as portas que se abriram me auxiliaram na aproximação com a 

temática. Recebi indicações de trabalhos acadêmicos que já haviam 

desenvolvido abordagens sobre o Pelourinho/Centro Histórico e conheci 

professores e estudantes que estavam, de alguma forma, percorrendo esses 

mesmos caminhos. Foi assim que participei de uma Ação Curricular em 

Comunidade e Sociedade (ACCS)3, chamada Perícia Popular no Centro 

                                                             
2 Territorialmente, falando, o Centro Histórico de Salvador é composto por várias áreas que são 
conhecidas e divididas somente através da oralidade entre os habitantes, não havendo uma 
demarcação física que as divida. Algumas dessas áreas que estão contidas no Centro Histórico 
são citadas com constância neste trabalho, como Pelourinho, Maciel, Saldanha, Sétima Etapa. 
De maneira geral, utilizarei “Centro Histórico/Pelourinho” ou apenas “Centro Histórico” para 
denominar a área referida do trabalho. Ressalto ainda, que a poligonal que determina o Centro 
Histórico de Salvador abrange uma área muito maior que a estudada, como se pode ver no mapa. 
Essas divisões de áreas podem ser vistas nos mapas 02 e 06, nas páginas 34 e 36. 
3 De acordo com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal da Bahia a 
Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) “é um componente curricular, 
modalidade disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, com carga horária mínima 
de 17 (dezessete) horas semestrais, em que estudantes e professores da UFBA, em uma relação 
com grupos da sociedade, desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e 
inovação, promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a 
realidade com perspectiva de transformação”, conforme Resolução Nº 01/2013 do CONSEPE.” 
Texto disponível em: https://proext.ufba.br/accs. Acesso em: 30 de maio de 2019 
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Histórico, ministrada pelos professores Glória Cecília Figueiredo, Rosana 

Boullosa e Emanuel Vasconcelos. Esta atividade proporcionou o contato direto 

de estudantes de vários cursos com a população do Pelourinho/Centro Histórico, 

tendo como objetivo realizar ações que pudessem, em alguma instância, auxiliar 

esta população em sua luta pelos direitos sociais e de permanência na área. 

A mudança para Salvador possibilitou a vivência do cotidiano da cidade 

e do Centro Histórico. Através de visitas ao lugar, pude me aprofundar e envolver 

com as histórias das disputas, das apropriações, dos usos, do cotidiano 

imensamente mais complexo que o viés turístico sob o qual normalmente nos é 

apresentado. 

Mesmo com essas oportunidades de experiências em campo, a 

aproximação com a comunidade, ao contrário do que imaginei, não foi fácil. 

Cheguei a pensar que não conseguiria efetivamente conversar com alguém dali 

e os motivos são importantes serem explicitados, pois redefiniram os caminhos 

que o trabalho acabou seguindo.   

O fato de não ser nativa de Salvador me causou desconforto, confesso. 

Sentia como se estivesse invadindo um lugar que não era o “meu”, sentimento 

que se intensificou após uma das minhas primeiras visitas, realizada como 

atividade vinculada à ACCS. Nesta ocasião, uma moradora disse que muitas 

pessoas (estudantes, pesquisadores, funcionários de órgãos públicos) iam até 

eles para recolher dados, gerando expectativas quanto ao atendimento de várias 

de suas demandas. No entanto, a realidade era que muito pouco se 

materializava, sob a perspectiva deles, como retorno positivo. Após entender o 

motivo de tantas desconfianças e, de certa forma, concordar com esse 

posicionamento, não consegui, naquela ocasião, estabelecer métodos para 

continuar por este caminho.  

Este foi o momento que marcou meu encontro com o pensamento do 

filósofo francês Michel Foucault. Já havia sido apresentada a ele em uma das 

primeiras reuniões do Grupo de pesquisas do qual faço parte, o Cidades Políticas 

– Cipos – coordenado pela professora Thais de B. Portela. Suas obras eram 

constantemente citadas, tanto pela professora, quanto por alguns discentes. Em 

quase todas as disciplinas que cursei no PPGAU, também haviam textos seus 
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como referência. Porém, até este momento não havia encontrado proximidade 

de suas teorias com o que pretendia desenvolver em meu trabalho. Foi a 

necessidade de mudar o caminho traçado inicialmente para a pesquisa que me 

aproximou de Foucault. Em uma orientação, após a constatação da minha 

dificuldade de aproximação com o campo, surgiu a proposta de realização de 

uma análise dos discursos que permeavam o Centro Histórico e seus moradores. 

Sendo assim, optei por fontes que também estavam envolvidas em 

disputas por esse Centro e, portanto, eram produtoras e/ou reprodutoras de 

discursos que enunciavam moradores e lugar. Por se mostrarem, em minhas 

pesquisas, como os responsáveis pela implementação e coordenação das 

intervenções no Centro Histórico, encaminhei as primeiras solicitações para 

realização de pesquisas para órgãos públicos ligados aos governos municipal, 

estadual e federal. 

 Ao contato realizado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia (Conder) não obtive retorno, impossibilitando o acesso aos seus 

arquivos. Das fontes documentais encontradas no Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC) e, por último, no Arquivo Histórico Municipal de 

Salvador da Fundação Gregório de Matos, as que mais me chamaram a atenção 

foram as deste último, cujas razões explicarei adiante. 

Com este caminho traçado, contando com o inventário das fontes 

existentes no IPHAN, no IPAC e no Arquivo Municipal, levei a proposta para a 

Qualificação I, momento em que discuti, com as professoras da banca, as 

potências e desafios relacionados ao que estava propondo. 

Porém, no segundo semestre de 2018, que teve início um mês após essa 

conversa da qualificação I, comecei a cursar o tópico especial “Natureza, cultura 

e política: antropologias no Antropoceno”, onde tive contato com a teoria do 

antropólogo Tim Ingold. Ao falar das vidas, das coisas no mundo e das relações 

fundamentais que devem se estabelecer entre elas, Ingold desenvolve uma série 

de conceitos e seus imbricamentos, dentre os quais me atravessam fortemente 

os de “malha”, “fluxos”, “lugar”, “nó” e “habitar” e que serão explicados no capítulo 

II. 
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Compreendendo a vida como esse emaranhado de fluxos que se cruzam 

nos lugares, como explica Ingold, minha apreensão sobre o trabalho se 

modificou e a análise dos discursos que enunciavam o lugar e seus habitantes 

passou a ser insuficiente. O insucesso da minha primeira tentativa de 

aproximação com a comunidade passou a fazer cada vez menos sentido para 

mim. Precisava do movimento do lugar. Precisava voltar à campo. 

Para isso, percorri dois caminhos paralelamente: no primeiro deles, 

tentei um encontro com uma das lideranças de bairro, a presidente e uma das 

fundadoras da Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico, 

professora Jecilda Melo, conhecida como Pró-Cida4. Ela é uma importante figura 

nos movimentos pela permanência dos habitantes tradicionais no Centro 

Histórico.  

Enquanto aguardava o agendamento de um encontro com Pró-Cida, 

parti para o segundo caminho: caminhei através das ladeiras do famoso Pelô5 e 

busquei aproximações com quem cruzava aquelas ruas. Tentei conversas com 

moradores que levavam os filhos para escola, com funcionários de 

estabelecimentos comerciais e com trabalhadores informais, como as 

trançadeiras6, que me foram indicadas como boas “contadoras de histórias” 

sobre o Centro. Poucas pessoas se fizeram abertas a esta conversa: 

desencontros de linhas – minhas e de quem conheci pelos caminhos – que 

acabaram resultando nos primeiros movimentos de tessitura da malha 

dissertação.  

Algumas respondiam às minhas perguntas, mas não se delongavam no 

assunto, como é o caso de uma mãe que estava parada na porta da escola de 

seus filhos conversando com uma funcionária. Outras pessoas tentaram me 

ajudar me levando a alguém que poderia me contar mais coisas, como foi o caso 

de um rapaz, músico, que estava saindo da Fundação Cultural do Estado da 

                                                             
4 Em Salvador é comum que professores sejam chamados de pró.  
5 Pelô, diminutivo de Pelourinho, é a forma coloquial como é conhecido popularmente a área do 
Centro Histórico de Salvador. O termo é amplamente utilizado não apenas entre os moradores 
do Centro e os demais soteropolitanos, mas também por todo o país.  
6 As trançadeiras são mulheres que traçam cabelos de outras pessoas como profissão. Essa 
atividade é bastante comum em Salvador (principalmente no Pelourinho) e tem sua origem na 
cultura de várias etnias africanas.  
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Bahia (Funceb) e caminhou comigo, inclusive por ruas pelas quais eu nunca 

havia passado antes, em busca de uma moça que saberia me dar muitas 

informações. No final das contas, a tal moça não estava em casa e ele lamentou 

meu tempo perdido (vale dizer que eu não lamentei nem um pouco, pois qualquer 

momento no Centro Histórico, aberto a qualquer tipo de experiência, era 

importante para mim). Em outra ocasião, a dona de um pequeno salão de beleza 

ofereceu seu tempo para conversar sobre os grupos culturais (principalmente 

ligados à música) do Centro, apesar de não ter desenvolvido muito os assuntos 

sob a justificativa de se lembrar de poucas coisas no momento.  A conversa que, 

poderia se dizer, mais fluiu foi com uma das trançadeiras do Largo do Pelourinho, 

que deixou que eu me abrigasse da chuva sob a sua barraca. Diferentemente 

dos demais, ela delongou a conversa sobre sua relação com o Centro e seu 

cotidiano de trabalho ali, mas foi a única.  

Apesar de poucos relatos coletados, essas imersões no Centro Histórico 

me permitiram conhecer melhor os fios de vidas que daquele espaço se 

apropriam, o transformam e se transformam com ele. 

Em novembro de 2018, finalmente consegui marcar um encontro com 

outro representante da AMACH, indicado por Pró-Cida (que estava indisponível 

por problemas pessoais), seu filho Cícero Melo.  

Nesse primeiro contato, pedi a Cícero que me falasse um pouco sobre 

os reflexos dos processos de intervenção que o Centro sofreu na vida de seus 

moradores, sobre a AMACH e sua atuação e sobre o dia a dia na área. Solicitei 

a ele indicações de moradores que, por terem sido envolvidos de alguma 

maneira, em qualquer época, no(s) processo(s) de intervenção, pudessem me 

relatar suas experiências, decepções, angústias, conquistas. Não havia uma lista 

prévia com os nomes com quem eu iria conversar. A espontaneidade das 

escolhas deixei por conta de Cícero que, somente quando nos encontrávamos, 

me dizia para onde iríamos. Ao longo de seis semanas, ele me apresentou a seis 

moradores, dentre os quais um se recusou a conversar e a se identificar e cinco 

concordaram em se reunir comigo, além de terem permitido sua identificação e 

autorizado a publicação/divulgação de seus discursos na dissertação: Seu Jorge 

(pai de Cícero), José, Dona Sandra, Dona Rosa e Dona Jaciara. 
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Em paralelo a este contato estabelecido com os moradores, a pesquisa 

nos órgãos públicos foi modificando seu caráter. Enquanto no IPHAN e no IPAC 

havia documentos mais específicos das intervenções que descreviam as 

intenções do Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador, no 

Arquivo Municipal me surpreendeu a riqueza de enunciados que me 

possibilitariam uma análise mais cuidadosa sobre os diversos discursos 

vinculados às disputas do/pelo Centro.  

Vale dizer que esse acervo pesquisado é composto por recortes de 

jornais da cidade de Salvador organizados bairro a bairro em pastas que 

seguem, cronologicamente, as datas das publicações. Na pasta do Centro 

Histórico, os recortes dos jornais A Tarde, Jornal da Bahia, O Correio da Bahia, 

Diário de Notícias e Tribuna da Bahia se organizam do início da década de 1970 

até o final dos anos 2000. 

 

 

Para apontar o percurso pelo Pelourinho e os 

jornais 
 

 

No subcapítulo anterior, detalhei minha trajetória até o encontro com o 

tema e definição da pesquisa, como se apresenta na sua versão final. Aqui, irei 

delinear as principais questões que este trabalho levanta e buscar responder 

com os caminhos finais que foram traçados acima. 

Por ser um lugar de grande importância (econômica, cultural, turística, 

histórica, sentimental) para a cidade de Salvador, o Pelourinho7, uma das áreas 

que compõem o Centro Histórico, foi, ao longo dos anos, alvo de diversos 

projetos de intervenção que se fundamentavam no apelo turístico, inclusive no 

que se refere aos interesses políticos e econômicos que o cercam (JUNIOR, W. 

R. S.; BRAGA, P. M., 2009). Ao mesmo tempo, a população habitante estava 

                                                             
7 Salvador foi a primeira capital do Brasil e, portanto, possui uma rica arquitetura colonial que 
denota à história do país. Desde a década de 1940 o IPHAN trabalha para proteger os edifícios 
ainda existentes em nome desta memória do Brasil colônia. Em 1986, a UNESCO atribuiu ao 
Centro Histórico de Salvador o título de patrimônio mundial da humanidade. 
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sempre resistindo a essas propostas a fim de garantir o direito de permanecer 

em suas moradias. 

Seguindo o método traçado para a dissertação (no capítulo IV), após dar 

início à leitura das reportagens de jornais sobre o lugar, percebi que esses 

movimentos de resistência se faziam presentes há muito tempo, como 

demonstram as matérias relativas à década de 1970. Já nesta época, a mídia 

mostrava que os governos (principalmente na esfera estadual) tinham propostas 

para mudança dos usos e/ou do perfil de habitantes da área. Para isso, apelavam 

para desapropriações dos casarões para investimento em sua melhoria física e 

estética e posterior destinação a novos usuários (englobando ou não o uso 

habitacional, mas sempre excluindo aquelas pessoas que, tradicionalmente, ali 

estavam). Enquanto isso esses moradores, que poderiam ser considerados 

tradicionais nessas edificações, afirmavam sua intenção de permanência. 

O panorama desses acontecimentos de retiradas e resistências se 

manteve com o passar do tempo. Nos anos 2000, marcado por uma organização 

sócio-política mais efetiva dos movimentos de resistência, alguns desses 

habitantes se reuniram e passaram a resistir a esta retirada e, através da 

organização de uma associação (Associação de Moradores e Amigos do Centro 

Histórico – AMACH), tiveram um papel decisivo na conquista de moradias dentro 

do Programa destinadas a quem já habitava o Centro (JUNIOR, W. R. S.; 

BRAGA, P. M. 2009). Pelo fato do Pelourinho/Centro Histórico estar envolvido 

nesse jogo de poderes e disputas ao longo de décadas que muitos discursos o 

enunciam. Nas palavras de Foucault (2014, p. 9), “o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual queremos nos apoderar”. 

Neste sentido, desde as primeiras pesquisas na internet, (ainda em Juiz 

de Fora) até os trabalhos e notícias que conheci após minha mudança para 

Salvador, o que mais me instigou, nos materiais pesquisados, foi o fato de que 

os enunciados descreviam os habitantes e este Centro Histórico que eles 

habitavam, mas poucos eram proferidos por eles próprios. É por este motivo que 

minha busca passou a ser por entrevistas ou casos narrados por eles, como uma 

tentativa de me aproximar de suas histórias no/com o Centro 

Histórico/Pelourinho. 
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É neste âmbito que os dois autores referência para este trabalho – 

Foucault e Ingold – colaboram para sua construção de uma maneira mais rica. 

Seguindo ontologias diferentes, cada um me permite compreender uma 

dimensão diferente dos processos que envolvem habitantes e Centro Histórico. 

A análise arqueológica de Foucault me auxilia na organização e 

entendimento de um eixo das produções discursivas sobre o Centro Histórico. 

Com ele, intento compreender duas questões: 

o as maneiras pelas quais os discursos que circulavam na mídia 

jornalística impressa (entre 1970 e 2009) descreviam o Centro 

Histórico e os seus moradores; 

o como os moradores descrevem o centro e as intervenções ali 

implementadas. 

A malha de experiências e linhas de vida que Ingold sugere ser tecida 

vem de encontro com a forma como tenho passado a compreender o mundo e 

as relações entre tudo e todos que o habitam. É imbricada nesses fios que me 

entendo aqui no trabalho, em primeira pessoa, em experiência atravessada: eu 

no campo – o campo em mim, eu no trabalho – o trabalho em mim. É com Ingold 

através de uma malha, que pretendo demonstrar que: 

o de alguma forma, os discursos e ações oriundas da positivação e 

vontade de verdade, descrita por Foucault, desses discursos se refletem no lugar 

de vida desses habitantes do Centro Histórico, nas relações e movimentos deles. 

 

 

 



 

 

 

 

  

SITUANDO O 

LUGAR 
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 SITUANDO O LUGAR 

 

 

Para falar sobre o lugar, me aproprio de conceitos que o antropólogo Tim 

Ingold desenvolve em seu livro “Estar Vivo: Ensaios sobre movimento, 

conhecimento e descrição” e, para isso, primeiramente, é preciso compreender 

que o autor, contrapondo à uma visão que explica o lugar pelas ações de pontos 

individuais ou atores conectados uns aos outros formando uma rede, considera 

o mundo como um emaranhado de fios que se cruzam o tempo todo em fluxos, 

movimentos esses impulsionados pelos encontros/afetações entre seres vivos – 

dentre eles os humanos e os não-humanos e as coisas (o que não é exatamente 

vivo, mas é parte inseparável da(s) vida(s), sendo suporte para ela(s)). 

Das várias questões discutidas por Ingold em suas obras para explicar a 

ontologia que defende, irei me apropriar de algumas que interessam 

especificamente, pois se relacionam diretamente ao conceito de “malha” que, 

juntamente com “discursos”, conformam as bases epistemológicas principais 

deste trabalho.  

Para compreender estes conceitos é preciso explicar a malha, as linhas, 

os nós... trabalhar a malha é entender que tudo está, de alguma forma, ligado 

suas linhas seriam um  

emaranhado de fios entrelaçados e complexamente atados. 
Cada fio é um modo de vida e cada nó um lugar. [...] As linhas 
da malha não são conectoras. Elas são os caminhos ao longo 
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dos quais a vida é vivida. E é na ligação de linhas, não na 
conexão de pontos, que a malha é constituída. (INGOLD, 2011, 
p.224) 

Cada ser humano, segundo Ingold, vive sua vida através dos lugares, 

habitando a Terra como peregrinos, ao longo de caminhos, onde “as vidas são 

vividas, habilidades desenvolvidas, observações feitas e entendimentos 

crescem.” (INGOLD, 2011, p.38). Habitar o mundo é, constantemente, modificá-

lo e se deixar modificar: é ser/estar mundo. 

Seguindo ao longo destes caminhos, cada habitante é o feixe de linhas 

de seu próprio movimento, deixando sua trilha ao caminhar. Onde essas trilhas 

se encontram, formam-se nós, a partir dos entrelaçamentos desses feixes de 

linhas de vida com outros conjuntos semelhantes. “Quanto mais essas linhas 

vitais estão entrelaçadas, maior é a densidade do nó” (INGOLD, 2011, p.219). 

As malhas são todos esses caminhos e nós que se atravessam. Elas são a 

complexidade das vidas. 

Continuando com o pensamento do autor, o “lugar” são esses nós, 

delineados pelos movimentos de vida, nas palavras de Ingold os lugares 

São como nós, e os fios a partir dos quais são atados são as 
linhas de peregrinação. Uma casa, por exemplo, é um lugar onde 
as linhas de seus residentes estão fortemente atadas. Mas estas 
linhas não estão contidas dentro da casa tanto quanto fios não 
estão contidos em um nó. Ao contrário, elas trilham para além 
dela, apenas para prenderem-se a outras linhas em outros 
lugares, como os fios em outros nós. [...] Os lugares, em suma, 
são delineados pelo movimento e não pelos limites exteriores ao 
movimento.” (INGOLD, 2011, p.220). 

As linhas de peregrinação, que aparecem na explicação do conceito de 

lugar, seriam os caminhos através dos quais os habitantes do mundo vivem, 

deixando seus rastros. Essas linhas se atravessam e formam, não uma “rede de 

conexões ponto a ponto, mas uma malha emaranhada de fios entrelaçados e 

complexamente atados” (INGOLD, 2011, p.224). Nessa malha8, os locais de 

encontros das linhas são conformadores dos nós. Nesta concepção, o lugar  

                                                             
8 Ingold distingue rede e malha conceituando que “[...] o significado de rede mudou. Estamos 
agora mais inclinados a pensarmos nela como um complexo de pontos interconectados do que 
linhas entrelaçadas. Por esta razão achei necessário distinguir entre a rede de transporte e a 
malha de peregrinação. A chave para essa distinção é o reconhecimento de que as linhas da 
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[...] nunca está completo, mas continuamente em construção, 
tecido a partir das inúmeras linhas vitais dos seus múltiplos 
componentes humanos e não humanos enquanto costuram 
seu caminho através do emaranhado de relações nas quais 
estão enredados de maneira abrangente (INGOLD, 2011, p. 
211) 

Para pensar e ampliar os entendimentos sobre o Centro Histórico de 

Salvador foi essencial conhecer seu cotidiano, os sujeitos que por ali peregrinam, 

os outros seres não humanos e as coisas que o habitam, as relações que 

estabelecem entre si, enfim, a malha, os fluxos que tanto atraem 

atravessamentos outros (de fluxos “de fora” que chegam como poderes de 

controle, de taxação, de adjetivação, de objetificação). 

O Centro Histórico de Salvador possui uma vasta extensão territorial 

que, naturalmente, é de grande complexidade. Para que fosse possível iniciar os 

estudos sobre a malha Centro Histórico no espaço-tempo do mestrado, foi 

necessário demarcar uma área geográfica que se configurasse como lugar no 

centro histórico (mapas 01 e 02). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
malha não são conectoras. Elas são caminhos ao longo dos quais a vida é vivida. E é na ligação 
de linhas não na conexão de pontos que a malha é construída. 
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Mapa 01: A cidade de salvador e o Centro Histórico 

 

Fonte: Google Maps, adaptado pela autora  

Mapa 02: O Centro Histórico de Salvador 

Fonte: Google Maps, adaptado pela autora 

 

 

 

Legenda:

Poligonal do Centro 
Histórico (delimitada 

pela UNESCO)

Museu de Arte Sacra

Elevador Lacerda

Largo do Terreiro de Jesus

Santo Antônio Além do Carmo
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Mapa 03: Demarcação da área do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps, adaptado pela autora 

A área em destaque se refere à esquina das ruas Chile e Rui Barbosa 

até o Largo do Pelourinho e rua do Taboão. A escolha destas ruas como 

demarcações para o lugar pesquisado está relacionada às reportagens 

coletadas e às idas a campo. Sobre as reportagens, ficou evidente que há uma 

priorização de enunciados que se referem a situações que colocam essa área 

em foco, em especial a apresentação dos planos de intervenções e a descrição 

dos habitantes dali. Além disso, essa área coincide com a área ocupada 

inicialmente, quando Salvador começava a ser construída para abrigar a sede 

administrativa da nova colônia portuguesa, por volta do ano 1550.  
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Mapa 04: Recorte área de estudos  

 

 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora 
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Mapa 05: Ruas percorridas  

 

 

 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora 
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Mapa 06: Pontos de referência 

Fonte: Google Maps, modificado pela autora 
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Os mapas produzidos acima sintetizam os caminhos percorridos e os 

pontos que tomei como referência para viver o Centro. Nos dois primeiros 

mapas, busquei localizar a cidade de Salvador e seu Centro Histórico, 

relacionando-o com o restante da cidade. Estes mapas tem o intuito de situar o 

leitor. 

O terceiro mapa é uma aproximação do entorno imediato com destaque 

para o recorte do trabalho, demonstrando as vias, os quarteirões e as relações 

de acessos com este entorno imediato.  

O quarto é a área do trabalho completamente destacada do contexto. 

Neste mapa pode se ver e compreender melhor o limite de estudo proposto.  

No quinto mapa estão nomeadas todas as ruas que percorri durante as 

idas a campo ao longo de todo o tempo do trabalho. Muitas delas são citadas 

pelos moradores nas conversas e também aparecem descritas nas reportagens 

analisadas. 

O sexto e último mapa, mostra os principais pontos usados como 

referência em minhas idas ao Centro e para pensar o trabalho. Como sou de 

outra cidade, estes pontos foram aumentando pouco a pouco, à medida que eu 

ia conhecendo melhor e frequentando mais a área. De início, conhecia apenas 

o elevador Lacerda e a Igreja de São Francisco, por serem pontos turísticos 

famosos. Sempre que se fala em Bahia, em Salvador, essas são imagens que 

insistem em nossas mentes. Então, antes mesmo de pisar nesta terra, já tinha 

uma ideia da aparência desses lugares. O Largo do Pelourinho e o Largo do 

Terreiro de Jesus fiquei conhecendo após a minha primeira visita. Mas só depois 

de frequentar semanalmente descobri que, no ponto em que o ônibus parava (o 

ponto final da linha Praça da Sé), existia um senhor que vendia biscoitos. 

Acredito que, já depois de um ano como cliente assídua, ele me deixava provar 

as novidades daquela semana gratuitamente para escolher qual eu iria levar. O 

terreno da creche fiquei conhecendo quando participei da ACCS, assim como a 

casa de Cícero, uma vez que ele e sua mãe estavam sempre em contato com 

os professores e estudantes. Este terreno da creche é o terreno em que, 

segundo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pelo órgão 
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estadual responsável pela intervenção da década de 1990, deveria ser destinado 

para a construção de uma creche pública para atender aos moradores da área. 

Todavia, a obra não saiu do papel e o terreno se tornou um marco do atraso e 

do não cumprimento de promessas por parte do poder público estadual. Neste 

mesmo sentido, foi na rua do terreno da creche (que é a mesma rua da casa de 

Cícero) que nós, alunos da ACCS, em parceria com os moradores, promovemos 

uma brincadeira com as crianças do Centro uma vez. Os outros pontos só fiquei 

conhecendo quando iniciei o trabalho de campo. As casas de cada morador que 

conversou comigo passaram a ser norteadores também dos caminhos que eu 

optava por percorrer quando ia ao centro.  
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DOIS MÉTODOS, TRÊS FIOS 
 

 

Até o capítulo anterior, delineei os caminhos percorridos e, 

consequentemente, adotados no trabalho e apresentei o lugar em que desenvolvi a 

pesquisa. Neste capítulo, irei detalhar os métodos escolhidos para o processamento 

daquilo que foi recolhido/experenciado ao longo desses caminhos e possibilitam um 

entendimento mais amplo dos discursos que permeiam o Centro Histórico. Esses 

métodos, já citados pontualmente durante as páginas iniciais, são: a Análise do 

Discurso, tendo como base a teoria Arqueológica de Michel Foucault e a 

Cartografia, que chamei aqui de Cartografia Cíclica. 

Na primeira parte do capítulo estão desenvolvidos conceitos e questões 

referentes à Análise do Discurso, esta última abrangendo duas ordens discursivas 

diferentes: 

o Ordem discursiva dos jornais: configurada pelas reportagens 

coletadas no Arquivo Municipal da Fundação Gregório de Matos. O objetivo foi 

avaliar como o discurso jornalístico enunciava o lugar Centro Histórico e 

caracterizava seus moradores. Nesta análise foi possível identificar as recorrências 

dos enunciados e como se modificaram (mas não se romperam) ao longo dos anos. 

Ficaram nítidos, também, os disparadores para a formação dos discursos, como 

eles surgiam a partir da implementação dos programas de intervenções ou da falta 

de propostas destes programas e como tudo isso se relacionava diretamente com 

tempos anteriores ou posteriores às eleições. Foi percebido também como os 

discursos eram respaldados pelos agentes e entidades como instituições 
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universitárias, órgãos de patrimônio federal e estadual, secretarias municipais, 

associações de moradores, governantes, comerciantes, moradores etc.  

o Ordem discursiva dos moradores: que se configura pelas conversas 

realizadas com cinco moradores do Centro Histórico – Sandra Regina, Rosalina 

Soares, Jorge Mello, José Raimundo, Juciara Conceição – que estiveram 

envolvidos, de alguma forma, em grande parte dos processos de intervenção 

abordados pelas reportagens (ordem anterior). As conversas seguiram um pequeno 

roteiro disparador, elaborado por mim, que direcionava o assunto para as relações 

daquelas pessoas com esses processos e com o lugar em si.  O objetivo desta 

análise foi entender a percepção dos moradores em relação a esses 

acontecimentos, como eles os enunciam, como descrevem o lugar Centro Histórico 

e como se abordam sua inserção nesse lugar. 

Na contextualização dessas duas unidades discursivas analisadas, cabe 

uma retomada da diferenciação que faço entre habitante e morador. Na página 23, 

da Introdução a primeira nota de rodapé traz uma explicação sobre o sentido 

ingoldiano do termo “habitante”, explicando que seriam não apenas os que residem 

no Centro Histórico, mas os que criam e fortalecem relações no e com o lugar, se 

configurando assim como um termo mais abrangente. Porém, a análise dos 

discursos aqui é desenvolvida sob uma ordem específica composta por 

moradores, que residem na área há muitos anos e que passaram por processos 

comuns (envolvendo suas residências, as de seus familiares e até de amigos) que 

influenciaram seus modos de habitar. Esses moradores foram os que Cícero (o 

representante da AMACH) me apresentou e com os quais conversei seguindo o já 

referido roteiro disparador. Eles são também habitantes do lugar (no sentido 

ingoldiano citado acima), porém, neste momento da análise discursiva, são 

destacados nesse grupo como moradores, conformando um subgrupo enunciador 

que se destaca no grupo dos habitantes. A unidade discursiva da qual fazem parte 

é especial dentre todos que me atravessam durante o trabalho, pois sua potência 

está no tipo de relações que estabelecem com o lugar. 

Poderia o trabalho se bastar com estas duas análises que utilizam o mesmo 

método como base – Análise do Discurso – demonstrando os jogos de poderes e 

as produções discursivas sobre o Pelourinho/Centro Histórico e as possíveis 
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reflexões sobre estas. Todavia, a experiência vivida no lugar foi fundamental para 

mim, enquanto habitante no mundo, uma vez que, para Ingold (2011, p.41), “todos 

os habitantes são estudantes e todos os estudantes são habitantes”. Sendo assim, 

as experiências no lugar foram necessárias para me modificarem, o que se refletiu 

na mudança da costura da malha do trabalho. No meu entendimento de mundo, 

que é próximo ao de Ingold, tudo está imbricado, relacionado, atravessado, o que 

tornou impossível dissociar a pesquisa das experiências no lugar. 

Vem dessas experiências a necessidade de ir além da Análise dos 

Discursos, o que se desdobrou no desenvolvimento do que chamei de Cartografia 

Cíclica (explicada detalhadamente na página 62). De um modo geral, a cartografia 

é um método de acompanhamento e investigação de processos relacionados a um 

campo (um ou vários lugares) que se encontra em constante movimento. Os 

processos de cartografar implicam modificar esse campo e ser modificado por ele 

enquanto se segue pistas, no nosso caso do Centro Histórico, envolvendo todo o 

tipo de experiência e fluxos de vida de habitantes que se atravessam e se conectam 

no/ao lugar. 

Neste contexto, destaco especificamente a cartografia desenvolvida aqui 

nesta pesquisa. Esta cartografia seria uma malha, inspirada pelas malhas de Ingold, 

porém, não tão complexa. As malhas de Ingold são compostas por uma infinidade 

de fios de vida que se encontram em outros infinitos nós que esta pesquisa (e, 

talvez, nenhuma outra) não teria condições de alcançar. Dentre esses, pincei três 

apenas. É assim, portanto, que proponho aqui uma malha de cruzamento com 

esses fios: 

o O fio do resultado da análise dos discursos dos jornais; 

o O fio do resultado da análise dos discursos dos moradores; 

o O fio de parte do cotidiano dos habitantes, captado a partir da minha 

experiência no lugar. 

Para Ingold, o caminhar e o falar não se adquirem por uma transmissão de 

conhecimento. Não há ensinamento de fora da própria experiência vivida. Os 

habitantes do Centro Histórico não poderiam me ensinar sobre sua história; eu, este 
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feixe de fluxos e linhas de vida, precisaria estar em uma descoberta com eles (que 

são outros tantos emaranhados de linhas de vida) para aprender, vivendo 

experiências de (re)descobrimento, tecendo malha.  

O nome escolhido para este método cartográfico que amarra minha malha, 

Cartografia Cíclica, está relacionado aos ciclos temporais identificados tanto nos 

discursos das reportagens, quanto no discurso dos moradores e que é demonstrado 

na cartografia. Esses ciclos serão aprofundados no segundo subcapítulo, de nome 

Cartografia. 

 

 

Análise do Discurso 

 

 “[...] a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada, 
e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua 
pesada e temível materialidade.”9 

 

O trecho acima transcrito foi retirado do texto que Michel Foucault elaborou 

para a sua aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 02 de dezembro 

de 1970 e intitulada “A Ordem do Discurso” (2014). Nesta obra, Foucault traça um 

meio de compreensão das formas pelas quais os poderes estão intimamente 

relacionados a certos discursos, tendo por finalidade a reprodução de efeitos de 

verdade (FERREIRA; TRAVERSINI, 2013, p. 207). Em outra obra, intitulada “A 

Arqueologia do Saber”, o filósofo esmiuçou as escolhas investigativas que usa para 

explicar a análise do discurso. Todavia, é no texto “A Ordem do Discurso” que esta 

é explicada como ferramenta metodológica. Nas duas obras citadas, Foucault se 

                                                             
9 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France; Tradução 
Laura Fraga de Sampaio. 24ª Ed.. São Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 08 - 09. 
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dedicou a escrever sobre a formação de discursos e as forças que atuam sobre 

eles, não considerando que há um significado oculto escondido em cada um deles 

(nos discursos), forças essas que os moldam histórica e socialmente. Ele define 

conceitualmente o que é discurso no seu livro “Arqueologia do Saber” como  

um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na 
mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica 
ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou 
utilização poderíamos assinalar (e explicar, se for o caso) na 
história; é constituído de um número limitado de enunciados para 
os quais podemos definir um conjunto de condições de 
existência. (FOUCAULT, 2009, p. 132) 

 

A partir desta perspectiva, o autor aponta o discurso como um 

mecanismo que serve ao poder e que se submete a procedimentos de controle 

“que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” 

(FOUCAULT, 2014, p. 8-9). São estes procedimentos que definem, por exemplo, 

que “não se tem o direito de dizer tudo em qualquer circunstância, que qualquer 

um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”, pois existem aqueles cujo “discurso 

não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja 

considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem importância.” 

(FOUCAULT, 2014, p. 9-10). 

Poder não é algo que se detém: é algo que se instala por determinado 

conjunto de ações, acontecimentos; é algo que se exerce nas relações em que 

encontra solo fértil para se fixar, mas que se desloca de acordo com o movimento 

de relacionar-se com. “Onde há poder ele se exerce” (idem, 1979, p.45) e, no 

discurso, o poder se estabelece e dança o tempo inteiro. O jogo do poder na 

perspectiva do discurso está intimamente ligado aos sistemas de regulação 

citados por Foucault:  

 

[...] o discurso, longe de ser esse elemento transparente ou 
neutro no qual a sexualidade se desarma e a política se pacifica, 
fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo privilegiado, 
alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o discurso 
seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e 
com o poder. [...] o discurso [...] não é simplesmente aquilo que 
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manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto 
de desejo; [...] não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, 
o poder do qual  queremos nos apoderar. (FOUCAULT, 2014, p. 

9-10) 

 

O discurso é um objeto de desejo, que serve ao poder, é disputado e 

está submetido a procedimentos de controle e às ocultações de agentes 

enunciadores, fazendo parte deste jogo de disputas. Este “poder” a que nos 

referimos também foi objeto de estudos de Foucault. Em seu livro Microfísica do 

Poder, escrito em 1979, ele nos fala sobre os obstáculos que encontrou para 

trabalhar com a questão do poder na atualidade. Um deles estava ligado à forma 

de entendimento de como o poder se exercia, de como ele era entendido como 

objeto pertencente sempre ao outro em uma perspectiva mais hegemônica: 

 

ninguém se preocupava com a forma como ele se exercia 

concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas 

técnicas e suas táticas. Contentava−se em denunciá−lo no 

"outro", no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo 

polêmica e global: o poder no socialismo soviético era chamado 

por seus adversários de totalitarismo; no capitalismo ocidental, 

era denunciado pelos marxistas como dominação de classe; 

mas a mecânica do poder nunca era analisada. Só se pôde 

começar a fazer este trabalho depois de 1968, isto é, a partir das 

lutas cotidianas e realizadas na base com aqueles que tinham 

que se debater nas malhas mais finas da rede do poder. 

(FOUCAULT, 1979, p.7) 

 

O outro obstáculo tratado por Foucault se relaciona com a ideia de 

repressão ligada ao poder, ou seja, estabelecendo-o como algo negativo e 

impositivo. Para Foucuault, se o poder fosse apenas repressivo, não seria 

obedecido e foi no desenvolvimento deste pensamento que o autor diz ter 

encontrado maior dificuldade. Ele se explica: 

 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa 

a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que 

faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é 

simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, 
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mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

forma saber, produz discurso. Deve−se considerá−lo como uma 

rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do 

que uma instância negativa que tem por função reprimir. 

(FOUCAULT, 1979, p.7). 

 

O poder seria então um mecanismo social que se exerce, de alguma 

forma, por todos os lados. Não há um dentro ou fora, ou um dono, como se ele 

fosse um objeto, pois não é algo que se detém. Roberto Machado, filósofo e 

grande estudioso da obra de Foucault, nos explica que o poder não existe 

efetivamente, o que existem são práticas e relações de poder (FOUCAULT, 

1979, p. XIV). Ele funciona como uma “máquina social que não está situada em 

um lugar privilegiado ou exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social” 

(Ibidem, p. XIV). Ele se estabelece em princípios constituídos dessa sociedade 

que define as suas verdades10 do mundo, sendo que 

 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" 

de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 

funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que 

permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os 

procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; 

o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 

como verdadeiro. (FOUCAULT, 1979, p. 10). 

 

 

Ainda segundo Foucault, a verdade não existe fora ou sem poder. Ela é 

uma produção deste mundo que produz efeitos de poder: 

 

Em nossas sociedades, a "economia política" da verdade tem 

cinco características historicamente importantes: a "verdade" é 

                                                             
10 Para efeito de conceitualização do que Foucault aborda como verdade, segundo ele “por 
verdade não quero dizer "o conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar", mas 
o "conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao 
verdadeiro efeitos específicos de poder" (FOUCAULT, 1979, p.11) “Por "verdade", entender um 
conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o 
funcionamento dos enunciados. A "verdade" está circularmente ligada a sistemas de poder, que 
a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. "Regime" da 
verdade.” (FOUCAULT, 1979, p.11). 
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centrada na forma do discurso científico e nas instituições que o 

produzem; está submetida a uma constante incitação econômica 

e política (necessidade de verdade tanto para a produção 

econômica, quanto para o poder político); é objeto, de várias 

formas, de uma imensa difusão e de um imenso consumo 

(circula nos aparelhos de educação ou de informação, cuja 

extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante 

algumas limitações rigorosas); é produzida e transmitida sob o 

controle, não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes 

aparelhos políticos ou econômicos (universidade, exército, 

escritura, meios de comunicação); enfim, é objeto de debate 

político e de confronto social (as lutas "ideológicas"). 

(FOUCAULT, 1979, p.11). 

 

 

Neste sentido, os combates estabelecidos em torno da verdade referem - 

se às relações de poder que emergem pela positivação de determinados discursos. 

Assim, também, se enquadram quaisquer lutas outras neste contexto de poder. Por 

se tratar de algo construído, relacionalmente implica-se que “as próprias lutas contra 

seu exercício não possam ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada 

está isento do poder.” (FOUCAULT, 1979, p. XIV). Sendo assim, as formas de se 

combater o poder e de se resistir a ele se dão dentro da própria malha do poder, 

em uma estrutura que se espalha a todo corpo social. Temos então que, onde há 

poder, há resistência, em um mesmo fluxo de acompanhamento deste movimento. 

Onde o poder se desloca, as formas de resistência se deslocam. É nesse jogo de 

disputa de poder que surgem os disparadores para os discursos que virão a servi-

lo.  

Tendo como base os estudos de Foucault, o filósofo Gilles Deleuze 

explica-nos que, sendo o discurso, para Foucault, um conjunto de enunciados, 

ele é algo transversal, que atravessa de um sistema a outro sem parar, engloba 

as funções de objeto, sujeito e conceito e pode ser apoiado por uma instituição 

(DELEUZE, 2005, p. 17-21). Não se pode, ainda, confundir discurso com corpo 

textual, uma síntese de palavras e coisas, composições de frases e proposições. 

“Ao contrário, são anteriores às frases ou às proposições que os supõem 

implicitamente, são formadores de palavras e de objetos. [...] Eis o que é um 

grupo de enunciados, ou mesmo um enunciado sozinho: multiplicidades” (Ibidem 

p.24).  
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Foucault (2009, p.132) explica que esses enunciados que se reúnem 

conformando uma mesma formação discursiva seriam “conjuntos caracterizados 

por sua modalidade de existência”, ou seja, possuem um mesmo contexto de 

formação de seus enunciadores: 

Um enunciado pertence a uma formação discursiva, como uma 
frase pertence a um texto, e uma proposição a um conjunto 
dedutivo. Mas enquanto a regularidade de uma frase é definida 
pelas leis de uma língua, e a de uma proposição pelas leis de 
uma lógica, a regularidade dos enunciados é definida pela 
própria formação discursiva. A lei dos enunciados e o fato de 
pertencerem à formação discursiva constituem uma única e 
mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a formação 
discursiva se caracteriza não por princípios de construção, mas 
por uma dispersão de fato, já que ela é para os enunciados não 
uma condição de possibilidade, mas uma lei de coexistência, e 
já que os enunciados, em troca, não são elementos 
intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua 

modalidade de existência (FOUCAULT, 2009, p.132) 

 

Deleuze (2005, p.23) afirma que um enunciado (do qual se forma o 

discurso) “[...] é um conjunto de focos de poder; um conjunto de relações de 

forças [...]”. A partir desta afirmativa, pode-se elucidar que uma das ocorrências 

para o acontecimento do discurso é o dissenso, a resistência e sua produção 

exerce forte influência nas relações que se estabelecem em uma sociedade.  Por 

ser algo que não é neutro, transparente, mas sim um mecanismo que serve ao 

poder, o discurso é objeto de procedimentos de regulação e submetido a uma 

censura, visto que 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus 

poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade (FOUCAULT, 

2014, p. 8-9). 

 

Seguindo esta lógica, Foucault nos apresenta três grandes sistemas de 

exclusão que atuam de maneira externa e “que atingem o discurso, a palavra 

proibida, a segregação da loucura e a vontade de verdade” (FOUCAULT, 2014, 

p.18). Para ele, o mais familiar destes sistemas seria a palavra proibida ou 

interdição: 
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Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, 

enfim, não pode falar qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: 

temo aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se 

reforçam ou se compensam, formando uma grade complexa que 

não cessa de se modificar. (2014, p. 9). 

Sendo, então, algo que não é facilmente alcançado por todos da maneira 

livre, o discurso acaba por ser um objeto de desejo de posse, aquilo pelo que se 

luta, se disputa.  

O segundo sistema externo de exclusão, a segregação, é explicado por 

Foucault através do exemplo da separação entre razão e loucura: 

Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não 

pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua palavra 

seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade 

nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não 

podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo, nem 

mesmo, no sacrifício da missa, permitir a transubstanciação e 

fazer do pão um corpo. (FOUCAULT, 2014, p. 10). 

 

Após a reforma manicomial (em 1990) e com o avanço de pesquisas 

relacionadas à neurologia, psiquiatria e doenças mentais, de maneira geral, já 

não se pode dizer que a sociedade trata a figura do louco como completo 

alienado que não tem permissão para proferir um discurso de importância e 

relevância. A concepção de loucura se modificou e as formas de tratamento 

também. Todavia, a prática de deslegitimação do discurso é dada por outros 

meios (que não a segregação da loucura) e instituições que regulam 

enunciações específicas acordadas com seus interesses. Outras figuras, que 

não mais os loucos, têm tido suas manifestações colocadas em xeque nesta 

disputa de poderes do campo discursivo por não se apoiarem, ou não serem 

apoiados, em/por determinadas instituições ou seguirem certas regras da 

sociedade. Trata-se de nova linha da segregação que permanece em escuta 

censuradas. 

O terceiro sistema externo de exclusão (já citado na introdução deste 

trabalho), a vontade de verdade, foi o ponto a que Foucault se dedicou mais 
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longamente. Para ele, os dois meios externos de censura discursiva que foram 

citados anteriormente 

são arbitrárias, ou que, ao menos, se organizam em torno de 

contingências históricas; que não são apenas modificáveis, mas 

estão em perpétuo deslocamento; que são sustentadas por todo 

um sistema de instituições que as impõem e reconduzem; enfim, 

que não se exercem sem pressão, nem sem ao menos uma 

parte de violência. (FOUCAULT, 2014, p.13) 

 

A vontade de verdade é algo historicamente construído e o discurso pelo 

qual se tem respeito como verdadeiro é aquele que serve à atual vontade de 

verdade da sociedade, pronunciado “por quem de direito e conforme o ritual 

requerido” (Ibidem, p. 14). Sendo assim, alguns discursos são tidos como 

verdades enquanto outros não são e, como diferentes sistemas de exclusão, a 

vontade de verdade por eles trazida também teria apoio aparatos institucionais.  

Em nossas sociedades, comumente esses discursos de verdade estão 

relacionados ao poder político e econômico dominante e, por isso, tem respaldo 

institucional (Estado, universidades, exército, meios de comunicação), sendo 

difundidos com maior facilidade do que os produzidos por forças que se 

encontram fora deste contexto (FOUCAULT, 1979, p.11). Foucault define a 

vontade de verdade como algo que “é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida 

por toda espessura de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema dos 

livros, da edição, das bibliotecas, como as sociedades de sábios outrora, os 

laboratórios hoje” (FOUCAULT, 1979, p.16-17). 

Observando a discussão do autor sobre a vontade de verdade, chama-

se atenção para a colocação de uma dualidade entre verdadeiro e falso como 

formas absolutas de se ver/perceber tudo. Acredita-se que, por ser o discurso 

um objeto de desejo e poder, suscetível a condicionantes em sua construção, 

cada um é formado e reproduzido a partir de um recorte atravessado por 

inúmeras circunstâncias que podem se modificar em movimento constante à 

medida que se modifica o ponto de vista do qual se olha. Dessa forma, Foucault 

afirma que não existe um discurso de verdade absoluta cuja forma fundamental 

esteja livre de influências exteriores. Acontecimentos no espaço-tempo podem 

adquirir importâncias diferentes e, com isso, produzir discursos diferentes de 
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acordo com os desejos a que servem. Então, mesmo discursos considerados 

verdadeiros, baseados em acontecimentos históricos, são profanados por 

instituições e estão sujeitos às imposições de um sistema, às modificações e aos 

deslocamentos dos fatos (FOUCAULT, 2014, p.13). 

Toda esta discussão apresenta os discursos como recortes 

descontínuos que buscam servir a interesses específicos relacionados às forças 

de poder às quais estão submetidos. Nesse jogo de poderes, vale reforçar, os 

discursos ganham ainda mais força quando estão respaldados por sistemas 

institucionais, atendendo às forças do poder hegemônico que se utilizam dessa 

institucionalização de dados e enunciados discursivos para afirmar, produzir e 

difundir mais facilmente a sua verdade.  

A tríade relacional Poder+Discurso+Sujeito de Foucault é fundamental, 

portanto, para este trabalho. A ideia de poder está relacionada a práticas 

construídas socialmente, algo que se exerce dentro de uma relação de forças 

que 

implica que as próprias lutas contra seu exercício não possam 

ser feitas de fora, de outro lugar, do exterior, pois nada está 

isento de poder. Qualquer luta é sempre resistência dentro da 

própria rede de poder, teia que se alastra por toda a sociedade 

e a que ninguém pode escapar: ele está sempre presente e se 

exerce como uma multiplicidade de relações de forças. E como 

onde há poder há resistência não existe propriamente o lugar de 

resistência, mas pontos móveis e transitórios que também se 

distribuem por toda a estrutura social. (MACHADO, 1979, p. XIV) 

 

A citação de Roberto Machado nos chama atenção para o contexto do 

surgimento dessas forças de resistência, que estão sempre tensionadas com as 

de poder. 

Neste contexto teórico, me volto para as questões específicas da Análise 

do Discurso em que Foucault (2014, p.48) determina algumas “exigências do 

método”. Dentre elas destaco duas, apropriadas aqui na pesquisa:  

o entender o discurso não como um jogo de signos prévios, mas 

como uma prática que é imposta e recorrente onde, nesta prática, está sua 

regularidade (princípio da especificidade);  
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o a partir da aparição e regularidade do discurso, buscar não o seu 

interior de significações, mas as suas condições de possibilidades externas que 

influenciam nos acontecimentos aleatórios (exterioridade). 

Para tratar dos discursos que permeiam o Pelourinho/Centro Histórico 

foram analisadas duas ordens discursivas, já citadas anteriormente: a dos jornais 

e a dos moradores. 

A primeira analisada foi a dos jornais. Nela, buscou-se perceber como 

se davam os enunciados sobre o Centro e seus moradores, as recorrências 

discursivas, os enunciadores envolvidos e quem e o que eles enunciavam, bem 

como os disparadores dos discursos. 

O primeiro passo para análise foi a coleta dos dados disponíveis. No 

Arquivo Municipal da Fundação Gregório de Matos, as reportagens são 

separadas em pastas por data e bairro. Na pasta referente ao Centro Histórico, 

os primeiros recortes são dos anos 1970 e os últimos datam dos anos 2010. Para 

a sistematização, fotografei todas as reportagens que estas pastas continham 

tendo, ao final, um total de duzentas e trinta e sete.  

Após a coleta foi realizada a organização das fotografias dos recortes 

através de sua numeração (de 01 a 237) e, posteriormente, a leitura detalhada 

de todos os textos. Nesta ocasião, algumas reportagens foram sendo 

descartadas seguindo o critério tema. Buscava-se as que se referissem, de 

alguma forma, à área estabelecida para o trabalho (referente ao mapa 03, na 

página 40 do Capítulo 2), aos seus habitantes e a qualquer intervenção ali 

realizada. Foram eliminadas também as matérias que, a partir de um mesmo 

enunciador em uma mesma década, traziam informações repetidas, optando-se 

por manter na análise sempre as que se apresentavam mais completas. Apesar 

do princípio da regularidade, trazido por Foucault, observou-se que grande parte 

das reportagens repetidas estavam concentradas nas décadas mais recentes 

(1990 e 2000), o que pode indicar que não se trata apenas da regularidade, mas 

também da maior facilidade em se acessar, recolher e arquivar os recortes nas 

décadas mais recentes.  

A partir disso, observou-se que os principais momentos em que surgiam 

discursos acerca do Centro Histórico e de seus habitantes estavam relacionados 
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às épocas que antecediam ou sucediam eleições para prefeito ou governador; 

quando programas de intervenção eram criados e aplicados; épocas em que se 

passava longos períodos sem a realização de investimentos ou, ao contrário, 

decidia-se empregar recursos, principalmente, para a recuperação estrutural-

arquitetônica de edifícios. 

Em uma segunda leitura foram observadas as ordens enunciativas 

presentes nesse corpus analisado. Atentei para a forma como cada enunciador 

(os jornais A Tarde, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, Diário de Notícias e 

Jornal da Bahia) construía seu enunciado sobre o Centro e seus habitantes para 

corroborar com o contexto mais próximo de seu interesse. Observei, ainda, como 

os enunciados eram resguardados e sustentados (FOUCAULT, 2014, p.60) pela 

institucionalidade dos órgãos envolvidos e como eram confrontadas entre si em 

uma mesma reportagem. 

Na segunda ordem discursiva analisada, a dos moradores, buscou-se 

compreender como estes descreviam os processos de intervenção ao longo das 

décadas, como enunciavam o lugar Pelourinho/Centro Histórico e como se 

percebiam nesses processos.  

O primeiro passo foi a preparação do roteiro disparador para as conversas 

que se pretendia realizar. Ele foi pensado por mim, com perguntas que 

direcionassem os assuntos, principalmente, para as intervenções ocorridas na área 

ao longo dos anos e para as relações estabelecida pelos moradores –  com o bairro, 

entre si, com sua moradia (atual e, caso houvesse, a(s) anterior(es)) – e para os 

acontecimentos cotidianos de suas vidas, enquanto todos esses “processos 

hegemônicos” de intervenção aconteciam. O roteiro se constituiu como guia, mas 

sua maior utilização se deu, como dito, como disparador para as conversas, pois se 

considerou mais importante que elas tomassem os caminhos que os moradores 

considerassem, naquele momento, os melhores para eles e para as histórias que 

quisessem narrar. Pedi também para os moradores me mostrarem fotos de suas 

vidas ali no Centro Histórico o que gerou, além de um outro disparador para a 

escolha de narrativas por parte deles, um material interessante, apesar de reduzido, 

pois muitos não possuíam fotografias (que, segundo eles, foram sendo perdidas em 

mudanças, incêndios etc). 
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 Posteriormente a coleta do material em campo, o primeiro momento de 

organização foi o da escuta incessante dos áudios gravados nas conversas para a 

identificação das unidades enunciativas que conformavam esta ordem discursiva. 

Após identificadas, transcrevi os principais excertos para facilitar a análise 

de cada uma dessas unidades enunciativas, o que deixou clara uma situação 

interessante: uma diferença na formação da unidade enunciativa dos moradores 

que participaram mais ativamente da fundação da Associação de Moradores 

(AMACH), daquela dos moradores que apenas frequentavam as reuniões e 

participavam ocasionalmente.  

Concluídas as análises dessas duas ordens discursivas, apareceram as 

questões que se cruzavam com a minha experiência no lugar. Esses cruzamentos 

de vidas (minha e dos habitantes) que não aparecem neste método de análise 

discursiva são, no meu entender, fundamentais para o desenvolvimento pretendido 

para o trabalho. Neste sentido, o método da cartografia, que será explicado abaixo, 

foi definido para acompanhar esses processos de experiências e cruzamento de 

vidas, algo que, como dito, a análise do discurso não dá conta por si só. 

 

 

Cartografia 

 

No livro Pistas do Método da Cartografia: Pesquisa-intervenção e 

produção de subjetividade, organizado por Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e 

Liliana Escóssia (2015), Kastrup define que, 

A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix 
Guattari (1995) que visa acompanhar um processo, e não 
representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de 
investigar um processo de produção. De saída, a ideia de 
desenvolver o método cartográfico para utilização em pesquisas de 
campo [...] se afasta do objetivo de definir um conjunto de regras 
abstratas para serem aplicadas. Não se busca estabelecer um 
caminho linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um 
método ad hoc. Todavia, sua construção caso a caso não impede 

que se procurem estabelecer algumas pistas que têm em vista 
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descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do 

cartógrafo. (2015, p. 32) 

A cartografia como método de acompanhamento de processos está 

relacionada a um pensamento em que não há a dissociação entre sujeito e 

objeto, um mundo de ligações complexas (em que tudo está ligado a tudo) e 

multi-afetações. Assim, é possível, portanto, compreender que o campo 

cartografado é um constante movimento, há sempre “processos em curso” 

(Ibidem, p.56), nada é estático: são fluxos de vidas sempre em mudança, um 

processo constante. O referido livro explica ainda que 

A concepção de uma pesquisa como representação de um objeto 
remonta ao surgimento da ciência moderna. Conforme aponta 
Isabelle Stengers (1993), a ciência moderna emerge como uma 
invenção singular, configurando-se de determinada maneira e 
portando como uma de suas principais características a separação 
entre o objeto científico e o cientista. (2015, p.54) 

 

Já a cartografia como descrita pelos citados autores (2015, p.53) tem 

como preceito acompanhar processos, nesse envolvimento dos fluxos do que se 

pesquisa e de quem pesquisa e não a representação de um objeto de pesquisa: 

 

Diferente do método da ciência moderna, a cartografia não visa 

isolar o objeto de suas articulações históricas nem de suas 

conexões com o mundo. Ao contrário, o objetivo da cartografia é 

justamente desenhar a rede de forças à qual o objeto ou 

fenômeno em questão se encontra conectado, dando conta de 

suas modulações e de seu movimento permanente. 

(ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, p.57) 

 

Nesta pesquisa, encarei o campo como aquilo que está em movimento, 

trabalhando-o sem regras rígidas previamente definidas, mas como um lugar 

com traçados históricos atravessado por diversos fluxos, algo imprevisível: 

Considerando que objeto, sujeito e conhecimento são efeitos 
coemergentes do processo de pesquisar, não se pode orientar a 
pesquisa pelo que se suporia saber de antemão acerca da 
realidade: o know what da pesquisa. Mergulhados na experiência 
do pesquisar, não havendo nenhuma garantia ou ponto de 
referência exterior a esse plano, apoiamos a investigação no seu 
modo de fazer: o know how da pesquisa. O ponto de apoio é a 
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experiência entendida como um saber-fazer, isto é, um saber que 
vem, que emerge do fazer. Tal primado da experiência direciona o 
trabalho da pesquisa do saber fazer ao fazer-saber, do saber na 
experiência à experiência do saber. Eis aí o “caminho” 
metodológico. (ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, p.18) 

Não estabelecer, previamente, regras metodológicas rígidas não significa 

que não haverá qualquer preparo ou cuidado metodológico. Se entregar ao campo 

com certa liberdade é seguir pistas, rastreá-las, localizá-las (ESCOSSÍA; PASSOS; 

KASTRUP, 2015, p. 40). O resultado surgirá a partir de uma forma mais ou menos 

imprevisível. Esse rastreio é diferente de uma busca por informações, onde “rastrear 

é também acompanhar mudanças de posição, de velocidade, de aceleração, de 

ritmo” (ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, p.40), é considerar 

processualidades, não processos11. 

Falamos em praticar a cartografia e não em aplicar a cartografia, 
pois não se trata de um método baseado em regras gerais que 
servem para casos particulares. A cartografia é um procedimento 
ad hoc, a ser construído caso a caso. Temos sempre, portanto, 
cartografias praticadas em domínios específicos. (ESCOSSÍA; 
PASSOS; KASTRUP, 2015, p. 76) 

Para se praticar a cartografia, o cartógrafo, ao adentrar neste campo, 

passa a ser também seu participante, conectando-se às vidas das pessoas, 

“modificando e sendo modificado” (ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, 

p.56) enquanto segue suas pistas. Sendo assim,   

A diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o percurso da 
pesquisa sempre considerando os efeitos do processo do 
pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus 

resultados. (KASTRUP, PASSOS, ESCÓSSIA, 2015, p. 17) 

A maneira pela qual me imbriquei no Centro Histórico e com as pessoas 

desse lugar foi me movimentando, conversando, participando de seus 

cotidianos. As conversas foram realizadas com alguns moradores, com pessoas 

                                                             
11 Segundo Passos, Kastrup, Escóssia (2015, p.58), “Falar em investigação de processos exige 
que se faça uma advertência, pois a palavra processo possui dois sentidos muito distintos. O 
primeiro remete à ideia de processamento, o segundo à ideia de processualidade. A noção de 
processamento evoca a concepção de conhecimento pautada na teoria da informação. Nesta 
perspectiva, a pesquisa é entendida e praticada como coleta e análise de informações. Os inputs 
devem ser processados a partir de regras lógicas, que são, em última análise, as regras do 
método. A cognição científica surge aí como um conjunto de competências e habilidades, que 
configuram a lógica da pesquisa. Segundo as diretrizes do modelo computacional, que 
representa bem o cientista cognitivista, cabe colocar entre parênteses os fatores ditos 
extracognitivos, que abarcam tudo o que o fenômeno possui de relação com a história, o socius 
e o plano dos afetos.”  
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que passavam, que trançavam cabelos ou vendiam produtos, tendo deles me 

aproximado a partir de dois caminhos.   

No primeiro, percorri as ruas do Pelourinho/Centro histórico, momentos 

em que ia conversando com algumas dessas pessoas com quem cruzava; no 

segundo, recorri às lideranças da Associação de Moradores e Amigos do Centro 

Histórico para, a partir de seu conhecimento, ter ajuda na identificação de 

habitantes que estivessem dispostos a se encontrarem comigo.  

Como resultado desses movimentos, passei algumas tardes 

conversando com Dona Rosa, Dona Jaciara, Seu Jorge, Dona Sandra, José e 

Ana Cristina, que me contaram sobre a vida no Pelourinho. A intenção dessas 

conversas nunca foi a de simplesmente levantar dados quantitativos sobre o que 

estou chamando de “vida” no Centro Histórico, nem incentivar e desenvolver uma 

contraposição aos discursos jornalísticos do Arquivo Municipal, muito menos a 

de categorizar lados “certos” e “errados” àquilo que vi e ouvi nesse lugar.  

Meu principal objetivo com esses movimentos foi trazer a experiência 

vivida naquele lugar buscando um entendimento micro, do dia a dia a partir das 

conversas com habitantes dentro de suas casas e nas ruas, das relações de 

vidas – dentre elas, a minha própria – com esse centenário Centro Histórico, do 

meu atravessar esses habitantes e eles a mim. Foi trazer, de uma maneira 

sensível, as minhas descobertas, os caminhos aprendidos, o meu “me perder” 

sozinha pelas ladeiras, as potências dos encontros, os sabores e os cheiros. 

Essa cartografia é a exposição de uma complexidade de relações que está por 

trás da construção deste trabalho (que não se resume, apenas, como dito, em 

entender as forças dos discursos que permeiam o Centro Histórico e seus 

habitantes). Em uma passagem de seu livro Estar Vivo, já citada nos capítulos 

iniciais, Ingold fala que estudar o mundo é habitar o mundo. Portanto, essa 

cartografia traduz alguns processos de habitar o Centro Histórico, inclusive o 

meu próprio que já está imbricado.  

Se é comum ao método da cartografia rastrear pistas, é imprescindível para 

quem com ela trabalha saber lidar melhor com as imprevisibilidades do que cumprir 

checklists de tarefas – coleta de dados, análise das informações coletadas e 

discussão dos resultados (ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, p. 59)  
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Mas, o que seria lidar com imprevisibilidades quando se trabalha com 

processualidades? Imaginemos, por um minuto, o fluxo da água. Seja uma grande 

enxurrada, o curso de um rio ou o que cabe em uma pequena garrafa: não faz 

diferença a escolha, mas tomemos o último como imagem para este exemplo. Ao 

derrubarmos a água da garrafa em um solo qualquer, podemos observar como ela 

escoa por todos os caminhos livres. No interior de uma residência, provavelmente, 

ela passará pelas frestas do piso, acompanhando o seu caimento até o ralo mais 

próximo. Se, em seu caminho, se encontra com um anteparo qualquer (uma louça 

do banheiro, por exemplo) o fluxo de água o contorna assimilando o imprevisto, mas 

como parte de seu percurso natural para o ralo, ou seja, sempre seguindo a 

gravidade. Se derrubarmos esta água no jardim, diretamente sobre a terra, ela 

continua correndo livre, seja pela superfície, seja se infiltrando no subsolo, se 

misturando com o que encontrar pelos caminhos. O que mudam são os imprevistos. 

Para a água, assim como para pesquisadores, esses caminhos são fluxos 

por onde correr; os contextos, se percebidos e respeitados em suas realidades, 

propiciam descobertas e imbricamentos em relações e modificações; o destino final 

é significado de incertezas (pode encontrar um rio, um ralo, um pano de secar, 

desviar de uma raiz de planta, de um canteiro ou mesmo evaporar ao sol) porque, 

sequer, pode ser pensado como final, mas apenas como mais um atravessar que 

ainda pode se modificar.  

Assim é a investigação de processualidades do método da cartografia, 

caminhos que se deparam com imprevisibilidades, inseridos em contextos que 

modificam e movimentam o tempo todo, o fim em que se vai chegar será descoberto 

ao longo do investigar, mas de certo não será um fim finito, será apenas o fim 

definido para um recorte. É por tudo isso que os mecanismos de pesquisa 

configuram-se como produção de dados 

 

[...] e não de [por] coleta de dados. Não se trata de uma mera 

mudança de palavras, de apenas evitar o vocabulário tradicional, 

mas de propor uma mudança conceitual, visando nomear, de modo 

mais claro e literal, práticas de pesquisa que se distinguem 

daquelas da ciência moderna cognitivista. (ESCOSSÍA; PASSOS; 

KASTRUP, 2015, p. 59) 
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Nesse sentido, no caso do Pelourinho/Centro Histórico, cada conversa com 

os moradores trazia para os caminhos pensados para o trabalho elementos novos, 

mas me deparei com essas imprevisibilidades – e posso afirmar que são 

imprevisibilidades, com a potência acima explicada, porque as alternativas com que 

se apresentaram e foram acatadas por mim no trabalho se deram de maneira 

natural, contextualizada, de mútuo respeito, mesmo que não compreendidas 

imediatamente por mim – desde o início de tudo, desde a seleção para o mestrado.   

No capítulo I – Situando Caminhos, descrevi os acasos que, 

estruturalmente, provocaram mudanças nos percursos do trabalho. Porém, aqui, 

desejo descrever as imprevisibilidades cujas interferências foram mais sutis em 

termos de organização do texto, mas que foram capazes de me modificar e, 

portanto, modificar a “alma” do texto que não é só meu, mas também de todos com 

os que cruzei naquele lugar e que passaram a me povoar.  

A seguir, inseri alguns desses momentos-imprevistos que considerei 

relevantes como em meus percursos no Pelourinho/Centro Histórico:  

Por diversas vezes, as idas à campo tiveram 

que ser canceladas ou remarcadas. Em uma 

dessas vezes, me desencontrei dos moradores. 

Combinamos que estaria com eles no 

Ministério Público, em uma reunião em que 

eles cobrariam respostas para as demandas 

que seguiam sem serem atendidas pelo 

Governo do Estado. Mesmo já morando em 

Salvador há dois anos, nunca havia ido ao 

lugar em que aconteceria a dita reunião. Me 

orientei pelo Google e me certifiquei que o 

nome do bairro estava correto. Qual não foi 

a minha surpresa ao chegar no edifício do 

Ministério Público e descobrir que existem 

dois, no mesmo bairro, e que eu estava no 

errado! Só consegui encontrar os moradores 

quando a reunião já havia acabado, mas fui 



P á g i n a  | 69 

 

 

caminhando até o centro com eles. Este foi 

exatamente o momento em que conheci Dona 

Sandra, uma das pessoas que conversou comigo 

posteriormente.  

Em outro momento, o membro da Associação de 

Moradores que se incumbiu de me apresentar a 

pessoas do lugar, Cícero Melo, precisou desmarcar, 

pois um jovem da comunidade havia falecido. O 

rapaz era conhecido dos moradores entrevistados 

e, por isso, sua história foi revisitada diversas 

vezes durante as conversas que tive com eles, como 

uma espécie de gatilho do qual fiz uso para lhes 

perguntar sobre como eles percebem a violência 

no Centro Histórico.  

Dentre todos os moradores que Cícero me 

indicou para participarem do trabalho, 

apenas um se recusou a conversar comigo. 

Nosso encontro foi breve, apenas o tempo dele 

manifestar sua recusa afirmando ser parte 

tão inerente daquele bairro que não seria 

capaz de dissociar a história do lugar da sua 

própria. Mas essa pequena troca já foi 

suficiente para suscitar em mim uma maior 

atenção e sensibilidade ao abordar os 

moradores, uma vez que as histórias do lugar 

são as histórias de suas vidas. 

Houve também a festa de Santa Bárbara: um evento 

tradicional do Plourinho/Centro Histórico que 

movimenta centenas de pessoas em uma procissão 

que tem início na Igreja do Rosário dos Pretos e 

segue seu itinerário passando pelo Largo do 

Terreiro de Jesus, Ladeira da Praça, Baixa dos 
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Sapateiros, retornando à Igreja do Rosário dos 

Pretos. Nunca havia ido a esta festa e fui 

convidada por Dona Sandra no dia em que a 

conheci. Além de ter me encantado com o evento em 

si, presenciá-lo me ajudou, de certa forma, a me 

aproximar dos moradores, visto que quase todos 

citaram a festa durante as conversas, o que me 

permitiu compartilhar a experiência de ter 

estado lá também, falar sobre minhas impressões. 

Esse também foi um disparador, nas conversas, 

para que eles falassem sobre outras 

manifestações que ocorrem no bairro e que os 

mobiliza religiosa e culturalmente.  

Estar no espaço cultural de Seu Jorge, 

chamado Oficina “O Navio Negreiro”, foi um 

imprevisto que me tocou significantemente. 

Em meus percursos pelo Centro Histórico não 

havia conhecido um lugar como esta oficina: 

uma pequena portinha que “esconde” tesouros 

do poeta Castro Alves, discos, livros, fotos 

antigas de Salvador. Ali, comprei um disco da 

cantora Gal Costa para dar de presente, mas 

sempre que ouvir Açaí, música que dá nome ao 

disco, estarei de volta à oficina, à presença 

de Seu Jorge e de sua aflição por não ter 

troco para a nota que lhe dei ao pagar. A 

forma como fui acolhida na oficina (não só 

pelo Seu Jorge, mas pela própria loja com 

tudo o que ali existia) mudou minha percepção 

sobre o lugar de uma forma geral: passei a me 

sentir mais próxima daquele cotidiano, mais 

imersa nele ao caminhar pelas ladeiras. 
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Como já dito no primeiro capítulo, precisava desse “movimento” do lugar, 

precisava experenciar, participar, ouvir, estar junto e trocar. Pesquisei conversando, 

ou melhor, habitando e, portanto, me reinventando e, consequentemente, também 

ao trabalho, a cada imprevisto.  

Como cartógrafos, nos aproximamos do campo como estrangeiros 
visitantes de um território que não habitamos. O território vai sendo 
explorado por olhares, escutas, pela sensibilidade aos odores, 
gostos e ritmos. (ESCOSSÍA; PASSOS; KASTRUP, 2015, p. 61) 

Portanto, a composição desta cartografia, da malha-dissertação, é o 

cruzamento das análises dos discursos das reportagens dos jornais, com a análise 

dos discursos dos moradores, com as experiências no lugar. Após estudar as 

reportagens de jornais e os discursos dos moradores, analisar os discursos que 

enunciam e reproduzem, compreender os contextos de seus enunciadores, o 

caminho que, naturalmente, “seguia a gravidade”12 foi o de cruzar estes fios com o 

do experenciado, o fio de vidas em movimento. 

O nome Cartografia Cíclica, criado por mim, está relacionado aos 

movimentos observados durante as análises, que se configuram como um “vai e 

volta” em certos momentos. Um deles é identificado nas análises dos jornais, em 

que se observa ciclicamente enunciados de degradação sobre o Centro Histórico, 

seguidos pela apresentação e tentativa ou a implementação efetiva de um plano 

institucional heroico, pela queda parcial ou total desse plano (se implementado) e, 

novamente, por discursos que adotam decadência. Outro ciclo observado está 

diretamente ligado ao primeiro, que é o dos investimentos públicos relacionados a 

períodos que sucedem eleições (municipais e estaduais, principalmente). As 

propostas de investimento surgem junto com os novos mandatos de prefeitos e/ou 

governadores e perdem força também quando estes vão chegando ao fim.  

 

 

 

                                                             
12 Referência à metáfora, apresentada neste mesmo capítulo, sobre o percurso natural da água 
que segue a gravidade mesmo ao se deparar com imprevisibilidades 
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ANÁLISE DO DISCURSO: JORNAIS 
 

Dentre o material recolhido na Fundação Gregório de Matos foram 

selecionadas 39 reportagens, de cinco enunciadores (jornais) diferentes para 

serem analisadas. Como descrito no capítulo III -  Dois Métodos, Três Fios, essas 

reportagens, separadas por décadas e por enunciadores, passaram por uma 

pré-seleção em que se buscava aquelas que se referissem à área estabelecida 

para o trabalho (indicada no mapa 01 do capítulo 1), aos seus moradores e a 

qualquer intervenção realizada neste lugar. Do conjunto pré-selecionado, optou-

se pela escolha das matérias mais completas de cada enunciador para a 

elaboração das análises, tendo em vista que certos enunciados sempre 

retornavam ao longo dos anos, mesmo que publicados com umas e outras 

alterações textuais. Apesar do princípio da regularidade descrito por Foucault, o 

que se observou aqui foi que a ocorrência de reportagens repetidas tratando de 

um mesmo tema, acontecia nas décadas mais atuais (1990 e 2000), o que nos 

leva a pensar numa maior facilidade em se recolher os recortes mais 

contemporâneos podendo gerar um desvio na análise.  

A tabela abaixo apresenta os jornais analisados e suas respectivas 

reportagens em cada década a partir das datas em que foram publicadas. 
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Tabela 01: Notícias analisadas 

Fonte: elaborada pela autora 

Retomando questões importantes desenvolvidas no capítulo III – Dois 

Métodos, Três Fios (da página 44 a 55), os enunciados não são apenas um 

conjunto de textos. Diferente de uma frase ou de um conjunto temático, eles têm 

posição social e é essa posição que desenha os efeitos de sentido de cada 

discurso. É a partir da posição social e do contexto que uma análise começa a 

definir as unidades dos enunciados de cada enunciador, tendo em vista que 

aquilo que é veiculado, por mais isento que se apresente, está submetido aos 

jogos de poderes e, portanto, sempre tem como pano de fundo determinados 

interesses econômicos, políticos, culturais etc. 

Neste sentido, quatro unidades enunciativas que permeiam os discursos 

dos enunciadores (jornais) foram identificados nas reportagens pesquisadas e 

serão aqui apresentados numa ordem que será a mesma adotada quando das 

análises: 

Década 

Jornal 

Tribuna da 

Bahia 

Jornal 

Correio 

Jornal A 

Tarde 

Jornal da 

Bahia 

Jornal 

Diário de 

Notícias 

Total 

1970 1) 22/06/1976  

1) 30/08/1971 

2) 28/09/1971 

3) 22/08/1973 

 

1) 26/11/1973 

2) 28/01/1976 

3) 04/08/1977 

7 

1980 

1) 26/09/1983 

2) 28/07/1983 

3) 17/09/1987 

4) 30/09/1987 

5) 11/10/1988 

1) 26/09/1984 

 

1) 21/11/1987 

2) 26/07/1983 

 

1) 15/12/1986 

2) 26/07/1983 

 

 10 

1990  

1) 03/06/1991 

2) 20/05/1991 

3) 12/11/1992 

4) 10/12/1993 

5) 14/12/1996 

6) 14/08/1997 

1) 06/04/1992 

2) 14/10/1992 

3) 22/10/1992 

4) 12/09/1997 

5) 28/02/1999 

  11 

2000 

1) 04/12/2001 

2) 08/08/2002 

3) 11/02/2003 

1) 29/03/2001 

2) 12 /03/2002 

1) 03/01/2001 

2) 30/05/2002 

3) 12/06/2002 

4) 11/11/2003 

  9 
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o Habitar o lugar: considerando aqui o termo habitar em um sentido 

próximo ao dado por Ingold, engloba as ações de morar, trabalhar, transformar 

e construir o/no lugar. Este habitar é discutido nas reportagens permeando desde 

as formas como a população, descrita geralmente como marginal, mora, usa e 

modifica o lugar, até as ações de retirada ou manutenção dessas pessoas no 

Centro Histórico;  

o Violências: a violência aparece relacionada ao que tange 

problemas físicos dos edifícios (descritos como arruinados, sujos e cobertos de 

lixo) e sociais da população habitante (que se referem à prostituição, tráfico de 

drogas e marginalidade). O sentido da violência se desloca em alguns 

momentos, deixando de focar esses habitantes como agentes e aparecendo 

como ação do Estado e/ou da polícia contra eles; 

o Valores econômicos: o que aparece nas propostas para novos 

usos a fim de atrair investimentos, gerar lucros e modificar, através de 

substituição/gentrificação, o perfil da população da área, caracterizada de forma 

homogênea como pobre e marginal; 

o Tensões temporais: constituem ações que tensionam presente e 

futuro. A estratégia discursiva é, no presente (das reportagens), expor uma 

situação-crise relacionada ao lugar e aos seus habitantes e indicar ações 

promissoras, criadas e executadas por agentes que não são habitantes na 

maioria das vezes, para a construção de um futuro melhor que não inclui os 

habitantes de fato. Em alguns momentos, essas atitudes são justificadas por um 

saudosismo explícito de um passado descrito como glorioso (referente à época 

colonial em que o Pelourinho era habitado por ricos senhores de escravos) que 

se buscaria retomar.  

Ao observar a construção das notícias foi interessante perceber que, em 

cada década, a emergência ou supressão destas quatro unidades de enunciados 

estava diretamente ligada à implementação de planos, projetos e propostas de 

intervenção no Centro Histórico. A tabela abaixo relaciona os planos para o com 

as respectivas décadas em que foram apresentados/implementados: 
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Tabela 02: planos de intervenção no Centro Histórico em cada década 

Década Plano 

1970 Plano de Recuperação do Pelourinho (Plano Pelourinho) 

1980 Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos da 

Cidade de Salvador 

1990 Programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador 

2000 Programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Antes de seguir o texto com as análises das reportagens, são 

importantes alguns esclarecimentos. Cada década segue uma mesma estrutura 

de apresentação tendo como base a necessidade de compreensão de um 

contexto de acontecimentos ligados ao Centro Histórico de Salvador e seus 

habitantes, bem como a posição política, econômica etc. assumida pelos 

enunciadores (jornais). Sendo assim, cada década abordada pelo trabalho é 

desenrolada da seguinte forma no texto: 

o CONTEXTO DA ÉPOCA: são descritos fatos que foram destaque naquela 

década, contribuindo/influenciando, por sua vez, em acontecimentos no 

Centro Histórico que estão relacionados à construção dos discursos dos 

enunciadores (jornais);  

o CONTEXTO DOS ENUNCIADORES: neste tópico é brevemente 

contextualizado cada enunciador (ou seja, cada jornal), deixando claras as 

suas posturas que vão se modificando com o passar do tempo; 

o UNIDADES ENUNCIATIVAS: logo após a contextualização do enunciador, 

são analisadas, uma por uma, as suas unidades enunciativas naquela 

década, divididas em quatro tópicos (descritos anteriormente, na página 68). 

Para facilitar a compreensão dessa estrutura, podemos pensá-la como 

caixas que, por seus tamanhos que representam hierarquias organizacionais, 

podem ser colocadas umas dentro das outras. A grande caixa, a maior de todas, 

corresponde à década e, no seu interior, estão inúmeros acontecimentos. No 

esquema abaixo, representarei essa caixa (em laranja) com os fatos (esferas 

pretas) dentro dela: 
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Dentro desta grande caixa da década está uma outra caixa, um pouco 

menor, que é a do Contexto da época, que traz os acontecimentos relacionados 

ao Centro histórico nessa década. 

 

 No interior da caixa do Contexto da Década, em meio aos fatos que o 

povoam, estão os contextos dos enunciadores. Estes contextos demonstram o 

surgimento, a formação e as mudanças relacionadas a esses enunciadores ao 

longo do tempo. Como são cinco os enunciadores com os quais estamos 

trabalhando (jornais A Tarde, Da Bahia, Correio, Tribuna da Bahia, Diário de 

Notícias) cinco caixas menores serão inseridas, uma para cada enunciador, 

ficando nosso esquema mais ou menos assim: 
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Por último, dentro de cada caixa de enunciador, está a menor das caixas 

contendo as quatro unidades enunciativas apresentadas acima (na página 75). 

As reportagens, na íntegra, constam do Anexo 02, desta dissertação: 

 

 

Ao final de cada década encontram-se algumas reflexões analíticas 

sobre o panorama geral analisado, reunindo, cruzando e analisando criticamente 

os acontecimentos de todas as pequenas caixas. 
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Os anos 1970: O Maciel da prostituição e o 

Pelourinho do lixo:  
 

 

 

CONTEXTO DA DÉCADA 

Habitado pelas classes mais abastadas desde o início 

da colonização brasileira, o centro de Salvador 

atravessou mudanças significativas no final do século 

XIX. Segundo Sant’Anna (2017, p. 71-72), a cidade 

sofreu um surto de crescimento relacionado à ascensão 

da agroindústria. Este acontecimento, aliado à 

instalação de serviços de transporte urbano, permitiu a 

expansão da cidade e o crescimento de novos bairros 

que passaram a ser habitados por esta população de 

classe alta que, anteriormente, estava instalada no 

centro.  

Ao longo do século XX, a cidade passou por outras 

inúmeras modificações, mas iremos nos deter àquelas 

relativas ao Centro Histórico. Nas primeiras décadas do 

século XX, J. J. Seabra implementou o “Plano de 

Melhorias Municipal” (BITTENCOURT, 2011, p.39) que 

promoveu o alargamento de vias e intervenções 

higienistas na Baixa dos Sapateiros visando melhorar os 

indicadores de doenças no Centro. Concomitantemente, 

as necessidades e desejos habitacionais das classes 

mais abastadas se modificaram e os casarões coloniais 

desse centro, que eram por elas habitados, deixaram de 

ser valorizados. Essas famílias se mudaram para novos 

bairros mais afastados e a área passou a ser ocupada 

por 

Imagem 08: largo do Pelourinho 

em 1859 

Fonte: http://www.salvador-antiga 
.com/centro-historico/pelourinho 
.htm. Acesso em 06 de agosto 
de2019 
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pessoas empobrecidas, vendedores 
ambulantes, biscateiros, alfaiates, 
pescadores, prostitutas, artesãos, 
malandros, capoeiristas, atraídos pela 
possibilidade de residir próximo do 
centro, onde conseguiam 
desempenhar as atividades que lhes 
garantiam o sustento. 

(BITTENCOURT, 2011, p.40)  

 

A mudança do perfil da área do centro se concretizou 

ainda mais na década de 1970, quando as últimas 

atividades administrativas do governo estadual, que 

funcionavam na área do Pelourinho e Comércio, foram 

transferidas para o norte da cidade, com a construção 

do Centro Administrativo (CAB). Com isso, houve um 

longo período de abandono pelas gestões públicas, 

ficando a área sem a manutenção física e atenção social 

adequadas, causando um processo de substancial 

degradação. 

Ao mesmo tempo em que se configurava este processo 

sobre o uso habitacional da área acontecia, em 1967, 

mais um encontro dos membros da UNESCO, em Quito, 

no Equador, para a definição de diretrizes relacionadas 

à preservação do patrimônio histórico, artístico e 

cultural. Tais diretrizes, reunidas num documentos que 

ficou conhecido como as Normas de Quito 

recomendavam, em linhas gerais: a conservação e a 

utilização dos monumentos e lugares de interesse 

arqueológico, histórico e artístico com recomendações 

propostas de integração de projetos de valorização de 

bens culturais nos planos de desenvolvimento nacional; 

e a criação de leis adequadas e/ou disposições 

governamentais facilitadores para esses processos de 

valorização, sendo estes de responsabilidade dos 

governos em seus diversos níveis, o que incluía a 

Imagem 09: largo do 
Pelourinho em 1900 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/ 
wiki/Salvador#/media/Ficheiro:S
alvadorBahia1900.jpg. Acesso 
em 06 de agosto de 2019 
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criação de instituto idôneo para coordenar ações com 

equipes técnicas adequadas. 

Foi sugerido que o turismo cultural seria a solução para 

a degradação física e depressão econômica que 

assolava as cidades históricas da América Latina, 

através da atração de investimentos e geração de renda 

com comércio e serviços (SANT’ANNA, 2017, p. 80). 

Mais especificamente para/sobre Salvador, cidade 

tratada pormenorizadamente na citada reunião, a 

UNESCO recomendou a criação de um órgão estadual 

para cuidar do patrimônio baiano e, assim, em 1967, 

surgiu a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia, que tinha como objetivo gerir e coordenar 

operações de um plano de revitalização e valorização do 

patrimônio de Salvador. Sendo assim, em 1969, foi 

elaborado e apresentado pela Fundação o Plano Geral 

de Recuperação da Área do Pelourinho 

(SANT’ANNA, 2017, p.81): 

O plano de 1969 propunha remover a 
população pobre e destinar os 
imóveis para usos turísticos, 
comerciais e de serviços, capazes de 
dinamizar economicamente os bairros 
do Maciel e Pelourinho, os quais 
constituíam, há muito tempo, os focos 
de maior deterioração física do Centro 
Antigo. [...] Em termos de intervenção 
física, o plano de 1969 apoiava-se na 
concepção ambiental do patrimônio 
instituída pela Carta de Veneza 
(1964) [...] Propunha-se então a 
restauração dos edifícios mais 
importantes, o agenciamento de 
praças e ruas, e a recuperação dos 
imóveis do conjunto (SANT’ANNA, 

2017, p.81) 

Esse plano nunca foi implementado em sua plenitude, 

mas, durante os anos 1970, de certa forma, inspirou 

ações que permitiram que alguns monumentos 

Imagem 10: largo do 

Pelourinho em 1970 

Fonte: http://www.amoahistoria 
desalvador.com/a-ladeira-do-
pelo-decada-de-70/Acesso em 
06 de agosto de 2019 
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passassem por intervenções financiadas pela 

EMBRATUR, pelo Tesouro Estadual e pelo Programa de 

Cidades Históricas. Essa recuperação abrangeu imóveis 

do Terreiro de Jesus, da Rua Alfredo de Brito e da 

Ladeira do Carmo, conformando um “corredor turístico” 

por onde era possível transitar sem avistar toda a 

pobreza das ruas transversais (SANT’ANNA, 2017, p. 

82). 

O anúncio dessas intervenções, realizadas ao longo dos 

anos 1970, e seus desdobramentos percorreu os 

principais jornais da época. No arquivo da Fundação 

Gregório de Matos, os recortes que retratam este 

panorama da década de 1970 pertencem a três 

diferentes jornais que circulavam por Salvador na época: 

A Tarde, Diário de Notícias e Tribuna da Bahia. Como 

dito no início deste capítulo, cada um deles possui 

contextos de criação e circulação diferentes que 

determinaram a forma com que os discursos se 

apresentaram. Esses contextos serão brevemente 

apresentados a seguir: 

 

 CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL A TARDE 

O Jornal A Tarde, fundado por Ernesto Simões filho no 

ano de 1912, se consolidou, ao longo dos anos, como 

um dos mais importantes da capital baiana. Simões Filho 

sempre esteve envolvido com o meio político no estado 

e, historicamente, o jornal se posicionava claramente por 

candidaturas aos cargos das três esferas de poder 

sendo capaz, inclusive, de influenciar decisivamente a 

opinião pública a favor de seus candidatos que, 

geralmente, acabavam vitoriosos. Apesar da morte do 
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seu fundador, em 1957, o jornal continuou preservando 

seu posicionamento conservador. Apoiou todos os 

governantes estabelecidos pelos militares durante a 

ditadura de 1964, mas, já ao final da década de 1970, 

posicionou-se a favor da abertura política em prol da 

democracia e da anistia às vítimas do autoritarismo da 

ditadura13. 

HABITAR O LUGAR 

Nas três reportagens, os habitantes do Centro Histórico 

são descritos como um grupo conformado por prostitutas 

e marginais, que constituem um grande problema social 

na área conhecida como Maciel. Neste sentido, 

buscando solucionar o problema causado pelo modo de 

habitar que vigorava no Centro, anunciava-se o Plano 

Geral de Recuperação da Área do Pelourinho, que 

propunha como principais ações “restaurar” e 

“revitalizar” a área. As restaurações seriam intervenções 

físicas nos edifícios que são descritos como arruinados, 

cobertos por pilhas de lixo e infestados por ratos. Já o 

termo revitalizar, que ainda está muito em voga no 

campo da Arquitetura e Urbanismo, se refere a trazer 

vida para um espaço em que não há. Podemos, quase 

sempre, atrelar a utilização deste termo, revitalizar, a um 

questionamento: seria, realmente, trazer vida para um 

lugar em que não há, ou seria trazer novos tipos de usos 

e dinâmicas que condizem melhor com os padrões 

morais sociais do mesmo? Nessa lógica, um dos 

principais braços do Plano estava centrado no 

oferecimento de cursos de capacitação para a 

população, visando uma alternativa de renda para um 

uso que se queria extinguir (prostituição). 

                                                             
13 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/tarde-a 
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VIOLÊNCIAS 

A área é descrita como repleta de prédios arruinados, 

cobertos de lixo e infestados por ratos. Seus moradores 

são inseridos em meio à sujeira, construindo uma ideia 

de animalização dessas pessoas que, por sua vez, não 

estariam preocupadas com a decadência do local. 

Segundo o que foi apontado nas reportagens, as 

preocupações desses habitantes girariam em torno da 

chamada “Polícia de Costumes”, que se utilizava de 

ações violentas para expulsá-los e desalojá-los.  

 

VALORES ECONÔMICOS 

A frequente enunciação da necessidade de mudança 

nos modos de habitar a área se desdobra na proposição 

de novos usos que, geralmente, sugerem o 

desenvolvimento econômico do Maciel. Nas três 

reportagens aqui analisadas, a proposta descrita é o 

oferecimento de cursos de artesanato para as prostitutas 

e para seus filhos, o que lhes traria novas opções de 

renda ligadas ao oferecimento de produtos que 

atendessem a uma demanda turística. Essa atividade se 

constitui socialmente como um trabalho informal, sem 

garantias trabalhistas e que já aparece como proposição 

de futuro para os filhos das prostitutas, ou seja, pessoas 

que nem estão diretamente relacionadas com o uso que 

se queria extinguir e que já foram incluídas na política de 

controle estatal. 

 

TENSÕES TEMPORAIS 
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O tensionamento das ações com o tempo, neste bloco 

de reportagens, está no apontamento de um futuro 

promissor, através da implementação das ações do 

Plano proposto, que solucionaria um presente 

problemático, caracterizado por carências em diversos 

níveis, principalmente físicas e sociais. Os 

apontamentos desse futuro promissor perseguem um 

saudosismo de um passado glorioso, referente à época 

colonial em que o Centro era habitado por ricos 

senhores de escravos.   

 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

O outro fascículo com reportagens analisadas é o Diário de 

Notícias, que foi fundado em 1875, por Manuel da Silva 

Lopes Cardoso e saiu de circulação no final de 1979. Em 

seus primeiros anos, o Diário de Notícias, estava 

desvinculado de partidos políticos, uma vez que se tratava 

de um empreendimento de caráter exclusivamente 

comercial. Após a morte de seu fundador, em 1887, o jornal 

conseguiu manter sua postura conservadora e sua 

neutralidade política. Todavia, em 1898, o jornal foi 

arrematado em hasta pública por uma sociedade que tinha 

como acionista majoritário, Luis Viana, eleito governador 

do Estado da Bahia no início do século XX. O Diário foi, 

então, transformado em porta-voz das ações desse 

governo. A carreira política de Luis Viana entrou em 

colapso e, junto com ela, também o jornal, que ficou quase 

três anos sem circular. Sua trajetória no século XX foi de 

se posicionar em favor dos governos da elite conservadora, 

apoiando também o golpe militar de 1964. No final da 
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década de 1970, frente a uma crise econômica, o Diário de 

Notícias fechou suas portas definitivamente14. 

 

HABITAR O LUGAR 

Neste bloco de reportagens, os habitantes do Maciel eram 

novamente descritos como se configurassem um grupo 

homogeneamente prostitucional15, violento, marginal, 

composto por ladrões, vagabundos e desempregados. 

Estas reportagens demonstram, ainda, que entre eles 

havia também um grupo menor, dito familiar, que entrava 

em conflito com o grupo prostitucional, reforçando as 

tensões quanto o habitar o Centro Histórico. Além disso, 

havia muitas crianças na área que viviam em meio à 

sujeira, o lixo e a prostituição. A ideia de naturalização do 

caos (da sujeira e decadência) por parte dos habitantes se 

reforça por um trecho de uma das reportagens que afirma 

que eles não se importavam com a sujeira, uma vez que 

precisavam se preocupar com a luta diária pela 

sobrevivência. Além disso, por não quererem dar 

entrevistas, são descritos como hostis, a não ser um 

comerciante, dono de um bar, que teria aceito ser 

entrevistado. Essa maneira de apresentá-los ajuda a 

construir uma caracterização do modo que esse perfil de 

moradores habita a área, ligando-os à decadência da 

mesma. Assim, forma-se a ideia de que os problemas são 

gerados por esta própria população e, como alternativa, 

logo é apresentado o Plano como mais adequada solução, 

pretendendo modificar o perfil habitacional inclusive 

oferecendo uma opção de renda em substituição às 

                                                             
14 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/diario-de-noticias-
salvador 
15 Refere-se aos elementos, atributos ou qualidades intrínsecas à prostituição, tangendo dessa 
forma todo o conhecimento tácito produzido pela experiência compartilhada entre os membros 
desse grupo profissional. Disponível em: https://www.dicionarioinformal.com.br/prostitucional/ 
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ocupações degradantes: o artesanato que serve ao 

turismo.  

 

VIOLÊNCIAS 

Esse modo de habitar descrito acima está intimamente 

relacionado à decadência física da área. Em uma das 

reportagens, uma imagem (Anexo 01, página 194) mostra 

um habitante ao lado de um prédio em ruína com escoras 

que, aparentemente, o impendem de vir a desabar. A 

legenda desta imagem traz a afirmação de que o morador 

não foi esquecido pelo governo já que o projeto prevê sua 

integração à área. A assimilação deste morador com o 

prédio em ruínas deixa transparecer que haveria a 

necessidade de uma intervenção em ambos, por isso a 

proposta de que ele se integraria à área através de uma 

revitalização do que se chama de “paisagem humana”. 

Seguindo esta ideia de necessidade de se preservar a 

paisagem humana, afirma-se que as ações contra eles não 

podem ser violentas e, neste momento, cita-se 

indenizações e retiradas. 

Por outro lado, há a afirmativa de que o Maciel não é mais 

o local de maior prostituição da Bahia e isso se deve, entre 

outros fatores, à atuação da polícia e à campanha de 

combate e perseguição à prostituição, indicando o sucesso 

das ações propostas até então. 

Dentro desta unidade enunciativa, o outro tema em debate 

extensivamente explorado é sujeira das ruas do Maciel. 

Descreve-se que o sistema de esgoto está danificado, 

exalando mau cheiro, que estão cobertas de detritos e que 

os serviços de limpeza pública, como coleta de lixo e 

varredura, não são executados com frequência. Enquanto 

isso, nas outras áreas (acessadas pelos turistas), afirmam 
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que o cenário é diferente e elas podem até ser 

apresentadas como cartão de visitas da cidade, dado o 

cuidado e manutenção que recebem. 

Dentre as três reportagens que compõem este bloco, duas 

colocam os habitantes como indiferentes ao lixo e à 

degradação: apenas uma traz a fala dos moradores sobre 

esta questão. Em entrevistas, eles afirmam que jogam o 

lixo em um casarão arruinado para que não se acumule na 

rua onde as crianças brincam. Denunciam que o carro da 

limpeza pública quase nunca passa na área, apesar dos 

pedidos que fazem à Prefeitura constantemente, 

demonstrando que, ao contrário do que foi exposto nas 

outras reportagens, eles se preocupam com o cuidado da 

área, mas não conseguem mudanças significativas neste 

panorama porque os órgãos públicos não cumprem sua 

parte. Outra reclamação dos moradores é quanto ao 

atendimento médico precário no posto de saúde do bairro 

que, na maioria das vezes, se encontra de portas fechadas. 

Apesar de divulgar esta posição dos moradores, ao final da 

reportagem, há uma pontuação do Diretor da Fundação do 

Patrimônio, Mário Mendonça que, de certa forma, diminui 

em significado essas denúncias dos moradores, 

caracterizando-os como pessoas que, por se sentirem 

marginalizadas, são arredias. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

A solução para todos os problemas debatidos é 

apresentada na forma da implementação do Plano do 

Pelourinho, que propunha oferecer cursos de artesanato 

para a população se capacitar, sendo esta uma atividade 

alternativa à prática da prostituição. Além disso, esta 

atividade visava atender a uma demanda turística, uma vez 
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que o público consumidor do artesanato fabricado seriam 

os visitantes. Dessa forma, os modos de habitar seriam 

modificados, tendo como norteadora uma função financeira 

supostamente sustentável. 

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

Novamente, o tempo é tensionado em três divisões 

(passado glorioso, presente problemático, futuro 

promissor). Uma das reportagens traz um comparativo 

histórico descrevendo que o bairro já foi morada de ricos 

senhores de escravos no passado, mas hoje é local de 

prostituição e crimes. A composição desses textos trabalha 

o tema de maneira que, tanto futuro quanto passado sejam 

sinônimos de riqueza e beleza, mas o presente, no entanto, 

se conforme como algo supostamente problemático, que 

precisa de uma ação modificadora para se desenvolver 

nesse futuro promissor. Esta ação seria a implementação 

do Plano proposto para a década (Plano Pelourinho).  

 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL TRIBUNA DA BAHIA 

O último jornal analisado nesta década é o Tribuna da 

Bahia. Ele foi fundado em 1969 por Elmano Castro e 

tinha como seu redator-chefe Quintino de Carvalho. Era 

um jornal de design e vocabulário modernos e 

inovadores com uma proposta editorial objetiva e 

independente. Em seu primeiro exemplar trazia a 

manchete “Milhares de políticos são inelegíveis”. Não 

oferecia apoio às elites governantes e fez forte oposição 

ao golpe militar de 1964 em plena vigência do Ato 
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institucional 5 (AI5), famoso instrumento da ditadura que 

atuava contra a liberdade de expressão. Sua trajetória 

segue alinhada com o ideal inicial de impressa livre e 

independente.16  

 

HABITAR O LUGAR 

Nesta reportagem é descrito um conflito entre turistas e 

habitantes. Segundo o jornal, o turista se sente 

incomodado com os menores que oferecem serviços. 

Por outro lado, esses menores de idade que habitam a 

área não possuem opções de lazer e recreação, assim 

brincam no chão em meio ao lixo e animais. Novamente, 

os habitantes são descritos de maneira animalesca, 

reforçada ainda pela expressão “falta humanização” 

utilizada em um determinado trecho para justificar a 

baixa visitação da área. 

Ainda dentro deste enunciado, o jornal critica a ação da 

Fundação de Patrimônio por desapropriar um edifício 

pertencente à Associação Centro operário através de 

uma indenização considerada insuficiente para se 

reorganizarem adequadamente em termos de moradia. 

Isso deixaria cerca de quarenta famílias desalojadas.  

 

 

VALORES ECONÔMICOS 

 Mário Calmon, presidente da Superintendência de 

Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), 

descreve o Pelourinho como um atrativo turístico por si 

só, porém afetados pelos problemas sociais que causam 

                                                             
16 Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/primeiras-edicoes/tribuna-da-bahia/ 
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atritos entre moradores e turistas. Neste sentido, a 

proposta de “revitalizar” a área do Maciel para atrair mais 

visitantes viria no sentido de substituir os modos de 

habitar tradicionais por outros, economicamente mais 

rentáveis e adequados a esta que é uma área central. 

 

REFLEXÕES ANALÍTICAS 

No primeiro bloco de reportagens desta década é citada uma instituição de 

caráter punitivo atuante na zona do Maciel, a Polícia de Costumes. Esta 

polícia tinha por competência atuar contra infrações aos padrões morais 

socialmente aceitos. A exemplo das contravenções que investigava e sobre 

a qual agia, estavam prostituição, vadiagem, jogos de azar e até o que 

chamavam de rituais de feitiçaria (que incluíam o Candomblé e a 

Umbanda). A instalação de uma delegacia de Polícia de Costumes em uma 

área habitada por uma população pobre pode estar ligada à construção do 

que poderíamos chamar de um imaginário da pobreza, que vinha se 

desenvolvendo há séculos no Brasil a exemplo de outros países da 

Europa17.  

Este imaginário estava dividido e marcado por duas visões: uma, de que os 

pobres seriam pessoas que necessitavam de compaixão e socorro e que 

deveriam ser ajudados; a outra, que se fundava no medo e na repulsa a 

essas pessoas, que seriam os próprios artesãos de sua miséria, igualando-

os a bandidos, ladrões e prostitutas (GONÇALVES, 2009, p.12).  

Este modo de homogeneizar a pobreza, igualando-a à bandidagem e 

prostituição, perdura até os dias de hoje. Em uma das reportagens, o 

sociólogo da Fundação do Patrimônio, Gey Espinheira, afirma que “a 

concentração de marginais e tóxicos” é acobertada pela prostituição e 

oferece como solução ao universo de decadência física e social o 

                                                             
17 Este imaginário da pobreza vem se constituindo desde a época anterior a revolução francesa 
no século XVIII. A forma de se ver os pobres como arquitetos da própria miséria e igualá-los à 
bandidos, submetendo-os a processos punitivos sem oferecer soluções para mudar sua 
realidade de miséria acabou proporcionando, naquela época, condicionantes sociais que 
deflagraram a revolução em 1789. 
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desenvolvimento econômico da área, que seria proporcionado pela 

implementação do Plano do Pelourinho, anunciado nesta década de 1970.  

Tal plano direcionaria seus esforços para o oferecimento de cursos de 

artesanato como alternativa à geração de renda para as prostitutas e para 

seus filhos. Este artesanato teria como objetivo atender aos interesses do 

turismo na área, com a venda de produtos para os visitantes.  

Essa atividade de venda/renda de artesanatos se configura como um 

trabalho informal, sem a garantia de direitos trabalhistas, como a carteira 

assinada. Neste sentido, seria quase a manutenção da mesma pobreza, 

apenas com a substituição daquilo que mais incomodava as elites e as 

autoridades, que era a prostituição, por uma atividade moral e 

religiosamente aceita pela sociedade e que serviria ao turismo.  

Esse viés do turismo, aclamado no anúncio do Plano, ajuda a positivar a 

sua implementação. Em uma das reportagens, o Secretário do Trabalho e 

Bem-Estar Social afirma que a revitalização do Pelourinho ajudará a atrair 

mais turistas e dar um futuro melhor para as famílias que ali vivem. É 

comum que o termo “revitalizar”, cujo uso ainda está muito em alta no 

campo da Arquitetura e Urbanismo, seja interpretado ao pé da letra de 

acordo com o seu significado nos dicionários, ou seja, insuflar vida, trazer 

novas vidas para um espaço em que elas realmente não existem ou são 

desconsideradas nas maneiras em que existem18. Podemos, quase 

sempre, atrelar a utilização deste termo em seu sentido não específico a 

um questionamento: revitalizar seria realmente trazer de volta vida a um 

lugar em que não há, ou seria trazer novos tipos de vidas (usos e 

dinâmicas) que condizem com os já citados padrões morais sociais? 

Pensar nessa questão e em suas resultantes, se efetivamente levado a 

cabo no sentido dessa compreensão, é essencial uma vez que, a intenção 

                                                             
18 Em bibliografias do campo da Arquitetura e Urbanismo, o termo é conceituado diluindo essa 
impressão de renovação de vidas em substituição a outras, ressaltando a importância da atenção 
às populações locais: “Revitalização: conjunto de operações desenvolvidas em áreas urbanas 
degradadas ou conjuntos de edificações de valor histórico de apoio à “reabilitação” das estruturas 
sociais, econômicas e culturais locais, procurando a conseqüente melhoria da qualidade geral 
dessas áreas ou conjuntos urbanos” (GOMIDE; SILVA; BRAGA, 2005, p. 14). “Revitalizar: 
atribuição de usos e atividades contemporâneas a edifícios e áreas de caráter histórico, visando 
a sua reintegração às necessidades da população à qual estão vinculados” (COELHO; VALVA, 
2005, p. 186). 
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de se revitalizar a área do Maciel era, na verdade, a proposta de alterar os 

modos de vida que existiam ali, já que estes não eram considerados 

adequados para uma área central, patrimônio histórico e cultural brasileiro 

(e, posteriormente, da humanidade). A população é descrita como 

“paisagem humana” que deveria vir a ser preservada, mas, apesar desta 

afirmação, há a proposta de evacuação e indenização (injusta, vale dizer, 

como normalmente são as indenizações feitas pelos poderes estatais) dos 

moradores.  

Outra expressão utilizada é a falta de “humanização” que, segundo o 

dicionário Michaelis19, significa tornar ou adquirir condição humana, 

trazendo a ideia contraditória de que não haveria ali condições de 

humanidade. Pela lógica, se é um lugar com a presença de seres humanos, 

habitado por seres humanos, já deveria ser considerado um local humano. 

Mas essa condição de humanidade é afastada dos moradores quando 

estes são relacionados a animais em meio ao lixo, reforçando mais uma 

vez que o modo de habitar desse grupo de pessoas (considerado não 

humano pelos estrangeiros àquele lugar, a quem interessava que esses 

habitantes tradicionais saíssem) não é condizente com o que deveria existir 

neste centro. 

Uma única reportagem, dentre todas deste bloco, traz falas dos próprios 

moradores. Nela, eles questionam o oferecimento, pela Prefeitura, de 

serviços de limpeza pública e atendimento de saúde no posto médico da 

região. Nesta reportagem, as falas dos habitantes estão presentes de 

maneira direta e o jornal as tensiona com a o que foi dito pelo diretor da 

Fundação do Patrimônio, Mário Mendonça, trazido ao final. Porém em seu 

comentário, Mario Mendonça acaba por tentar deslegitimar as colocações 

dos habitantes. 

Recorrendo a Foucault, por ser um objeto de desejo, o discurso é disputado 

pelas forças envolvidas. Há uma tentativa dos moradores de estabelecer o 

seu lado da história sobre os enunciados proferidos anteriormente. 

Enquanto isso, há também a tentativa de que a descrição dos fatos pelos 

                                                             
19 Disponível em http://michaelis.uol.com.br/busca?id=L11dW  
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moradores não se estabeleça como verdade, feita pelo uso da 

institucionalidade da Fundação do Patrimônio e do próprio posto de saúde. 

Ao final da leitura, a fala do Diretor da Fundação, Mário Mendonça, 

desconstrói as denúncias dos moradores, caracterizando-os como arredios 

por se sentirem marginalizados. 

A indicação de que a solução dos problemas enfrentados estaria na 

implementação do Plano vende a ideia, principalmente para quem não é 

habitante do lugar, de que há sim uma real possibilidade de um futuro 

promissor. Esse aposta positivista de que o progresso chegará em um 

futuro que sempre trará melhores condições que as atuais dos sujeitos é 

combatida por Foucault ao defender que a história não é um caminho linear, 

ela se realiza por rupturas e deslocamentos. O perigo de se pensar por 

essas linearidades é de se produzir verdades que se instalem e se revelem 

nas práticas discursivas. A enunciação desses discursos de verdade nas 

reportagens aqui analisadas, de certa forma, traz garantias de que a 

melhoria da qualidade de vida dos moradores viria a partir do projeto que 

estava sendo proposto e implementado. A afirmação de Gey Espinheira, 

sociólogo da Fundação do Patrimônio, para a prostituta com quem 

conversou – “É o progresso, Tânia!” – se estabelece como uma verdade, 

construída dentro de sistemas de exclusão, nesse caso os estatais 

representando as elites soteropolitanas, sistemas esses que foram 

definidos por Foucault e citados no início desse trabalho (capítulo III). Isso 

ocorre através do aparato institucional que resguarda a figura do sociólogo 

e da necessidade, que veio sendo enunciada ao longo da reportagem, da 

realização de mudanças na área, justificadas pela implementação do 

projeto heroico.  

Além disso, na questão dos tensionamentos temporais, há uma clara 

exaltação do tempo em que senhores de engenho desfilavam com seus 

escravos negros pelas ladeiras do Centro enquanto, na atualidade da 

publicação da matéria, segundo o comparativo traçado pelo jornal, o local 

está entregue ao crime. Assim, a concepção criminal é relativizada, uma 

vez que há a exaltação de um tempo em que a burguesia branca 

escravizava, agredia e abusava do povo negro (sequestrado de sua terra 
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de origem e obrigado a trabalhar até a morte) considerando esta como a 

época de riquezas e prosperidade do bairro. Paralelamente, o grande 

problema levantado está relacionado aos crime cometidos pela classe 

pobre (e, neste caso, negra), que peca contra a moral e os bons costumes 

(não seria à toa o nome dado para a polícia de costumes) da sociedade, 

trazendo para o centro da cidade drogas, prostituição e sujeira. 
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Imagem 11: largo do 

Pelourinho em 1980 

Fonte: http://acordasalvador.blog 
spot.com/ Acesso em: 
10/08/2019 

 

 

Os anos de 1980: Pelourinho, patrimônio da 

humanidade  
 

CONTEXTO DA DÉCADA 

O Plano Pelourinho, iniciado em 1969 e que perdurou 

durante toda década de 1970, não foi concluído da forma 

como havia sido planejado. Algumas intervenções 

pontuais (realizadas através dos investimentos do 

Tesouro Estadual, da EMBRATUR e do programa de 

Cidades Históricas) de restauração foram feitas em 

alguns poucos monumentos, mas o investimento em 

desenvolvimento social e habitação para a população 

local foi muito aquém da demanda que se apresentava.  

Em um contexto federal, o Programa de Cidades 

Históricas foi implementado pelo Ministério do 

Planejamento, entre 1973 e 1979, com o intuito de 

desenvolver economicamente as cidades históricas 

incentivando o turismo cultural (CORREIA, 2016). O 

programa, da maneira como havia sido pensado e com 

os objetivos que buscava atender, resistia a incorporar 

ações de cunho social que atingissem uma população 

de baixa renda como a do Centro Histórico/Pelourinho 

que, por sua vez, também não se encaixava no perfil 

atendido pelos financiamentos do Banco Nacional de 

Habitação (BNH). Este panorama dificultou as ações 

efetivas no Centro Antigo de Salvador e os projetos 

habitacionais do lugar acabavam por se fundamentar  

numa política assistencialista e de 
caráter demagógico, que não criava 
mecanismos reais de promoção social 
mediante, por exemplo, a aquisição 
de moradia. Ao lado disso, protegiam 
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os interesses dos proprietários de 
imóveis da área, os quais, sem 
pressão contrária, continuavam 
deixando com o estado a 
responsabilidade da conservação dos 
casarões. Essa atitude paternalista do 
governo estadual ajudou a sedimentar 
junto aos proprietários, [...] uma 
cultura de não investimento, ancorada 
na espera de uma próxima 
intervenção estatal. (SANT’ANNA, 

2017, p.83) 

 

 Com a extinção do Programa Cidades Históricas, no 

início dos anos 1980, e a retração econômica gerada 

pela crise da América Latina de 1980, os investimentos 

na recuperação do patrimônio histórico e cultural 

diminuíram substancialmente em todas as instâncias, 

mesmo sendo estes base para os interesses turísticos 

que os alavancavam. 

Porém, é nesta mesma época que a cidade de Salvador 

começa a ser alvo de estudos direcionados à 

possibilidade de sua declaração como Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. Neste contexto, em 1984, 

para atender às diretrizes de tombamento, a área do 

Centro Histórico de Salvador é delimitada, englobando, 

ao Norte, os bairros Santo Antônio Além do Carmo e 

Perdões e, ao Sul, a cidade murada de Tomé de Souza 

(SANT’ANNA, 2017, p.83). 

Em 1986, após Salvador ter conseguido esse título de 

Patrimônio da Humanidade, a Prefeitura Municipal 

elaborou seu primeiro programa de intervenções (com 

atuação exclusiva do município) na área do Centro, 

chamado Programa Especial de Recuperação dos 

Sítios Históricos da Cidade de Salvador. Seu objetivo 

era a transformação da área em um ponto de encontro, 

trabalho, moradia e lazer (SANT’ANNA, 2017, p.84). A 

Imagem 12: largo do 

Pelourinho em 1980 

Fonte: http://acordasalvador. 
blogspot.com/2014/01/o-
pogresso-do-carlismo.html 
Acesso em: 19/08/2019 
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arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi desenvolveu 

vários projetos para o centro em que propunha a 

recuperação dos casarões para uso social e comercial 

da população que já habitava ali, respeitando as 

dinâmicas preexistentes.  

Apesar dos esforços investidos para a captação de 

recursos, através de doações de fundações, empresas 

e governos estrangeiros (SANT’ANNA, 2017, p.84), o 

programa não conseguiu alcançar todos os seus 

objetivos. Apenas algumas intervenções foram 

realizadas, como Sant’Anna (2017, p.85) descreve: as 

obras de complementação da infraestrutura em rede na 

área do Maciel/Pelourinho; a instalação das Casas do 

Benin e Olodum, no Pelourinho; a reativação do Cine 

Guarani; e o retorno da sede da prefeitura para o centro 

da cidade. Além disso, a dinâmica do centro começou a 

se transformar no sentido do desenvolvimento de um 

comércio com perfil mais voltado para atendimento de 

uma parcela mais popular de compradores. A 

inauguração do Shopping Piedade (primeiro com esse 

caráter popular), em 1985, contribuiu para reforçar essa 

centralidade comercial, digamos, segmentada. Esse 

direcionamento de uso ajudou a movimentar o centro na 

década de 1980. 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL TRIBUNA DA BAHIA 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto 

desse jornal durante a década de 1980 manteremos, 

como referência, aquele esboçado para a década de 

1970. 

 

Imagem 13: Lina Bo Bardi no 

Solar do Unhão em 1980 

Fonte: http://g1.globo.com/ba 
hia/salvador-466nos/noticia/2 
015/04/atenta-ao-social-lina- 
bo-bardi-tracou-alma-do-centro-
de-salvador-projetos.html 
Acesso: 19/08/2019 
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HABITAR O LUGAR 

Uma das reportagens analisadas traz falas de Clarindo, 

dono de um restaurante muito famoso no Centro 

Histórico – Cantina da Lua; já uma outra traz as falas de 

um jovem habitante de 13 anos que vagava pelas ruas 

do lugar.  

Clarindo descreve que, ao contrário dos discursos que 

foram construídos nos últimos anos pelos jornais, o 

bairro não é um antro de prostituição e marginalidade, 

como costuma ser apresentado, pois ali existiriam 

instituições e representações sociais extremamente 

organizadas. Dessa forma, a fala de Clarindo busca 

desconstruir o estereótipo da área aproximando-a do 

considerado “socialmente aceito”.  

Ao mesmo tempo, o jornal anuncia um seminário sobre 

sexologia e a inserção de uma disciplina sobre educação 

sexual no currículo das escolas. Essas ações teriam a 

intenção de reeducar os hábitos dos moradores e 

estariam relacionadas ao combate capitaneado pelas 

instituições administrativas municipais e estaduais à 

prostituição. A reportagem afirma que os habitantes 

recebem muito bem essas propostas de atividades, os 

colocando como conscientes de uma condição de 

degradação do Centro Histórico/Pelourinho e dispostos 

a modificá-la, o que os aproximaria de um 

comportamento coerente com os modos de habitar 

socialmente/moralmente aceitos e difundidos pelas 

autoridades. Esse modo de descrever os habitantes e as 

ações da/na área enaltece as tentativas de 

administração pública de desconstruir a ideia de que a 

área irá permanecer como um antro de prostíbulos, 
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tendo em vista que estaria concebendo e propondo um 

novo, promissor e alternativo futuro para os filhos das 

prostitutas. 

Um contraponto interessante a esse discurso construído 

pelo poder público é a fala do  jovem de 13 anos, que 

descreve um outro panorama – o seu, no caso – ligado 

a uma vida de pobreza, sem opções de lazer, que vê no 

tráfico e no uso de drogas seu futuro, retomando a 

enunciação dos problemas referentes à marginalidade e 

violência descritos exaustivamente na década de 1970. 

Esse jovem não se via incluído no futuro promissor 

traçado pelas autoridades municipais.   

 

VIOLÊNCIAS 

A reportagem que traz a perspectiva de Clarindo não 

contém denúncias de atos de violência urbana nem de 

degradação da área. O enunciado da violência é descrito 

como algo social e historicamente construído pelas 

pessoas que a atribuem a lugares e pessoas pobres. 

Para legitimar sua colocação institucionalmente, 

Clarindo afirma que o Ministro da Cultura, Celso Furtado, 

havia visitado recentemente o local em companhia do 

governador Waldir Pires (PMDB) e, juntos, constataram 

que a comunidade era ”ordeira” e “pacífica”.  

Já na reportagem que retrata a perspectiva do jovem, a 

principal unidade enunciativa é a da violência. Ela se 

desloca do tráfico de drogas e atos de violência urbana, 

cometidos pelos menores, para a violência policial que é 

estabelecida sobre eles. O menino relata que crianças 

se rendem ao mundo das drogas muito cedo e realizam 

pequenos furtos para sobreviver. Isso retoma o que foi 

descrito durante a década de 1970, mas reforça, ainda 
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mais, a verdade sobre esses fatos, uma vez que está 

apresentada por alguém que, teoricamente, vivencia 

essa experiência cotidianamente.  

A polícia é caracterizada pelo menor como violenta, 

agenciando ações brutas sem motivação coerente. A 

exemplo dessas, ele cita que os policiais agridem 

crianças que jogam bola em lugares que, em 

determinados momentos, são eleitos arbitrariamente 

pelos policiais como proibidas para tal atividade. A 

violência policial aqui enfatizada emerge com força 

neste momento por conta da posição de quem a 

enuncia: um habitante que é vítima direta dela.  

Uma terceira fala aparece, a de um padre de uma 

pastoral local que faz uma constatação muito 

interessante neste sentido do deslocamento da 

enunciação da violência. Ele afirma que as ações são 

relativizadas, pois, segundo estudos, os índices 

criminais seriam idênticos entre ricos e pobres, mas a 

polícia encobre os crimes praticados pelas classes mais 

altas e reforça e coíbe os praticados pelas classes mais 

baixas. Uma manobra que atenderia a jogos de poderes. 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL O CORREIO DA BAHIA 

Fundado por Antônio Carlos Magalhães (conhecido 

nacionalmente por ACM) em 1979, como parte integrante 

do grupo empresarial Rede Bahia que incluía, ainda, a TV 

Bahia, a Bahia Vídeo, a Gráfica Santa Helena, a Rádio 

Globo FM, a Bahia News, a Bahiasat e a Santa Helena S.A. 

Seu fundador foi governador do Estado da Bahia em três 

ocasiões (1971, 1979 e 1991) e senador a partir de 1995 

até 2007. Antônio Carlos Magalhães Júnior, filho de ACM, 
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foi o diretor-superintendente do grupo e o diretor do jornal 

era Wilson Maron, cunhado de ACM. Antes de fundar o 

Correio da Bahia (atualmente conhecido apenas como O 

Correio), ACM tentou realizar a compra de um periódico 

que fez forte oposição aos seu primeiro governo à frente do 

Estado, o Jornal da Bahia, que tinha uma grande tendência 

esquerdista. Todavia, a compra não se configurou. O 

Correio foi, então, criado num momento do início da 

abertura política para a democracia. O conteúdo de suas 

matérias estava voltado, principalmente, para os 

problemas da Bahia, com destaque para a saúde, o 

transporte e o abastecimento, além da exaltação das ações 

de ACM em seu segundo mandato para governador20. 

 

HABITAR O LUGAR 

Semelhante a tudo que já foi apontado para a década de 

1970, o jornal caracteriza os moradores do Maciel como 

desempregados (ou ligados a subempregos informais) e 

marginais que enfrentam dificuldades na luta pela 

sobrevivência. Vivem amontoados (segundo um morador, 

seriam mais de cinco mil famílias) em “pardieiros”, com 

suas crianças crescendo cercadas por prostitutas e 

traficantes. O jornal afirma que esse modo de habitar 

acontece apesar dos esforços dos governos municipal, 

estadual e federal em melhorar a qualidade de vida dos 

habitantes e estes, por sua vez, se apropriam da área sem 

nem saberem de sua importância artística e histórica, ou 

seja, na perspectiva do enunciador, a forma de habitar o 

lugar pela população não seria adequada à importância 

traçada para a área (por técnicos, poderes públicos, 

população de outras áreas da cidade, empresários).  

                                                             
20  Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-da-bahia 
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Ainda neste bloco é anunciada a remoção de 14 famílias 

que ocupam um prédio pertencente ao Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), na Rua Gregório de 

Matos, e sua realocação dentro da própria área. Neste 

momento, há o deslocamento do enunciado, tirando o foco 

dos moradores e apresentando uma nova figura: os 

proprietários dos imóveis. Eles são descritos como 

negligentes, uma vez que sublocam os imóveis numa 

lógica de descontrole da especulação imobiliária, sem 

oferecer manutenção adequada, colocando vidas humanas 

(os habitantes) em perigo. O aparecimento desses agentes 

– os proprietários – nos discursos dessa década é 

estratégico, dada a necessidade que se colocava para 

realização de intervenções no lugar que mais alguém, além 

do poder público, fosse responsabilizada pelos problemas 

e, por conseguinte, pelas soluções. 

 

VIOLÊNCIAS 

A questão da violência urbana da área não aparece mais 

tão explicita nesta década, pois a preocupação principal 

gira em torno da conservação física do Centro Histórico por 

conta da possibilidade do tombamento pela UNESCO. 

Neste sentido, a discussão sobre o lixo permanece e o 

jornal descreve que a situação do Maciel é desoladora, pois 

a limpeza pública e as melhorias estruturais só acontecem 

nas áreas próximas aos pontos turísticos.  

 
 

VALORES ECONÔMICOS 

Assim como foi exaustivamente sugerido na década de 

1970, aqui também o turismo aparece como solução para 

os problemas de cunho econômico e social da área. O 
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jornal afirma que os serviços turísticos empregam os 

habitantes em funções mais simples, gerando renda e 

desenvolvimento para quem habita a área. A fala de um 

garçom de um dos restaurantes, voltado para o 

atendimento de turistas e visitantes, é utilizada para 

demonstrar que esta seria também a opinião dos 

habitantes. 

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

Neste bloco de reportagens, o tempo se tensiona como na 

década de 1970: um presente problemático é apresentado 

e, logo depois, são propostas ações que trarão um 

progresso futuro que solucionará as demandas do 

presente. Neste momento, a fala de uma moradora 

aparece, mas não de maneira direta e sim editada pelo 

jornal. A senhora, identificada como Izaltina de Souza, mãe 

de dez filhos e funcionária do Posto de Saúde, afirma que 

algumas coisas importantes já foram conquistadas como, 

por exemplo, creche, posto de polícia, posto de saúde, 

museu, teatro, centro de artesanato e empregos gerados 

pelo IPAC e, por isso, ela acredita que as coisas irão 

melhorar ainda mais. A lista de acontecimentos positivos 

respalda essa crença no progresso futuro demonstrando 

que as ações realizadas já estariam mostrando sucessos. 

Ao final, a moradora afirma que eles ainda possuem 

algumas reivindicações, mas a narrativa se interrompe sem 

especificar quais seriam, deixando nítido que o foco de 

importância é no que já se implementou e, segundo eles, 

teria dado certo.   
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CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL A TARDE 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto 

desse jornal durante a década de 1980 manteremos, 

como referência, aquele esboçado para a década de 

1970. 

 

HABITAR O LUGAR 

O plano delineado nesta década e apresentado em uma 

reportagem deste bloco seria implementado pelo 

governo do Estado em parceria com a Prefeitura 

Municipal a fim de melhorar a qualidade de vida da 

população da área do Centro Histórico/Pelourinho, 

buscando novamente modificar os modos como esta a 

habita. Essas mudanças foram pensadas e propostas 

pelas administrações públicas através do oferecimento 

de um sistema de educação integrado com cursos de 

artesanato, habilitação profissional, cultura e lazer. 

Novamente, a opção para geração de renda para os 

habitantes oferecida pelos poderes públicos se pauta no 

artesanato, atividade informal ligada ao atendimento das 

demandas turísticas. 

 

 

VALORES ECONÔMICOS 

O plano anunciado novamente afirma que a mudança da 

área virá através da geração de renda, incentivando o 

artesanato como função para a população, visando 

atender à demanda do turismo (como já explicado 

anteriormente). 
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CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL DA BAHIA 

O Jornal da Bahia foi fundado em setembro de 1958 pelo 

ex-militante comunista João Falcão, sendo um periódico 

com inclinação política esquerdista. Entre 1969 e 1972, 

auge da ditadura militar e do Ato Institucional 5 (AI5), o 

Jornal da Bahia sofreu forte repreensão pelo governador 

Antônio Carlos Magalhães (também fundador do Jornal 

Correio) que tentou, sem sucesso, desmoralizar o periódico 

de diversas formas. Em 1983, o Jornal da Bahia foi vendido 

a dois advogados, Carlos Barral e Francisco Santos, 

seguindo com conteúdo político e cultural bem próximo à 

linha editorial crítica que antes era praticada. 

 

HABITAR O LUGAR 

A reportagem traz a proposta de implementação da 

disciplina de educação sexual nas escolas do Centro 

Histórico. Devido ao histórico da área como famoso local 

de meretrício. A implementação desta disciplina tinha o 

intuito de combater a prostituição e conscientizar os jovens 

e suas famílias sobre o assunto. O jornal aponta o 

envolvimento e colaboração dos habitantes que estariam 

de acordo com a mudança, estabelecendo, novamente, um 

modo de habitar próximo do social, moral e religiosamente 

apontado como correto pela elite dominante. 
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UNIDADES ENUNCIATIVAS SUPRIMIDAS 

Na segunda reportagem deste bloco (de 30 de setembro de 

1988) o jornal não debate nenhuma das quatro unidades 

enunciativas apontadas aqui no trabalho. Ele anuncia a 

assinatura de um Protocolo de Intenções, pelo governo do 

Estado, para o desenvolvimento da área e ressalta que nenhum 

outro governo promoveu tantas ações no Centro como este, de 

Waldir Pires (PMDB), tem desenvolvido.  

Tendo em vista que a matéria visa a exaltação das ações do 

governo, as unidades enunciativas que descrevem os problemas 

da área são suprimidas, pois não valeria a pena contrapor os 

feitos do governo às questões negativas do lugar. O jornal é, 

afinal, um meio de disseminar posicionamentos políticos 

encrustados nas notícias. 

 

REFLEXÕES ANALÍTICAS  

Nesta década, a Tribuna da Bahia descreve o lugar e seus habitantes de 

maneira diferente, mas ainda dentro das unidades enunciativas. Suas 

reportagens tentam desconstruir um pouco a ideia negativa que existe a 

respeito da área, demonstrando que ali existiria uma certa organização 

social vinculada a ações que procuravam mudanças. Este 

deslocamento, que demonstra uma disputa dentro da formação 

discursiva, deixa clara a construção desta ideia pela Tribuna da Bahia 

que se caracteriza como uma mídia independente.  

Os jornais A Tarde e O Correio seguem sustentando as unidades 

enunciativas como expostas na década de 1970. Descrevem os 

moradores como marginais, prostitutas e traficantes, sempre 

caracterizando-os como um problema social para aquela área e 

ressaltando que as crianças vivem nesta situação preocupante. O 

contexto da proposta de tombamento do Centro Histórico/ Pelourinho 

pela UNESCO cria novos interesses que influenciam na construção das 

reportagens. Em uma delas, após os habitantes serem descritos como 
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problemáticos, afirma-se, ainda, que eles não sabem da importância 

artística e histórica do lugar onde habitam e que, a partir daquele 

momento, ganharia projeção mundial. O trecho é finalizado com a fala 

de uma moradora que reside há dez anos no lugar. Duas características 

dela são ressaltadas – desempregada e analfabeta – dando a ideia de 

que estas seriam, de forma geral, comuns a toda aquela população. Sua 

fala, transcrita diretamente, vem justificar o porquê não entendem a 

importância do lugar: eles estariam mais preocupados em “ganhar a 

vida”. 

Mais abaixo, essa mesma reportagem traz a colocação de outro morador 

que estima que ali vivem cerca de cinco mil famílias amontoadas em 

pardieiros. A palavra pardieiro se refere a uma edificação velha, 

arruinada, mas também pode se referir a um estabelecimento de 

meretrício. É uma expressão comumente utilizada de forma pejorativa 

para designar o modo de habitar das pessoas do Maciel, reforçada pela 

descrição, que vem logo a seguir, da maneira como a população infantil 

cresce cercada por traficantes, prostitutas e marginais. O tombamento é 

citado em um trecho precedido pela palavra “problema”, em caixa alta, 

pois, afirma-se que segundo a Carta de Veneza21, monumento seria todo 

o ambiente do bem tombado. No entendimento do enunciador, caso o 

Centro Histórico/Pelourinho fosse efetivamente tombado como 

monumento Patrimônio da Humanidade, as pessoas que viviam ali 

também estariam incluídas.  

A grande preocupação nesta década é que, caso o tombamento se 

configurasse, o Centro Histórico/Pelourinho seria conhecido 

mundialmente e, por isso, o seu problema social também ficaria 

mundialmente exposto. Neste sentido, aponta-se novamente para a 

necessidade de uma mudança na maneira de se habitar a área, 

afirmando que os moradores não deveriam continuar em uma situação 

de miséria (mas, vale a pena ressaltar, esse discurso não está pautado 

                                                             
21 Carta de Veneza é uma das chamadas cartas patrimoniais, publicada em maio de 1964, a 
partir da reunião de técnicos do ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 
Históricos – II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos monumentos Históricos, 
ocorrido na cidade de Veneza/ Itália 
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na preocupação específica pelo respeito aos modos de vida daqueles 

habitantes tradicionais, na sua melhoria, mas sim nesses modos como 

causas de desacordos com o que o poder público e uma parcela do 

empresariado e da população de Salvador queriam para o lugar). 

Em outro momento, há um deslocamento do questionamento sobre os 

modos de habitar a partir da emergência de um novo grupo de sujeitos 

envolvidos nos processos do Centro Histórico/Pelourinho, que são os 

proprietários dos edifícios. A relevância deste grupo no momento em que 

há a expectativa do tombamento vem a meu ver, como uma tentativa de 

se distribuir as responsabilidades pela situações de degradações no 

lugar, mas, principalmente, também fomentar, reduzindo a aplicação de 

recursos  estatais, as ações de recuperação desses bens privados por 

seus próprios proprietários, tendo em vista que estes lucram com os 

alugueis que cobram.    

Neste sentido, também, a discussão sobre o lixo permanece e é descrita 

como desoladora no que diz respeito à área do Maciel, uma vez que a 

limpeza pública e as melhorias estruturais só acontecem nas 

proximidades com pontos turísticos propriamente ditos. Isso vai de 

encontro à afirmação, colocada pouco acima, de que a qualidade de vida 

da população do Maciel não havia melhorado, mesmo com esforços das 

três esferas de poder. Se serviços básicos como o recolhimento do lixo, 

necessários a qualquer área da cidade, não estão sendo realizados no 

Maciel, então esses esforços são relativos e, portanto, não oferecem a 

equidade necessária a modificações relevantes na vida dos habitantes a 

partir de suas próprias demandas e não daquelas que são ditadas para 

eles. A questão do lixo, trabalhada separadamente dessa questão dos 

investimentos públicos, gera a ideia de que o problema é apenas dos 

habitantes que não cuidam do local, reforçando que eles não entendem 

a importância histórica e cultural do bairro.  

Quando a reportagem traz questões ligadas aos interesses mundiais no 

patrimônio do Pelourinho, as unidades enunciativas que depreciam a 

área não emergem, são estrategicamente suprimidas, pois não 

corroboram com este interesse. Mas quando surgem propostas de 
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intervenção a serem aplicadas, as unidades são retomadas apontando 

problemas causadas pelos habitantes, problemas esses que 

necessitariam ser solucionados. 
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Os anos 1990: O grande programa de ACM 
 

APONTAMENTOS CONTEXTUAIS 

Na virada dos anos 1980 e início dos anos 1990, o 

Centro preservava a dinâmica de seu comércio popular 

como forte característica. Apesar disso, havia um 

esvaziamento populacional substancial (SANT’ANNA, 

2017, p.89) e as edificações sofriam um forte processo 

de deterioração. Até mesmo áreas que já haviam 

passado por intervenções, como o “corredor turístico” 

constituído na década de 1970, apresentavam-se com 

considerável decadência física.  

A falta de integração viária do centro 
histórico com o resto da cidade e com 
seu entorno, a insuficiência de 
transporte urbano no interior do setor 
e as dificuldades de estacionamento o 
tornavam muito pouco atraente para 
novas atividades. Além disso, a ideia 
nunca abandonada de destinar o 
Pelourinho – e, de certa forma, sua 
população – ao uso turístico 
contribuía para dificultar sua 
integração na dinâmica terciária 
popular do centro, assim como na 
dinâmica residencial de classe média 
baixa existente em bairros adjacentes 
como Saúde, palma, Barbalho e 
Nazaré. (SANT’ANNA, 2017, p.89) 

 

No início de 1992, o IPAC realizou um 

levantamento socioeconômico que revelou que o perfil 

da população residente no centro naquele momento era 

similar ao da população de 1967, quando os primeiros 

levantamentos deste tipo foram realizados. Segundo 

Sant’Anna (2017, p.90) eram inquilinos que haviam se 

instalado a cerca de vinte anos e que possuíam renda 

média entre um e dois salários mínimos. Boa parte 

Imagem 14: Ladeira do 
Carmo no início dos anos 
1990 

Fonte: http://www.cronologia 
dourbanismo.ufba.br/apresent
acao.php?idVerbete=1592#pr
ettyPhoto[inline]/2/ 
Acesso:20/08/2019 
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exercia empregos informais como vendedores 

ambulantes e biscateiros e o grupo prostitucional tinha 

diminuído consistentemente. Todavia, o tráfico de 

drogas havia crescido na mesma proporção.  

No cenário político, o governo do estado tinha retornado 

para as mãos do grupo que governou durante todo o 

período da ditadura militar e que foi responsável pelo 

planejamento e pela execução da política de 

desenvolvimento econômico e turístico do estado nos 

anos 1960. Este contexto político está diretamente 

relacionado à Implementação do Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador, como 

explica Sant’Anna (2017, p.90):  

As razões da implementação do 
Programa de recuperação do Centro 
Histórico de Salvador estão 
fortemente ligadas a esse contexto 
político e fazem parte, inicialmente, de 
estratégias de marketing do governo 
para diferenciar-se da administração 
anterior, mediante a construção de 
uma imagem ancorada na valorização 
da identidade cultural e das tradições 
da Bahia, associada ainda às ideias 
de desenvolvimento e eficiência 
administrativa.  

A proposta do projeto estava voltada para a atração 

turística através da revitalização e reestruturação 

urbana da área e a modificação de usos. Um documento 

elaborado pela Companhia de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana de Salvador (CONDER), chamada 

atualmente Companhia de desenvolvimento Urbano do 

Estado de Bahia, traçou os apontamentos principais 

desenvolvidos na intervenção e definiu a recuperação 

do Centro Histórico como um poderoso instrumento 

econômico, atribuindo para a área características de 

shopping center ao ar livre. O Programa foi concebido 

em etapas (totalizando sete ao final) que intervinham, 

Imagem 15: Praça da Sé em 

1990 

Fonte: https://www.google.co 
m/url?sa=i&source=images&cd=
&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE
wies_HOp5TkAhW3D7kGHXLeB
vsQjh. Acesso: 21/08/2019 
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cada uma, em conjuntos de quarteirões, diferentemente 

de todas as ações que haviam acontecido até o 

momento, que priorizavam as edificações 

separadamente. 

A primeira etapa foi finalizada em 1993 e teve como 

principal alvo o Maciel. A população que residia na área 

naquele momento foi desapropriada e indenizada, uma 

vez que os edifícios, posteriormente, seriam colocados 

à disposição a preço de mercado e eles não poderiam 

pagar. Ao longo da década de 1990, outras seis etapas 

foram realizadas a partir da intervenção nos casarões 

paralelamente à indenização dos moradores ou sua 

transferência para um condomínio de casas populares 

no bairro Fazenda Coutos. Isso gerou alguns estudos e 

debates por conta de não ter havido uma mudança do 

quadro socioeconômico daquela população, que fora 

apenas deslocada para outras áreas, bem como o fato 

de o Centro Histórico se tornar, cada vez mais, um 

grande cenário desabitado (BRAGA;JÚNIOR, 2009). 

Nas primeiras cinco etapas do programa, cerca de 1.900 

famílias haviam sido removidas e indenizadas, com 

valores de R$1.222,00 aproximadamente para cada 

uma. De acordo com Sant”Anna (2017, p. 92), até este 

momento, os moradores não haviam resistido à saída 

dos imóveis uma vez que, segundo consta em pesquisas 

e estudos realizados pelo IPAC à época, não existia uma 

organização comunitária que os auxiliasse a perceber a 

situação para além das indenizações que, apesar de 

irrisórias, os atraíam diante da extrema pobreza em que 

viviam. No final das contas, várias dessas famílias 

acabavam ficando sem lugar para morar, pois para elas 

não era oferecida possibilidade de adquirir moradia por 

meio de sistemas de financiamento de cunho social. 

Imagem 16: Largo do 
Pelourinho no início dos anos 
1990 

Fonte: https://www.google.co 
m/url?sa=i&source=images&c
d=&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwies_HOp5TkAhW3D7k
GHXLeBvsQjhx6BAgBEAI&ur
l=http%3A%2F%2Flabhab.fa
u.usp.br%2Fbiblioteca%2Ftex
tos%2Fnobre_intervencoes_u
rbanas_salvador.pdf&psig=A
OvVaw0BOuXZexMdjiupmrkz
H9tx&ust=156648872351464
7 Acesso: 21/08/2019 
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A única alternativa de permanência 
oferecida à população residente foi a 
formalização de contratos de aluguel 
ou de concessão nos imóveis 
recuperados, com valores bem mais 
altos. A opção da grande maioria pela 
indenização, na realidade, foi 
vantajosa para o governo estadual, 
pois assumira responsabilidade do 
reassentamento dos moradores na 
própria área ou em outras da cidade, 
seguindo os princípios recomendados 
para esse tipo de ação, sairia muito 
mais caro. (SANT’ANNA, 2017, p. 92-

93) 

Em 1994, após alguns estudos apontarem que o 

principal público do Centro Histórico, mesmo em épocas 

de alta temporada turística, era composto pela 

população da própria cidade, o Governo do Estado 

passou a investir em eventos e shows que aconteciam 

no interior dos (quarteirões que sofreram intervenções 

para atenderem a essa demanda), a fim de manter uma 

frequência média de visitantes, sobretudo os de outras 

cidades do país e do exterior. Após 1996, as 

intervenções foram se tornando mais lentas tendo sido 

executadas, até 1999, apenas a quinta e sexta etapas. 

Em 1999, teve início a implementação da sétima etapa 

que trouxe consigo o “Projeto Habitacional do Centro 

Histórico”. A primeira ação nesse sentido foi o “Projeto 

Rememorar”, construído através de uma parceria entre 

o estado e a Caixa Econômica Federal (CEF), para 

destinar habitações para servidores do Estado com 

renda de até seis salários mínimos.  
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CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL CORREIO 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto desse 

jornal durante a década de 1990 manteremos, como 

referência, aquele esboçado para a década de 1980. 

 

HABITAR O LUGAR 

No contexto do Programa que seria implementado nesta 

década pelo governo do Estado, as questões apontadas 

como principais, ou seja, que precisariam ser atendidas 

com maior urgência, seriam moradia e transporte. Além 

disso, de acordo com o jornal, a área possuía outro 

problema delicado: os casarões não eram habitados pelos 

seus proprietários e qualquer mudança de hábitos daquela 

população, por conta desse fato, tendia a ser muito 

demorada. 

Já após a implementação das primeiras fases do Programa 

de ACM, o Centro Histórico vai sendo enunciado de 

maneira diferente. A área referente ao antigo Maciel 

ressurge como “shopping a céu aberto”, que oferecia 

serviços ligados à atividade turística. Os antigos habitantes 

são superficialmente mencionados ao se informar o ponto 

mais polêmico do projeto, sua relocação.  

Aqui, começa-se a afirmar que existe um estigma de que a 

área é violenta e perigosa e que seus moradores são 

marginais, mas que isso teria se modificado após a 

implementação do Programa. A intervenção efetiva ocorre 

fisicamente na área, enquanto o jornal trabalha o discurso 

para mudar a caracterização construída do Centro 

Histórico, afirmando que os modos de habitar a área agora 
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seriam condizentes com o patrimônio edificado ali existente 

e suprimindo os enunciados de violência e degradação. Os 

cortiços e prostíbulos descritos nas outras décadas são 

trazidos pela matéria de maneira bastante polida e, logo 

abaixo, enuncia-se que o Programa poderia realizar 

algumas realocações, tendo em vista que a maior parte dos 

casarões se encontrava em risco para os próprios 

moradores. A solução do poder público para essa questão 

seria, através de indenização dos moradores, proceder à 

sua retirada a partir de justificativas que pareciam deixar 

transparecer uma preocupação com o seu bem-estar. 

Na medida em que o programa foi sendo implementado, os 

focos territoriais foram se modificando. As descrições que 

caracterizavam, anteriormente, a área do Maciel, em 1998 

passaram a ser utilizadas para o local chamado Saldanha 

e que hoje é conhecido como Sétima Etapa. Essa parte do 

Centro Histórico passou a ser descrita como “a mais 

problemática e necessitada de intervenção”. 

 

VIOLÊNCIAS 

Neste momento em que o Centro é apresentado como local 

para potenciais investimentos, a violência é tratada como 

uma espécie de estereótipo que havia sido construído 

sobre o lugar. Os episódios de violência urbana no bairro 

não são mais tão enfatizados, pelo contrário, são 

colocados sob uma condição de estigmatização de 

marginalidade que, no entanto, já não fazia jus à sua atual 

realidade. Para qualificar este discurso de que o lugar não 

é mais perigoso, o Jornal utiliza dados institucionais do 

Pelotão da Polícia Turística que aponta para a diminuição 

de 70% da criminalidade.  
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Todavia, ao enunciar as áreas que ainda não haviam 

passado pela intervenção do Programa, a unidade da 

violência volta a aparecer. O Jornal descreve que nas ruas 

28 de Setembro e São Francisco havia casarões em 

ruínas, ocupados por marginais e toxicômanos que, logo 

que passassem pelas soluções trazidas pelo Programa de 

Revitalização, teriam seus problemas resolvidos. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

Ao anunciar uma nova etapa do Programa de ACM, a 

questão do uso turístico do Centro Histórico/Pelourinho é 

ressaltada. O jornal afirma que, após a conclusão das 

obras, as visitas à área aumentariam, trazendo consigo 

mais renda. Ressalta-se também a efetiva implementação 

de pontos comerciais nos casarões para atender esse 

público turístico sob a afirmação de que os novos visitantes 

atrairiam investimentos, melhorias e renda para a área. 

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

Novamente, o tempo se tensiona com ações do presente 

que buscam um desenvolvimento futuro do/para o lugar. O 

plano desta década (como nas duas décadas anteriores) é 

apresentado de forma heroica, se estabelecendo como a 

grande solução para modificar o presente insatisfatório. 

Inclusive, à medida que vem sendo implementadas, essas 

resoluções de problemas vão sendo exaltadas como os 

resultados positivos do Programa. 

Neste bloco, retoma-se as intervenções malsucedidas das 

outras décadas que acabaram por descredibilizar ações 

em prol da recuperação do Centro Histórico.  
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O deslocamento do tempo, nesta década, é mais curto que 

nas outras. Não se retoma o passado colonial nem se 

avança até um futuro incerto. As ações se tensionam no 

presente e já aparecem como resultado em um curto 

período, legitimando sua continuidade. 

 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL A TARDE 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto 

desse jornal durante a década de 1990 manteremos, 

como referência, aquele esboçado para a década de 

1970. 

 

HABITAR O LUGAR 

Neste bloco de reportagens são apresentadas as 

propostas para a antiga área do Maciel que, antes, era 

descrita como abrigo de marginais e prostitutas e que 

estava sendo destinado, agora, para abrigar uma 

população mista (ricos, classe média e pobres) com as 

devidas condições de “habitabilidade”, demonstrando 

que pretendia-se uma mudança no perfil de moradores 

e no modo de se habitar vigente na área até então. Para 

que isso fosse possível, os então habitantes teriam que 

ser removidos para que as obras avançassem. 

A ideia do Programa como algo positivo é construída 

quando o Jornal A Tarde cita três moradoras, que dizem 

estar completamente satisfeitas com o que estava 

acontecendo, em três condições diferentes no projeto. 

As casas antigas dessas moradoras são descritas como 

locais sujos, com risco iminente de incêndio e infestadas 
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de ratos e baratas. Uma das moradoras comprou uma 

casa na área do Centro Histórico, a outra não quis ser 

indenizada e vai se mudar para uma casa temporária 

enquanto a sua passa pela reforma e a terceira que 

alugava um quarto em um casarão, foi indenizada e, 

com esse valor, conseguiu alugar uma casa melhor ali 

mesmo no Centro. Demonstra-se neste bloco de 

reportagens as possíveis mudanças (positivas) no modo 

de habitar que existia no Centro Histórico e também as 

que passaram a existir depois da implementação do 

Programa.  

 

VIOLÊNCIAS 

A violência e a degradação da área são citadas 

rapidamente neste bloco, apenas ao serem descritas as 

condições apresentadas por ela antes, mas logo dão 

lugar à exaltação de ações do Programa que teriam 

como objetivo combatê-las. Todavia, percebe-se um 

deslocamento da enunciação da violência propriamente 

dita para as ações que o Estado vinha estabelecendo 

contra os moradores com as realocações e retiradas, 

como se essas ações fossem efetivamente a solução 

para aquelas. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

O turismo, novamente, como em todas as décadas 

anteriores, aparece como o principal indicativo para a 

sustentabilidade financeira do Centro Histórico. Por isso, 

o Programa utiliza a atração turística constantemente 

como justificativa para as intervenções. A transformação 

dos casarões em restaurantes, espaços culturais e lojas 
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vem atender totalmente a esta lógica de atração de 

visitantes para consumirem produtos no/do Centro 

Histórico. 

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

As reportagens continuam descrevendo que as ações do 

presente se justificam na ideia de que o futuro será 

promissor. Porém, neste momento, elas se mantém 

mais focadas em descrever as ações do presente e/ou 

demonstrar o sucesso de sua implementação no 

imediato do presente. 

 

REFLEXÕES ANALÍTICAS 

O Jornal Correio da Bahia sendo um veículo pertencente ao governador Antônio 

Carlos Magalhães, se posicionava sempre a favor do projeto de intervenção, 

minimizando quaisquer problemas que por ele pudessem ser gerados. Já no 

jornal Tarde é possível ver que o processo de retirada dos moradores se 

mostrava complicado, devido às indenizações baixas que não permitiam a 

compra de outro imóvel pelos moradores. Uma das reportagens desse jornal 

mostra um pouco o lado dos moradores que dizem ter aceitado a indenização 

por medo de ficar na rua, uma vez que, após a reforma, as casas iriam ser 

alugadas a preço de mercado. Mas também é trazida uma fala dos próprios 

moradores reforçando que acreditam que as reformas trarão soluções para 

problemas da área que se arrastavam por anos. Essa dualidade demonstra que 

o projeto apresenta questões polêmicas como propostas, mas que, mesmo 

assim, ele tendia a ser a melhor alternativa para o lugar naquele momento. 

Exemplo disso se dá quando, pouco tempo depois dessa matéria é publicada 

pelo A Tarde uma outra em que três moradoras em diferentes situações 

demonstram ter conseguido soluções que as deixaram em uma situação muito 

melhor que a que viviam anteriormente ao Programa. 
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A proximidade entre as datas desta reportagem e a da descrita anteriormente 

(em que os moradores reclamavam das indenizações) nos leva ao 

questionamento de como uma pode vir a anular a outra. Explico: na reportagem 

em que os moradores reclamam das indenizações, ainda assim o programa é 

enaltecido como a melhor opção para a área o que, de certa forma, abafa a 

manifestação dos moradores queixantes. Cerca de uma semana depois, outra 

reportagem é publicada demonstrando que, em três situações diferentes 

oferecidas como alternativa pelo governo no âmbito do projeto, três habitantes 

conseguiram soluções efetivamente satisfatórias, isentas de queixas. 

Em ambos os jornais o enunciado da violência é suprimido ou amenizado. 

Começa-se a relativizar principalmente a questão da violência construindo uma 

imagem de um Pelourinho melhor, que apenas seria, naquele presente, alvo de 

um estigma historicamente construído. Percebe-se, com isso, a intenção de uma 

valorização da área que, pouco depois, seria alvo de uma complexa intervenção. 

Afirma-se que o estigma criado foi lucrativo por muito tempo por ser vendável, a 

exemplo dos romances de Jorge Amado. No entanto, descrevendo a violência 

como estigma, o jornal cria outra verdade sobre o Centro, a de que agora ele 

estaria se transformando em um lugar seguro. 

Os temas da violência urbana e da decadência, realmente, só aparecem no 

discurso do jornal Correio quando este pretende enfatizar a proposta do 

Programa, colocando-o como o grande herói que combate esses problemas.  

Nas reportagens em que se intenta “vender” uma imagem do Pelourinho, essas 

unidades enunciativas são suprimidas. Afinal, o discurso da criminalidade não 

serve aos interesses que cercam a captação de recursos para a realização de 

intervenções no lugar. 

Tal qual na década de 1970, os termos revitalizar e humanizar reaparecem. Já 

explicado anteriormente, o termo revitalizar significa trazer vida para um espaço 

em que não há. Todavia, tendo o lugar cerca de quinze mil habitantes (número 

apontado pela própria reportagem), uma ação revitalizadora parecia apontar, na 

verdade, para uma mudança do perfil dos moradores e do seu modo de vida. 

Afirma-se que, com as reformas e a consequente mudança dos antigos modos 

de habitar, o centro ficaria mais humanizado, o que sugeria que os antigos usos 
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não tinham essa característica de humanização, denotando aos moradores uma 

condição menos humana. Logo, para que houvesse o desenvolvimento 

esperado para a área, era necessário retirar as atividades menos humanizadas 

bem como aqueles que as praticavam, ou seja, os moradores que, 

tradicionalmente, a habitavam. 

Desde a década de 1970 é possível perceber o incentivo ao uso turístico da área 

como alternativa rentável aos usos que os habitantes estabeleciam. Exalta-se 

que, após o início da implementação do Programa, as visitas turísticas 

internacionais à área aumentaram, trazendo com ela mais renda. Esse 

estabelecimento e fortalecimento da relação do projeto com o aumento de 

turistas na área, a partir da supressão dos enunciados sobre os problemas de 

ocupação e violência, foi a forma que o poder público encontrou de atender aos 

seus e aos interesses de empresários prioritariamente, mas não se pode negar 

uma certa eficácia também no atendimento às demandas dos habitantes do 

lugar. 
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Os anos 2000: Até aqui, sete etapas    

 
CONTEXTO DA DÉCADA 

No início dos anos 2000, o Programa de Recuperação 

do Centro Histórico de Salvador estava no âmbito da 

implementação de sua sétima etapa. A mudança mais 

significativa que diferenciava esta das outras etapas era 

a implementação do uso habitacional das edificações 

que, segundo Mourad (2011, p.8-9), se dava a partir de 

recursos mobilizados pelo Programa Monumenta22. As 

ações do programa não haviam se modificado no que se 

refere à forma como eram feitas: as pessoas 

continuavam sendo retiradas e indenizadas para que as 

edificações que por eles eram ocupadas sofressem 

intervenção; já prontas para o (re)uso, eram destinadas 

a famílias com renda de três a seis salários mínimos. A 

outra opção oferecida para esta população que estava 

sendo retirada era a aquisição de uma moradia, com 

parcelas que giravam em torno de 50 reais, em um 

conjunto residencial localizado no bairro Fazenda 

Coutos (que se situa a cerca de 24 Km de distância do 

centro). 

Na medida em que as realocações foram avançando na 

área, parte da população começou a se mobilizar e a 

resistir a este processo. Sua luta era em defesa da 

criação de mecanismos que os permitisse retornar para 

suas residências (ou, até mesmo, outra residência, mas 

na mesma área) após a conclusão das intervenções. 

Nesse contexto, ganhou força e se 
consolidou como representante dos 
moradores a Associação dos 

                                                             
22 Este programa foi elaborado durante o primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso (1995-1998) e foi executado pelo Ministério da Cultura com patrocínio do Banco 
Internacional do Desenvolvimento (BID). O objetivo do Programa era fomentar a preservação do 
patrimônio cultural do país com ênfase nos sítios e conjuntos urbanos.  
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Moradores e Amigos do Centro 
Histórico (Amach). Obtendo apoio 
político, técnico e jurídico, a Amach se 
contrapôs ao governo estadual e 
iniciou uma luta por abertura de 
negociações visando garantir aos 
moradores o direito de continuar 
residindo na área. (BONDUKI, 2010, 

p.341) 

 

A AMACH foi fundada em 03 de julho de 2002 por um 

grupo de moradores pertencente às 103 famílias que 

resistiram ao processo de remoção, tendo como objetivo 

denunciar, de maneira organizada, o processo de 

exclusão social e expulsão dos habitantes do Centro 

Histórico/Pelourinho. Segundo informações contidas no 

site da AMACH, a luta não poderia se restringir apenas 

à preservação do patrimônio material da região, mas 

deveria também se alinhar com melhorias na qualidade 

de vida da população residente, que deveria ser mantida 

em “seu território”.  

Voltando um pouco, no início dos anos 2000, o cenário 

político nacional se modificou consistentemente 

contribuindo para a luta por moradia. Exatamente em 

2000, foi assinada pelo Congresso Nacional uma 

emenda ao artigo 6º da Constituição Federal que 

determinava que a habitação passaria a ser considerada 

um dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro. 

Soma-se a essa conquista, em 2001, o sancionamento, 

feito pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

do Estatuto da Cidade, que defende a função social da 

propriedade e o direito à moradia, sendo assim um 

instrumento a mais que favoreceu a resistência às 

realocações. 

Além da conjuntura nacional, no contexto estadual o 

grupo político ligado a ACM, apesar de ter conseguido 
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se manter no poder até 2006, começava a perder força 

política, inclusive frente a instituições públicas como o 

judiciário e o Ministério Público (BONDUKI, 2010, p. 

342). A vitória presidencial de Luís Inácio Lula da Silva 

– que se mostrava como oposição à tendência liberal 

que até então tinha estado no poder desde o fim do 

governo militar – em 2003, desestabilizou ainda mais a 

zona de conforto em que o governo do Estado da Bahia 

atuava há anos. 

Neste contexto, o impasse entre a Associação de 

Moradores e o governo do estado instigou o nascimento 

de uma Ação Civil Pública, com a intervenção do 

Ministério Público, exigindo uma resposta à demanda 

social por habitação na área. Esta ação fez com que as 

obras da sétima etapa ficassem paralisadas por um 

certo período, pois o Programa Monumenta atrelou a 

liberação do restante do financiamento previsto para a 

área ao término desse conflito entre governo estadual e 

moradores.  

Com a resistência dos moradores, 
que se recusaram a sair das casas, e 
o amplo apoio que eles obtiveram 
nessa luta, tanto da sociedade civil 
quanto do poder público federal e do 
Ministério Público, o governo do 
estado acabou cedendo e aceitando 
negociar um acordo, que envolveu 
todas as partes. Em consequência, 
Ministério Público e governo do 
estado da Bahia assinaram um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) 
que previa a permanência das 
famílias moradoras cadastradas pela 
associação de moradores, num 
complexo arranjo de fontes de 
recursos de diversas origens, capaz 
de viabilizar um novo desenho social, 
institucional e financeiro para o 
projeto. A área de implementação da 
Sétima Etapa abrange 16 quadras 
(BONDUKI, 2010, p. 343) 
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O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado 

em junho de 2005 e detalhava as diretrizes básicas para 

que o projeto prosseguisse. A cláusula primeira 

determina que devia ser garantida a permanência para 

as 103 famílias cadastradas pela AMACH através de um 

subsídio do Ministério das Cidades e com unidade 

habitacional adequada à composição familiar 

(BONDUKI, ANO, p. 346). 

O termo avança na definição de 
elementos relacionados com a gestão 
do empreendimento. Estabelece que 
o projeto de recuperação da 7ª Etapa 
seja objeto de discussão com a 
comunidade para definir questões 
como o programa de ação, os 
equipamentos coletivos e a 
compatibilização das unidades 
habitacionais à composição das 
famílias. As condições básicas do 
programa habitacional a ser 
desenhado deveriam ser 
apresentadas às famílias, que, então, 
poderiam optar entre permanecer na 
área ou receber o auxílio relocação, a 
ser pago em valor atualizado. Todo 
esse processo se daria sob a gestão 
de um comitê criado pelo próprio TAC, 
que também seria responsável pelo 
debate e deliberação das várias 
questões relativas ao remanejamento 
das famílias no interior da própria 
área, durante e após as obras. O 
termo ainda estabelece regras para 
locação dos pontos comerciais que 
precisariam ser transferidos e locais 
para o atendimento de famílias que 
moram em áreas de risco, que teriam 
prioridade no remanejamento 

provisório. (BONDUKI, 2010, p.346) 

 

A partir de então foi delineada uma nova frente para as 

intervenções. As 103 famílias cadastradas em 2000 

seriam realocadas para as chamadas casas de 

passagens que, como já dito, são abrigos temporários 

para onde as famílias são levadas durante o andamento 
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das obras. Com a conclusão das mesmas, as famílias 

receberiam suas residências que, para além delas, 

também englobavam 200 unidades que seriam 

destinadas a servidores públicos. 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL TRIBUNA DA BAHIA 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto 

desse jornal durante a década de 2000 manteremos, 

como referência, aquele esboçado para a década de 

1970. 

 

HABITAR O LUGAR  

Neste momento em que o Programa de Revitalização 

iniciado por ACM se aproximava de seus dez anos de 

implementação, o lugar se dividia em dois tipos de 

áreas, as que já haviam sofrido intervenção e as que 

ainda não. O Jornal afirma que, onde a revitalização 

ainda não havia chegado, os modos de habitar eram 

sub-humanos, descrevendo esses lugares, 

novamente, como sujos, repletos de lixo e 

superlotados.  

Assim, se reforça a ideia de que a área necessitava 

de uma recuperação física e de ações sociais e que o 

Programa seria a solução ideal para que, neste 

sentido, a população de Salvador (não a população 

que habitava ali) tivesse a oportunidade de ocupar 

dignamente o seu Centro. Neste contexto, enuncia-se 

a realocação de moradores que, segundo o 

presidente da Conder, não aconteceria de maneira 

discriminatória. Essas realocações são apontadas 
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como possibilidade de mudança (melhoria) de vida 

dos habitantes que, por vezes, aparecem em 

entrevistas demonstrando sua satisfação com o 

programa. 

Enquanto aconteciam as desapropriações dos 

moradores empobrecidos era dado incentivo ao 

repovoamento de toda área do Centro a partir de uma 

proposta de transformação de casarões em 

residências para funcionários públicos estaduais, com 

recursos da Caixa Econômica Federal aos quais 

esses poderiam recorrer. 

 

VIOLÊNCIAS 

A decadência física do lugar é a justificativa utilizada 

para reafirmar a necessidade e a importância do 

Programa em andamento. Assim, ela aparece todas 

as vezes em que se descreve uma área que ainda 

não foi submetida às obras. Da mesma forma, vem à 

tona como demonstrativo do sucesso do Programa, 

uma vez que quando se descreve as áreas que já 

sofreram intervenção, o enunciado da decadência é 

modificado para a exaltação de edifícios 

“embelezados”, fisicamente recuperados, que 

reforçam a riqueza arquitetônica do Centro Histórico.  

A violência é descrita através das ações do estado 

contra os moradores (como as remoções, por 

exemplo), mas, na maior parte do tempo, aparece de 

forma extremamente sutil.  
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VALORES ECONÔMICOS 

A opção do turismo como atividade principal para a 

área sempre foi defendida em todas as décadas sob 

o argumento da geração de renda. Aqui neste bloco 

de reportagens, essa ideia começa a ser apresentada 

como um grande sucesso uma vez que, a partir das 

modificações realizadas pelo Programa e de sua 

promoção cultural, mais pessoas foram atraídas e, 

consequentemente, atendidas.  

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

As ações do presente ainda se justificam como sendo 

a solução que trará o desenvolvimento futuro, mas a 

noção de presente e futuro se desenvolve por 

períodos curtos, abrangendo poucos anos ou até 

meses. Não se exalta mais a época colonial nem se 

retoma as décadas anteriores ao início do Programa, 

provavelmente para não reforçar os estereótipos de 

violência e decadência que não colaboram para as 

negociações comerciais de diversos níveis que, 

agora, se promove na/para a área.   

 

 

CONTEXTO DO JORNAL O CORREIO 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto desse 

jornal durante a década de 2000 manteremos, como 

referência, aquele esboçado para a década de 1980. 
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 HABITAR O LUGAR 

A segunda reportagem deste bloco apresenta as soluções 

encontradas pelas famílias que haviam sido indenizadas 

até o momento. Descreve-se que cerca de noventa por 

cento das famílias optou pelo auxílio relocação, mas não 

se explica exatamente quais eram as opções que essas 

famílias possuíam e que, continuar no bairro, por exemplo, 

não era uma delas. 

 

VIOLÊNCIAS 

Retoma-se a enunciação da degradação da área para se 

apresentar o projeto como solução única. Quando se diz 

que o programa vai chegar a uma área ela é, antes, 

descrita como degradada. 

 

 

UNIDADES ENUNCIATIVAS SUPRIMIDAS 

O Jornal Correio, como sempre, se mantém como porta-voz dos que estão 

satisfeitos com o programa e apresenta e ressalta sempre os pontos 

positivos. Aqui, o novo perfil habitacional é exaltado, demonstrando que as 

melhorias trazidas com o programa foram as responsáveis pela opção 

dessas pessoas em ocupar o Centro. Sendo assim, as unidades 

enunciativas que denigrem a imagem do Centro Histórico são suprimidas. 
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CONTEXTO DO ENUNCIADOR: 

JORNAL A TARDE 

Não tendo tido modificações relevantes do contexto 

desse jornal durante a década de 2000 manteremos, 

como referência, aquele esboçado para a década de 

1970. 

 

 

HABITAR O LUGAR 

Apesar de destacar o problema do valor das 

indenizações muito baixo, o jornal retoma logo as 

qualidades do programa e critica os modos de habitar 

anteriores à reforma, período em que os casarões eram 

transformados em unidades plurifamiliares. Esses 

modos de habitar são colocados como causadores da 

degradação, processo que vinha se agravando nas 

últimas décadas.  

Enuncia-se que os moradores, inclusive muitas 

“crianças inteligentes”, precisarão se readaptar, pois 

serão realocados. A reportagem mostra que alguns já 

receberam indenização, mas, na medida em que 

continuam por ali, descumprem o acordo feito.  

Outro problema relacionado às mudanças que 

ocorreram nos modos de habitar é que o bairro 

apresentou um significativo esvaziamento. Muitos 

moradores saíram para casas na periferia da cidade que 

lhes eram oferecidas pela Conder ou passaram a residir 

com familiares ou, até mesmo, em bairros do entorno. A 

solução para o esvaziamento se deu na aposta pela 
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implementação da fase do programa que destinava 

moradia a servidores do Estado.  

 

VIOLÊNCIAS 

Sempre quando surge um questionamento acerca da 

situação a que vem sendo submetidos os moradores, os 

enunciados negativos sobre os modos de habitar e a 

decadência e violência ressurgem, apontando que o 

programa, apesar de ter alguns defeitos, ainda é a 

melhor solução. Neste contexto, um menino 

entrevistado em uma das reportagens deste bloco afirma 

que ele e alguns de seus amigos já usaram drogas e que 

a mãe já recebeu a indenização, mas continua morando 

na área. 

Deslocando a enunciação da marginalidade, um 

morador demonstra como a construção do estereótipo 

da área corrobora para algumas ações: segundo ele, 

sendo um lugar já taxado por abrigar marginais, a polícia 

intimida qualquer pessoa habitante dali e invade suas 

casas com a desculpa de estarem atrás de criminosos 

ou drogas.  

 

VALORES ECONÔMICOS 

Esse bloco de reportagens traz muito do debate sobre a 

retirada dos moradores da área. O principal argumento 

utilizado para que eles não possam permanecer é o da 

sustentabilidade financeira. Segundo a Conder, as 

pessoas que habitavam ali naquele momento não teriam 

condições financeiras de manter as casas e, por isso, o 

perfil do morador deveria ser substituído por outro que 

atraísse pessoas com tais condições. 
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REFLEXÕES ANALÍTICAS 

Desta vez, a positivação institucional está colocada ao lado dos moradores. Em 

uma das reportagens, a arquiteta Márcia Sant’Anna comenta que se está 

perdendo a oportunidade da realização de um trabalho social com os moradores 

do Centro. Nessa disputa discursiva, aparece do outro lado a fala do presidente 

da Conder afirmando que as pessoas que estão sendo retiradas são apenas 

aquelas em situação irregular e que, mesmo assim, estão recebendo 

indenizações.  

Sendo esta a última década analisada neste trabalho, propõe-se traçar aqui 

vários comparativos com as anteriores. A diminuição da condição de 

humanidade dos habitantes, por parte dos jornais, é algo percebido desde as 

primeiras reportagens e segue acontecendo até aqui segundo o mesmo modelo, 

onde esse modo de habitar é descrito de forma animalesca, em que os 

moradores dos casarões são colocados em condições que remetem à sujeira, 

ao lixo e à proliferação de animais (como cachorros, ratos e baratas). Em um dos 

jornais, afirma-se que a etapa que estava sendo implementada naquele 

momento daria aos soteropolitanos a oportunidade de ocupar dignamente um 

dos mais cobiçados sítios históricos do mundo. Essa colocação denota que a 

ocupação ali existente até aquele momento não é digna e que este sítio histórico 

de tamanha importância merecia uma melhor ocupação.  

Dessa maneira, denigre-se a forma como habitam tradicionalmente o lugar para 

que se justifique a inserção de uma nova, como é proposto em outro excerto que 

trata da vontade de se atrair “novos moradores” para a área. É interessante 

perceber que, com o passar dos anos, a forma como isso é colocado vai se 

tornando um pouco mais sutil e o uso das palavras passa a ser mais cuidadoso. 

É preciso redobrar a atenção para identificar este acontecimento, pois ele está 

dissolvido no texto e nas imagens com mais cuidado.  

Essa maneira de tratar os habitantes da área e promover a sua retirada dali já 

existe desde a década de 1970, uma vez que eles são sempre descritos como o 

grande problema social do lugar. Aqui, em 2000, essa mudança já se efetivou 

através das realocações e indenizações que foram os pontos mais polêmicos 

das obras até então. Para se resguardar, o presidente da Conder afirma que 
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essas ações não foram discriminatórias e que a população negra seria a imagem 

mais marcante da área. Para ratificar o que estava sendo feito e a maneira pela 

qual escolheram fazer, reforça-se a ideia de que a situação anteriormente 

existente era insustentável e necessitava urgentemente de atenção, o que viria 

com a implementação do programa.   

Para combater as críticas às ações de retirada, a fala proveniente da Conder a 

partir de seus representantes descreve uma preocupação com os moradores 

realojados e um investimento financeiro alto nas indenizações e no subsídio de 

imóveis periféricos. Para mostrar o Programa sempre como algo positivo, trazem 

casos de pessoas satisfeitas e questionam a legitimidade das reclamações sobre 

os valores indenizatórios, mostrando que poucos são os que não se encaixaram 

nas opções oferecidas. Essas opções são colocadas como a solução para as 

vidas dessa população, exceto uma, descrita como inviável, que é a da 

manutenção deles na área. 

Neste sentido, cabe a explicação do Coordenador executivo do Centro Histórico, 

Maurício Araújo, de que a recuperação das casas e das famílias representava 

um grande trabalho social, pois as famílias teriam a chance de recomeçar uma 

vida melhor. A fala dele intenta demonstrar que a ação estaria sendo feita de 

maneira respeitosa com a população residente.  

Em um certo momento os jornais começam a anunciar um esvaziamento de 

moradores na área. Sabe-se, porém, que ali era amplamente habitado e que 

essa população foi sendo retirada à medida que o programa de intervenção 

avançava, capitaneado pelo governo do Estado. A proposta que se coloca neste 

momento é a da transformação de casarões, com recursos da Caixa Econômica 

Federal, em residência para funcionários públicos estaduais. Apesar da aparente 

preocupação do poder público com os antigos habitantes do Pelourinho, o que 

pode ser verificado nas reportagens anteriores, no entanto, deixa explícito que a 

real intenção sempre foi modificar os modos de habitar através da seleção do 

perfil da população que mais convinha aos interesses das elites. A ideia de se 

colocar funcionários públicos na área vem respaldada pela questão financeira da 

manutenção dos edifícios, uma vez que um perfil populacional mais empobrecido 

não teria condições de manter os casarões como “históricos”. 
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A fala do Coordenador do Curso de Especialização em Conservação e Restauro 

de Monumentos e Conjuntos Históricos (CECRE) da UFBA, Luís Fernando 

Cardoso, em uma das reportagens, dá a força da institucionalidade quando 

afirma que, apesar do programa ter falhado em oferecer soluções ligadas ao 

provimento de habitações, o problema social do Centro Histórico não era algo 

recente, mas é estrutural, não tendo sido agravado pelo programa.  

Ao final, demonstra-se que haverá uma solução habitacional para a área, mas 

que habitantes mais pobres não serão acolhidos e reforçam o motivo já citado, 

de não poderem manter financeiramente a área, conservando suas 

características históricas. Este argumento dado como simples explicação vem 

em resposta às reclamações dos moradores que questionavam que, se as casas 

seriam destinadas para famílias de baixa renda, aquelas já eram famílias de 

baixa renda. Como se viu, o debate é acerca da viabilidade da estada desses 

moradores no Pelourinho.  

Outra modificação que começou a acontecer na década de 1990 e se efetivou 

nesta, é a diferença nos enunciados sobre a violência e marginalidade. Eles 

ficam bem menos recorrentes e sua aparição passa a estar sempre ligada à 

intenção de se intervir em áreas que ainda não haviam sido contempladas pelo 

programa. Isto acontece uma vez que este tipo de discurso provocava 

depreciações que não eram consideradas interessantes para a política adotada 

pelo governo de venda da área para turistas e a atração de um novo perfil de 

moradores. O que se percebe é o surgimento de um tipo de violência do estado 

contra os moradores nas ações de retirada e nas batidas policiais constantes, 

como relatado por eles próprios. 
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ANÁLISE DO DISCURSO: MORADORES 
 

 

Dos meus encontros com os habitantes do Centro Histórico foi produzido 

um material, em áudio, em que constam seus relatos sobre os processos que 

aconteceram no Centro nas últimas décadas e os reflexos desses em suas vidas. 

Esse material fomenta a segunda formação discursiva aqui analisada. Ao todo, 

cinco pessoas cederam a este trabalho seu tempo e suas experiências, através 

das narrativas que elaboraram. Todas elas vivem no Centro Histórico há mais de 

trinta anos, tendo presenciado e/ou se envolvido com a maior parte das ações 

apontadas e descritas nas reportagens analisadas. 

Para a análise do conteúdo destes relatos foi necessário, primeiramente, 

identificar quais principais unidades enunciativas neles estavam presentes. Este 

processo indicou uma significativa proximidade destes com os enunciados 

identificados nos jornais. Por isso, considerou-se interessante manter as 

mesmas quatro unidades enunciativas já utilizadas anteriormente. Todavia, 

sendo outro o contexto dos enunciadores (antes jornais, agora moradores), a 

forma como essas unidades enunciativas aparecem são também diferentes.  

o Habitar o Lugar: as formas de habitar o lugar são descritas pelos 

moradores a partir de suas experiências ao longo de, aproximadamente, trinta 

anos morando no Centro Histórico. Essas experiências estão diretamente 

relacionadas à implementação dos programas de intervenção e seus impactos e 

transformações na vida cotidiana do/no lugar e nessas formas de habitá-lo; 

o Violências: a violência e suas formas de efetivação foram 

descritas pelos moradores de maneira a evidenciar um outro lugar nas posições 

expressas nas reportagens, que priorizavam os interesses das elites 
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empresariais e sociais soteropolitanas, bem como os dos poderes públicos 

(afinados, na maioria das vezes, com o dessas elites).  Os moradores 

problematizam a alimentação e evidência do estereótipo que geralmente os 

caracteriza como marginais, fortalecendo e corroborando para abusos de 

violência por parte da polícia. Além disso, eles descrevem como a violência 

urbana (que é tratada pelos jornais como a forma de violência que seria cometida 

por esses habitantes), ou seja, o tráfico de drogas, os furtos e os homicídios 

também os atingem; 

o Valores econômicos: os valores econômicos são abordados 

pelos moradores quando estes afirmam que a sua condição social-financeira é 

fator decisivo na forma como são tratados pelo poder público e pelos policiais. 

Além disso, os moradores abordam também a renda gerada pelo turismo como 

algo positivo e que gostariam de explorar para seu benefício; 

o Tensionamentos Temporais: o tempo aqui é considerado em três 

segmentos que se relacionam entre si: um antes, referente ao tempo que 

precede as intervenções realizadas na década de 1990 e que podem ser tidas 

como as de maior impacto; um tempo considerado como o presente das obras 

propriamente ditas, em que houve, paralelamente, a organização, pelos 

moradores, de movimentos de luta pela permanência em seu(s) lugar(es) nesse 

momento em que estavam sendo transferidos para casas de passagem; e um 

depois das obras, em que os edifícios começaram a ser usados novamente 

(situação que poderíamos dizer se prolongar até os dias atuais). 
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Dona Rosa 

 

CONTEXTO ENUNCIADOR 

Dona Rosa, de 63 anos no momento da conversa, morava no interior do 

Estado da Bahia e nunca aprendeu a ler ou escrever para além de seu 

nome. Mudou-se para o Centro Histórico há muitos anos atrás, ainda 

quando seus filhos eram bem pequenos. Em sua atual casa mora há 10 

anos. Antes, ela morava em um casarão que denomina como “prédio 

velho”, localizado próximo ao batalhão de polícia, na antiga área do Maciel. 

Ela conta que “lá tinha três andar” e que um de seus filhos ainda mora lá. 

Seu marido fez parte da fundação da AMACH, no início dos anos 2000, 

tendo participado de uma caminhada de manifesto realizada no princípio 

das lutas pela permanência no Centro histórico. Ele é uma figura de muita 

importância na narrativa de Dona Rosa, pois toda a sua experiência no 

Pelourinho/Centro Histórico está atrelada à sua vida com o marido. Pouco 

tempo depois da manifestação acima citada, ele veio a falecer e Dona Rosa 

se distanciou um pouco da luta.  

 

HABITAR O LUGAR 

Quando Dona Rosa descreve a intervenção da década de 

1990, o faz a partir da residência que recebeu e de sua 

experiência nela, pois considera ruim não possuir um 

quintal individual, já que o uso compartilhado gera conflitos 

entre os demais habitantes do edifício que compartilham 

com ela este espaço. Ela afirma que se soubesse que era 

assim tinha continuado morando no outro lugar (no “prédio 

velho”) Além de relacionar os problemas do programa à 

sua residência em particular, o outro ponto que surge 

quando Dona Rosa o descreve é a criação da Associação 

de Moradores. Ela diz que, na época, seu marido foi um 
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dos habitantes que deu início à AMACH, chamando Pró-

Cida para realizarem uma caminhada de manifestação. Ele 

morreu pouco depois, o que levou Pró-Cida e Dona Sandra 

a assumirem a direção da associação. 

 

VIOLÊNCIAS 

O enunciado sobre a violência está presente no discurso 

de Dona Rosa no que tange à força policial que, muitas 

vezes, é usada contra os habitantes. Inclusive em suas 

idas a CONDER, na época em que estavam se 

organizando como associação, esses mesmos policiais os 

recebiam com truculência e fortemente armados, situações 

que ela afirma terem sido constantemente denunciadas 

para os jornais locais. 

 

TENSÕES TEMPORAIS 

A contagem do tempo no discurso de Dona Rosa se divide 

em dois momentos: a época em que habitava o “prédio 

velho” é descrita positivamente e com saudosismo, até 

mesmo no que diz respeito ao início das intervenções, 

período em que o marido tinha atuação importante à frente 

da AMACH; e o tempo considerado após a morte do marido 

(que ocorreu em 2003) e o da mudança para a nova casa 

(em 2009) são descritos por ela como “um horror”.  
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Dona Sandra 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR 

Dona Sandra é auxiliar de enfermagem, tinha 54 anos no momento da 

conversa e mora no Centro desde os sete anos de idade. Seus filhos e 

netos cresceram e continuam morando ali. Sua mãe possuía oito bares e 

um depósito no bairro e, todos os anos, no dia 28 de setembro, promovia a 

lavagem da rua 28 de setembro com uma grande festa com música e 

comidas. Dona Sandra foi a primeira presidente da Associação de 

Moradores e Amigos do Centro Histórico - AMACH. 

 

 

HABITAR O LUGAR 

Ao descrever o Programa de Recuperação, Dona Sandra 

é firme em suas palavras e críticas. Ela se queixa que a 

casa foi entregue menor do que deveria ser, por conta da 

construção de uma parede na lateral e que não tem 

acabamento, sendo o chão de contrapiso de concreto, sem 

o revestimento cerâmico que constava no projeto. Para 

além do interior de sua residência, afirma que o governo 

não entrou ali no Centro Histórico para reformar as casas 

e as devolver para eles, mas sim para fazer “assepsia”, 

com a retirada de pobres, gays, prostitutas e negros. Por 

isso eles, moradores, começaram a denunciar na Câmara, 

no Ministério Público, na defensoria, nas igrejas, na 

Universidade, para ONGs. Também traz para o discurso a 

criação da AMACH quando enuncia o Programa: ela diz 

que a Conder “tem ódio” dela porque foi quem começou 

essa luta, após uma reportagem veiculada no periódico A 

Tarde, pois outros moradores que também estavam 

insatisfeitos com a situação a procuraram e, juntos, 
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fundaram a AMACH, da qual Dona Sandra veio a ser a 

primeira presidente. 

 

VIOLÊNCIAS 

No caso de Dona Sandra, o enunciado da violência está 

evidenciado na forma truculenta com que a polícia trata os 

moradores. Na época da fundação da AMACH, ela diz que 

recebeu ameaça de morte e ficou presa por 91 dias, logo 

depois de ter recusado o convite do Partido da Frente 

Liberal - PFL, partido do então governador Antônio Carlos 

Magalhães, para se candidatar a vereadora sob essa 

legenda. Ela diz que essa foi uma armadilha para tirá-la da 

linha de frente do movimento de resistência e só conseguiu 

de volta sua liberdade porque membros do Partido dos 

Trabalhadores - PT e algumas ONGs se mobilizaram para 

soltá-la. “A polícia chega como se fôssemos animais”, ela 

diz. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

Dona Sandra descreve que sua situação econômica e a de 

sua família, antes da implementação do Programa de ACM, 

era confortável. Possuíam cerca de nove imóveis no Centro 

Histórico, em sua maioria pontos comerciais que tinham 

alta frequência na época. Após as desapropriações, Dona 

Sandra ficou apenas com a casa em que reside e afirma 

que não recebeu indenizações pelos outros pontos. Além 

disso, segundo ela, mesmo que recebesse outros pontos 

comerciais, com o esvaziamento que aconteceu na área 

dispersando o perfil de frequentadores de seus comércios, 

não conseguiria uma renda que possibilitasse a 

manutenção dos mesmos. Para Dona Sandra, a reforma 
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promovida pelo governo foi uma assepsia: “entraram ali 

para tirar pobres e negros da área”. 

 

TENSIONAMENTOS TEMPORAIS 

A contagem do tempo no discurso de Dona Sandra é 

dividida tem três fases: antes da reforma de ACM (anterior 

aos anos 2000), quando ela se lembra com saudosismo 

das festas que a mãe dava na rua e dos bares que a família 

possuía; durante a reforma (aproximadamente de 2002 a 

2016), período em que passou 14 anos em casa de 

passagem o que, segundo ela, foi “horrível, com muitos 

problemas com a Conder”; já o terceiro momento é 

posterior a 2017, ano que marca o recebimento de sua 

atual casa e os anos posteriores, em que ela continua 

engajada no movimento, lutando para que outros pontos do 

Termo de Ajustamento de Conduta, assinado com a 

Conder, sejam cumpridos, pois alguns moradores seguem 

até hoje em casas de passagens, a creche nunca foi 

construída e os pontos comerciais não foram entregues. 
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Seu Jorge 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR 

Seu Jorge tinha 68 anos no momento da conversa e é natural da cidade de 

São Paulo – SP. Mudou-se para Salvador na década de 1980, onde fundou 

a Oficina Navio Negreiro em homenagem ao poeta Castro Alves. Nesse 

espaço, além de estarem reunidas várias de suas obras (de Castro Alves), 

Seu Jorge restaura livros e vários objetos e vende vinis usados. A intenção 

principal do lugar, como dito, é divulgar o trabalho do poeta Castro Alves, o 

que o levou a promover a cruzada Cultural Castro Alves (não sabemos a 

data). Foi casado com Pró-Cida com quem tem três filhos, dentre eles 

Cícero, o interlocutor que me apresentou aos moradores entrevistados 

neste trabalho. Seu Jorge participou do início da AMACH e das 

manifestações promovidas pela instituição. 

 

HABITAR O LUGAR 

Assim como Dona Rosa, quando Seu Jorge descreve a 

intervenção da Conder (realizada no programa 

implementado por ACM na década de 1990), ele direciona 

as observações que faz para a casa que recebeu e a critica 

dizendo que tem “pingueira” (infiltrações provenientes de 

patologias construtivas no telhado e/ou cobertura da 

edificação, conhecida também por goteiras), não tem 

acabamento em piso cerâmico (o interior da unidade 

habitacional foi entregue apenas no contrapiso, sem 

revestimento algum), as paredes estão fora do esquadro e 

do nível e faltou acompanhamento social após a entrega 

da residência. Para o que está além desse enfoque na sua 

moradia, Seu Jorge afirma que a intervenção promovida 

nos anos 1990 e 2000 (através do programa de 

Revitalização do Centro Histórico, capitaneado por ACM 



P á g i n a  | 145 

 

 

através da Conder) esvaziou o centro por conta das 

expulsões que promoveu e, com isso, o movimento no 

comércio local diminuiu drasticamente. Ao enunciar o 

Programa de Requalificação dos anos 1990, Seu Jorge o 

relaciona com a fundação da AMACH. Afirma que, 

juntamente com Pró Cida e com outros moradores, deu 

início aos primeiros movimentos de resistência ao que o 

poder público estava trazendo para o Centro Histórico, 

camuflado pelo intento preservacionista e turístico. 

 

VIOLÊNCIAS 

Seu Jorge não considera o bairro tão violento atualmente, 

pois, segundo ele, já foi muito mais, mas considera 

necessário um melhor policiamento para favorecer os 

moradores. Não atribui a melhoria da violência ao 

programa da Conder, mas também não desenvolveu esse 

pensamento. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

Seu Jorge considera que os turistas são de grande 

importância para a área no que diz respeito à questão do 

comércio. Ele os enxerga como potenciais consumidores e 

acreditam que trazem renda para os comerciantes do 

Centro Histórico. 

 

TEMPO 

O tempo para Seu Jorge é dividido em antes da reforma de 

1990 e depois da reforma. Para ele, o bairro possuía 

cinquenta vezes mais moradores e hoje está vazio, 

prejudicando o comércio. Antigamente, quando seus filhos 
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eram crianças, havia mais trocas entre amigos e vizinhos e 

a vida era mais feliz e compartilhada. Sua casa estava 

sempre cheia, em festa. Hoje, como muitos desses 

vizinhos se mudaram por conta do programa, seu Jorge 

lamenta não acontecer mais isso. 
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Dona Jaciara 

 

 

CONTEXTO DO ENUNCIADOR 

Dona Jaciara tinha 59 anos no momento da conversa e, há quase 30, mora 

no Centro Histórico. Inicialmente, habitava um casarão na Rua do Bispo, 

onde criou seus três filhos. Com a reforma da Conder, recebeu a 

indenização e construiu uma casa em outro bairro, em um terreno que seus 

pais lhe deram. Apesar disso, passa a maior parte de seu tempo na casa 

da filha, que recebeu uma habitação no Centro por conta do Programa.  

 

HABITAR O LUGAR 

 Ao descrever a reforma promovida pela Conder, Dona 

Jaciara aborda um panorama que se estende para além do 

interior da casa recebida pela filha. Ela aponta pontos 

positivos como a melhoria da segurança para os turistas e 

moradores e ressalta a circulação de turistas como uma 

coisa boa, pois possui uma barraquinha de bebidas no 

terreiro de Jesus e gosta quando compram sua mercadoria. 

Mesmo considerando o baixo valor pago pela Conder para 

que ela deixasse sua antiga moradia, ela se mostra 

satisfeita por ter conseguido construir sua casa atual com 

o dinheiro. Ela considera que o Centro agora, após a 

reforma da década de 1990, é melhor. Porém, diante da 

intervenção que vem acontecendo atualmente no Terreiro 

de Jesus, Dona Jaciara, junto com outros barraqueiros que 

se instalavam ali, foi transferida para a Praça da Sé e, 

segundo ela, “lá não se vende nada”. Esta intervenção sim, 

pelo grau em que está afetando a sua vida, recebe críticas 

duras. 
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VIOLÊNCIAS 

A todo tempo, o enunciado sobre a violência ligada ao 

tráfico e ao consumo de drogas surge no discurso de Dona 

Jaciara, tendo em vista que dois de seus três filhos foram 

vítimas de acontecimentos que envolvem esses temas. O 

primeiro, foi morto aos 17 anos, há muitos anos atrás, 

vítima de um assalto a mão armada. O segundo, de 26 

anos, usuário de drogas, morreu um mês antes de nossa 

conversa, tendo sido assassinado por conta de uma dívida 

com o tráfico.  

 

VALORES ECONÔMICOS 

Dona Jaciara reclama que depois que começaram as obras 

no Terreiro de Jesus no ano de 2018, o ponto de sua 

barraquinha de bebidas foi transferido para a Praça da Sé 

e sua clientela diminuiu. Segundo ela, as obras estão 

atrasadas e isso prejudica essa que é sua única fonte de 

renda.  

 

TEMPO 

A questão temporal no discurso de Dona Jaciara se 

relaciona com o enunciado da violência. Dividido em antes 

e depois da reforma de ACM, o tempo anterior, segundo 

ela, era pior por ser mais violento e o atual é melhor, apesar 

de ainda continuar um pouco violento. Apesar de 

considerar o tempo atual melhor, Dona Jaciara reclama do 

local de trabalho que ocupa agora e que não lhe gera a 

renda que o anterior, à época da reforma, gerava. Isto 

também acontece com sua moradia: ela exalta a grande 

conquista que foi construir sua casa própria no terreno 
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herdado de seus pais, porém, a maior parte do tempo, 

Dona Jaciara passa com a filha no Centro Histórico. Além 

disso, ela pontua que o lugar, atualmente, é menos 

violento, mas a morte de seu filho demonstra que a 

violência permanece e afeta diretamente a sua vida. 
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José 

 

José é natural da cidade de Cachoeira - BA, tinha 42 anos no momento da 

conversa e veio para o Centro Histórico ainda criança, tendo sobrevivido ali 

como menino de rua por cerca de dois anos. Nesta época, dormia em uma 

casa, que ficava na mesma rua de sua moradia atual, que era apenas o 

“esqueleto” (estrutura), o telhado e o piso de madeira. Após esse tempo, 

começou a trabalhar para uma família em um bar conhecido na região como 

bar do reggae, onde também passou a residir, e se apaixonou por este estilo 

musical, tendo trabalhado em atividades ligadas ao reggae a partir de então. 

Desde a década de 1990, nos natais e dias das crianças, arrecada 

brinquedos e os distribui para crianças do Centro Histórico, cidade baixa e 

suburbana (até Paripe). 

 

HABITAR O LUGAR 

José considera positiva a intervenção conduzida pela 

Conder, pois, segundo ele, antes o Pelourinho estava muito 

acabado e as obras que fizeram melhoraram essa 

condição. Sua narrativa não conta, apesar de minha 

insistência na abordagem desses temas, com maiores 

detalhes sobre o Programa e sobre a retirada de 

moradores da área. 

 

VIOLÊNCIAS 

José descreve a violência de uma forma peculiar colocando 

foco não nas ações do tráfico, nos furtos e mortes na área, 

mas na ação violenta e truculenta da polícia. Ele diz que 

não cria as filhas no “Pelô” por não ser um lugar muito 

seguro: “se der mole, perde pro tráfico”, tal como já 

aconteceu com vários de seus amigos. Em paralelo, 
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quando fala da violência policial, ele ressalta acreditar que 

a polícia é “pro mau”, que é “para humilhar o negro”. 

Continuando, diz que mesmo os “próprios negros, quando 

entram para polícia é para tirar onda e descriminar outros 

negros”. 

 

VALORES ECONÔMICOS 

José afirma que a polícia faz juízo do sujeito pela sua cor e 

condição financeira. Para ele, a instituição maltrata e 

humilha negros e pobres por essas característica e 

condição, respectivamente.   

TENSÕES TEMPORAIS 

José traça um comparativo entre o período anterior à 

reforma de 1990 – adjetivando-o como ruim, pois era 

menino de rua e morava no casarão que tinha apenas o 

“esqueleto” – e o momento atual que, segundo ele, é 

melhor por ele se sentir mais feliz e achar que o bairro está 

mais “bonito”.  
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CARTOGRAFIA CÍCLICA OU CONCLUSÃO 
 

A partir das análises discursivas realizadas nos dois capítulos anteriores 

foi possível identificar os enunciados que compunham os discursos, dos jornais 

e dos moradores com quem trabalhei, acerca do Centro Histórico. A identificação 

das quatro unidades enunciativas – habitar o lugar, violências, valores 

econômicos e tensões temporais – já traz reflexões importantes que serão 

discutidas neste capítulo, porém, ao serem cruzadas com a experiência vivida 

no lugar, essas reflexões se enriquecem ainda mais. 

A conceituação de malha, discutida nos capítulos iniciais deste trabalho, 

tida como entrelaçamento de linhas de vidas (INGOLD, p.220) é aqui, neste 

capítulo, apropriada para se demonstrar o cruzamento entre a linha do discurso 

dos jornais, do discurso dos moradores e das minhas experiências em campo 

com os habitantes, resultando na malha final do trabalho.  

Nos parágrafos abaixo costuro essa malha através de uma narrativa e 

de imagens, fotografias e mapas. Ao final, apontarei algumas questões que 

concluem as reflexões finais do trabalho. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Saltei do ônibus, como de costume, ali no terminal de fim de linha do 

Praça da Sé. Dia quente. Atravessei para a sombra. A escolha do meu caminho 

se baseava em experiências anteriores: sabia que, seguindo reto pelo Saldanha, 

havia um bar em que os homens ficavam na porta e mexiam com as mulheres 

que passavam. Já havia acontecido comigo uma outra vez (todo corpo feminino 
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na cidade está sujeito a tal acontecimento desagradável). Escolhi, então, seguir 

pela rua Chile. 

Impossível passar pela Praça Municipal e, nesses dias quentes, a boca 

não borbulhar o sabor do famoso sorvete vendido na Cubana há décadas, na 

entrada do Elevador Lacerda. Apesar de ter provado alguns (poucos) sabores, 

aquela sorveteria me serviu mais vezes de ponto de encontro do que de local 

para apreciar o sorvete, dado seu preço incoerente com a realidade financeira 

da vida estudantil. Era ali que outra decisão acerca do meu trajeto precisava ser 

tomada: seguir pelo caminho mais longo, atravessando o Terreiro de Jesus, ou 

descer a Ladeira da Praça. 

De início, quando ainda não conhecia muito bem o lugar, optava sempre 

por seguir até o Terreiro de Jesus, passando pela Praça da Sé e, dali descer a 

rua São Francisco. Este era o caminho que me passava maior segurança 

inicialmente por ser mais movimentado e acessado por visitantes externos. 

Quando comecei a frequentar o Centro Histórico, recebi muitos alertas de 

pessoas que haviam nascido ou habitavam Salvador há muitos anos, sobre ali 

ser uma área potencialmente perigosa, em que aconteciam constantes furtos a 

visitantes. Além disso, vi em reportagens e textos on-line narrativas acerca da 

população residente ser marginal e de acontecimentos que colocavam em risco 

a integridade dos visitantes. Inicialmente, esses alertas influenciaram na forma 

como meu corpo branco e juiz-forano se movimentava no Centro Histórico.  

Além de habitantes de outros bairros da cidade de Salvador, os avisos 

sobre o cuidado com minha segurança vieram também de habitantes do próprio 

Centro Histórico, modificando substancialmente a forma como eu acessava os 

lugares.  

Em 2016, já por conta das pesquisas para a dissertação, tracei como 

objetivo conhecer todas as ruas que se encontravam inseridas na poligonal da 

Sétima Etapa de Intervenção do Programa de Reabilitação do Centro Histórico, 

implementado na década de 1990 pelo então governador ACM. Nesta ocasião, 

acompanhada de uma amiga também mineira, percorri parte do trajeto 

pretendido até o momento em que fomos abordadas por um habitante que nos 

questionou sobre o motivo de nossa presença naquela área, afirmando com 
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veemência “vocês não podem entrar aqui, não! Voltem para circuito turístico”. O 

impedimento de acessar aquela rua que, em um primeiro olhar, nos pareceu 

comumente pacata, assim como as demais, nos fez refletir por algum tempo: a 

preocupação daquela pessoa era pela nossa segurança? Ou pela segurança 

dele próprio e de seus vizinhos? Me atendo a essa segunda questão, como a 

presença de visitantes externos poderia ameaçá-los? Estaria este 

comportamento relacionado ao que Dona Sandra e José me contaram acerca da 

violência policial a que são acometidos sob pretextos que consideram 

generalistas, homogeneizadores e racistas? A nossa estada ali poderia 

realmente atrair esse tipo de “atenção” do corpo policial que se localiza próximo 

à área? Essas perguntas são suposições minhas que dividi com a amiga que me 

acompanhava, mas os reais motivos para esse tipo de abordagem pelos 

moradores ainda nos é desconhecido, podendo realmente ser uma preocupação 

com a nossa integridade, mas acredito que pensar sobre estas questões é 

importante para pensar sobre o lugar e sobre a forma que o experenciei. 

Mesmo depois de já estar habituada à área, tendo conhecido novos 

trajetos, lugares e pessoas e frequentá-la semanalmente sem nunca ter 

presenciado nenhum acontecimento que me colocasse em risco ou pudesse 

gerar novas inseguranças, continuava recebendo avisos acerca dos supostos 

perigos. A frase “não vá ai, tem muito ‘sacizeiro’!” me foi dita por um rapaz que 

estava em pé na porta de uma das lojas de instrumentos musicais localizada nas 

primeiras ruas perpendiculares ao Terreiro de Jesus. Eu descia apressada em 

direção a um edifício em que ficava o ateliê de um alfaiate (havia deixado uma 

costura e já passava da hora que havia combinado de buscar naquele dia). 

Apesar de já saber a resposta, perguntei ao rapaz o significado do termo 

“sacizeiro”, muito típico do vocabulário soteropolitano. A confirmação veio na 

resposta “é menino ‘de menor’ que rouba turista, é crackeiro”. Retruquei dizendo 

que conhecia bem aquela rua e a achava tranquila, pois passava por ali quase 

toda semana, mas ele reforçou o aviso: “pois depois não diga que não lhe 

avisaram”. O estereótipo da violência construído sobre este lugar que identifiquei 

nas reportagens desde a década de 1970, está realmente presente no discurso 

cotidiano de muitas pessoas, inclusive nos dos habitantes, e é propagado com 
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muita facilidade a novos frequentadores da área influenciando seus movimentos 

e trajetos, assim como influenciou o meu.  

Levou um certo tempo até que eu deixasse de seguir pelo caminho mais 

longo, atravessando a Praça da Sé e o Terreiro de Jesus todas as vezes que ia 

até a área da Sétima Etapa. Descobri que, descendo pela Ladeira da Praça, 

podia entrar na rua do terreno da creche e já saía na casa de Cícero, bem 

próximo também da de Seu Jorge, Dona Sandra e Dona Rosa (a inconfundível 

casa com o cachorro Thor na janela) e este passou a ser meu caminho mais 

usual.   

Na parte referente ao antigo Maciel (próxima ao Largo do Pelourinho), o 

acesso era mais fácil. Talvez por ter sido foco de intervenções desde a década 

de 1970 (enquanto a área da Sétima Etapa só foi submetida ao Programa de 

Requalificação nos anos 2000), esta área tem um caráter menos habitacional, 

sendo ocupada por maior número de lojas, bares, equipamentos culturais e 

possuindo maior fluxo de visitantes. Minha circulação nessas ruas nunca foi 

impedida ou alertada e, portanto, não precisava tomar decisões tão pensadas 

acerca de meus trajetos. Escolhia livremente qual esquina dobraria.  

Porém, havia uma rua para a qual ainda não tinha me atentado. Sabia 

apenas que se a descesse chegaria na Baixa dos Sapateiros. Na esquina de 

acesso a esta rua há sempre um grupo de três ou quatro policias e suas motos 

estacionadas, além de um cavalete bloqueando o tráfego de veículos. Talvez eu 

tenha, intimamente, interpretado tudo isso como uma barreira e, portanto, não 

tenha dado a devida atenção àquela rua que, geograficamente falando, estava 

parcialmente incluída na área de estudo. Em uma das idas ao lugar, antes de 

conseguir que Cícero me colocasse em contato com os moradores, caminhei em 

busca de pessoas que se dispusessem a conversar comigo e contar sobre suas 

vidas no Centro Histórico. Nesta ocasião, fui até a Escola de Dança da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, curiosa por saber se algum músico local cantava 

sobre o Centro. Ali conheci um rapaz, músico, que disse não ter nada para me 

contar, mas que conhecia alguém que tinha. Segui com ele até a rua em que ele 

e essa tal pessoa moravam. Qual não foi minha surpresa quando percebi ser 

essa tal rua que eu ainda não tinha entrado.  
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No caminho até ali, ele me disse que cresceu no “Pelô”, estudou na 

Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima quando esta ficava no Largo do 

Pelourinho (conversando posteriormente com Dona Sandra, descobri que a 

escola foi transferida para o Santo Antônio Além do Carmo, se distanciando um 

pouco das habitações dos alunos) e hoje em dia dava aula de música para a 

criançada. Quando atravessamos os cavaletes, percebi que os policiais nos 

acompanharam com um olhar analítico. Minha figura branca, de sotaque 

notadamente mineiro, ao lado da figura negra e linguajar nato baiano chamou 

atenção. Desviamos os olhares dos policiais e seguimos por alguns passos em 

silêncio. Essa situação me fez lembrar daquele dia em que eu e minha amiga 

fomos praticamente impedidas por um habitante de entrarmos em uma rua, 

assim como de minhas reflexões posteriores sobre sua motivação para isso 

(experiência descrita há alguns parágrafos atrás). Ao chegar em nosso destino 

final, a moça a quem eu seria apresentada não se encontrava em casa e meu 

acompanhante do dia se desculpou por ter me feito “perder tempo”. Eu disse a 

ele que, na verdade, ele tinha me feito ganhar mais uma rua. Ao conversar com 

Dona Rosa, poucas semanas depois, e ouvi-la contando do “prédio velho” que 

morou próximo ao batalhão de Polícia, me dei conta de que sua localização 

coincidia com meu trajeto deste dia.  

Esta é a área do antigo Maciel, principal foco da maior parte das 

reportagens analisadas das décadas de 1970 e 1980. Nessas décadas, 

predominavam as questões relativas à prostituição, drogas, violência e sujeira 

no lugar. Durante minha conversa com Dona Rosa, ela se recorda do “prédio 

velho” com saudosismo e carinho. Os anos que o habitou coincidem com os anos 

das reportagens, mas ela não descreve um cenário com esses problemas. Suas 

lembranças são de um bom lugar, bem o oposto do que leio nos jornais.  

A atribuição da violência à área, pude perceber, é historicamente 

construída pelos jornais tomando como base sua população pobre e carente de 

atendimento social por parte do poder público. Nessa época, os jornais 

retratavam que a solução oferecida viria através de cursos de artesanato para 

que a população produzisse mercadorias que seriam compradas pelos 

visitantes. 
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Atualmente, a área está repleta de lojas de lembrancinhas e bares e o 

fluxo de turistas é intenso, mas a população original se esvaziou, segundo 

relatam os próprios moradores. Todo discurso das administrações públicas de 

que aqueles habitantes seriam acolhidos não parece ter surtido efeito algum. 

Mas a construção do imaginário da marginalidade e do turismo como solução, 

esse parece ter feito sucesso.  

Outra observação fiz em um fim de tarde em que me encontrava sentada 

na escadaria da Fundação Jorge Amado. Sempre gostei de terminar as tardes 

ali, sentir o sol cair aos pouquinhos enquanto olhava as pessoas indo e vindo. 

Foi dali a primeira foto do Centro Histórico que encontrei na internet e também a 

primeira que recebi de uma amiga que havia viajado para lá. Naquele dia, antes 

de ir para casa, busquei um lugar em que pudesse fazer um pequeno e simples 

lanche, mas não encontrei. O comércio de subsistência na área é praticamente 

inexistente. Haviam restaurantes com refeições completas e bebidas tropicais, 

havia também bares com petiscos e bebidas alcoólicas, e mesmo alguns com 

algo para lanchar, mas com preços exorbitantes, nitidamente destinados a 

turistas: não encontrei uma padaria mais simples, lanchonete ou mercadinho. 

Obviamente me recordei do vendedor de biscoitos do qual virei freguesa, mas 

este tem seu ponto de vendas próximo ao terminal de ônibus, já a uma 

considerável distância de onde eu estava. 

Ainda antes de ser apresentada aos cinco moradores cujos discursos 

compuseram as análises do capítulo V deste trabalho, conheci outras pessoas 

no lugar. Uma delas foi Ana, a trançadeira do Largo do Pelourinho. Numa tarde 

chuvosa me abriguei sob sua barraquinha para que meus cadernos de 

anotações não ficassem encharcados. Aproveitei de sua boa vontade em me 

ceder um abrigo seco e perguntei se ela morava ali no Centro Histórico. Ela me 

disse que morava nas proximidades, no bairro da Saúde, e perguntou se eu 

sabia onde era, julgando que eu não era soteropolitana (nem baiana) pelo meu 

modo de falar. “Mineira”, respondi, “mas conheço sim o bairro da Saúde”. Ela 

seguiu me contando que estudou a vida inteira ali no Pelourinho, na Escola 

Municipal Vivaldo da Costa Lima ou, como todos o chamam comumente, “no 

Vivaldo”. Disse que na década de 1980, nas noites de terça-feira, tinha ensaios 

do Grupo Olodum próximo à escola e, quando as aulas encerravam, ela sempre 
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dava uma fugida para ver o grupo tocar. Ana me apontou o prédio azul onde era 

a escola e disse: “era bom!”.  

Recordei-me de ter lido nas reportagens que na década de 1980 as 

escolas da área estavam incluídas em um programa de educação sexual com 

foco no combate à prostituição. Questão que aparecia também em uma das 

músicas mais famosas tocada pelo grupo citado por Ana, chamada Protesto do 

Olodum. Lançada em 1988, pouco tempo depois do Pelourinho ter se tornado 

Patrimônio da Humanidade (1986), essa música-denúncia ficou nacionalmente 

conhecida. Perguntei, então, à Ana sobre esta época, do que ela se lembrava e 

de como era a escola. Ela não se recordava de nenhuma ação realizada com os 

alunos na época e nem de intervenções na área, resumindo suas respostas a 

“normal” e “bom”.   

A veiculação da discussão sobre prostituição, drogas e sujeira pelos 

jornais diminuiu na década de 1990. Nesta época, a área do Maciel já tinha 

passado por dois programas que, mesmo não tendo sido concluídos com êxito, 

haviam modificado parte da dinâmica e dos aspectos físicos do lugar. As 

reportagens publicadas tangenciavam essas questões apenas quando 

apresentavam novas propostas de intervenção que visavam solucionar os 

problemas da violência, da prostituição, das drogas e da sujeira e decadência 

física.  Após 1990, a prostituição sumiu completamente do discurso dos jornais. 

Quanto aos habitantes com quem conversei, o assunto nunca emergiu. 

As tintas coloridas que recobrem as fachadas dos casarões do antigo 

Maciel recobriram também esse passado descrito pelos jornais. Não há 

resquícios aparentes da época em que Ana frequentava a escola Vivaldo. Os 

habitantes não residem mais nas mesmas ruas, alguns como Ana mantém seu 

comércio ambulante ali, tentando tirar o sustento diário do dinheiro do público 

turístico que passou a povoar o lugar tal qual planejavam os planos traçados, 

sem a inclusão da antiga população.  
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José estudou na mesma escola de Ana, mais ou menos na mesma 

época. Ele foi um dos moradores que conheci através de Cícero. No dia que 

conversei com ele, sentada à porta de sua casa, duas meninas da graduação 

em Arquitetura e Urbanismo da UFBA me acompanhavam. Elas estavam 

realizando um trabalho sobre a área e me pediram para participar das conversas 

naquele dia. Logo que nos encontramos, expliquei a elas um pouco do meu 

trabalho e de como eu conversava com os moradores enquanto nos 

encaminhávamos para a casa de Cícero. Nesta ocasião, já havia adotado de vez 

o caminho da Ladeira da Praça e aproveitei para mostrar a elas o terreno em 

que, segundo o Termo de Ajustamento de Conduta assinado pelos moradores e 

pela Conder, deveria ter sido construída a creche da Sétima Etapa. Este terreno 

se localiza na esquina da Ladeira da Praça com a rua São Francisco e em outra 

ocasião (no ano de 2017), o grupo de alunos e professores da ACCS da qual 

participei (explicada no primeiro capítulo deste trabalho) promoveu em parceria 

com os moradores uma tarde de brincadeiras naquela rua  com o objetivo de as 

crianças se apropriarem do espaço que, por direito, deveria ter sido destinado a 

elas. Neste dia, acompanhamos as crianças e jovens que pintaram nos muros 

do terreno frases como “cadê a creche?” e “sétima etapa resiste” como forma de 

manifesto pela falta de respostas da Conder.  

Hoje o terreno funciona como canteiro para armazenamento de materiais 

de outras obras que acontecem no Centro Histórico e as frases que pintamos 

foram cobertas com tinta. Estão totalmente apagadas. Em um outro dia quando 

desci aquela rua e tomei conhecimento dessa “assepsia”, como diz Dona 

Sandra, pensei em como o antigo Maciel também fora “apagado” e “lavado”, 

pelas tintas coloridas que o poder público derramou nos prédios e pela água que 

lavou as ruas. Voltando para o momento com as meninas estudantes de AU, 

quis mostrar a elas esse apagamento para que mais gente soubesse o que ali já 

existiu. 
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Paramos na esquina onde fica a casa de Cícero para aguardá-lo e, 

enquanto conversávamos sobre a questão do apagamento das frases do muro, 

um simpático gari nos chamou para questionar sobre nossa presença naquela 

rua. Expliquei que estava esperando um amigo que morava naquela casa e o 

gari reforçou o aviso dizendo que seria melhor esperarmos lá em cima, pois 

aquela rua não era lugar pra gente. Perguntei a ele qual o problema da rua, ele 

respondeu que não era uma rua de turistas, o que suscitou reação imediata de 

uma das meninas que me acompanhava: “mas a gente é de Salvador”. Não 

muito convencido ele seguiu subindo a rua fazendo a varredura e olhando, de 

tempos em tempos, para nós três. Talvez, o conceito de turista ali no Centro 

Histórico não esteja apenas ligado a quem não é da cidade, mas também a quem 

não é do bairro em si.  

Nas reportagens de 1970, li sobre um trajeto específico por onde os 

turistas passavam e que não os permitia saber como eram as ruas mais para o 

interior do bairro, onde não se realizava sequer o serviço de varredura. Ficou 

nítido para mim que esta demarcação destinada aos turistas ainda existe e 

também é bem claro o cuidado que ele recebe, desde a manutenção da 

pavimentação até a estrutura física das edificações. Todavia, hoje existe a 

prestação de serviços de limpeza nas ruas perpendiculares. 

Cícero nos levou até José e Dona Jaciara neste dia. O trajeto escolhido 

foi o que passava em frente à casa de Dona Rosa, com quem eu já havia 

conversado e, como era de costume, Thor estava à janela latindo para quem 

ocupasse sua calçada.  

José foi quem mais falou sobre a própria infância e juventude no Centro 

Histórico. Seus primeiros anos ali foram como menino de rua e seu movimentar 

na cidade ainda é reflexo deste tempo. Em suas horas de lazer, ele diz que não 

frequenta os shows que acontecem nos largos23 e nem os restaurantes e bares 

do Terreiro de Jesus, pois “menino de rua não é bem visto nesses lugares”. José 

começou a trabalhar e passou a residir na casa de seus patrões cerca de dois 

                                                             
23 No plano proposto por ACM em 1990, as quadras restauradas tinham seus anexos espúrios 
derrubados e, com isso, os miolos dos quarteirões ganhavam um espaço livre. Esses espaços 
foram transformados em largos (Tereza Batista, Quincas Berro D’Água e Pedro Arcanjo) onde 
acontecem, até hoje, shows e programações culturais. 
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anos após se mudar para o Pelourinho, mas mesmo assim ainda se sente como 

o menino de rua que não se é bem-vindo nesses lugares. Durante minha 

conversa com ele, me recordei de ter lido nas reportagens da década de 1980 

que jovens reclamavam por não terem uma área de lazer para passarem o tempo 

livre e que policiais agiam com truculência para retirá-los dos lugares em que 

brincavam ou jogavam bola. Talvez seja neste sentido que José afirma que a 

“polícia é para o mau” e que “o negro que entra para a polícia é para humilhar o 

outro negro”. 

A casa dele está situada dentro da Poligonal da Sétima Etapa, local em 

que a frequência de turistas é menor que no antigo Maciel. Perguntei o que eram 

turistas e se ele se incomodava com a presença deles no bairro. Ele me 

respondeu que são “boa vida” na cidade, gente que vem de outros estados ou 

países para passear e que não incomodam não, inclusive na casa de frente à 

dele tinha um casal de “gringos” hospedados, ele ressaltou. Dona Jaciara, que 

conversou comigo neste mesmo dia e lugar, também disse que não se incomoda 

com os turistas e que gosta quando eles compram em sua barraca de bebidas 

(a barraca de Dona Jaciara ficava no Terreiro de Jesus, mas com algumas obras 

que estão acontecendo lá atualmente, teve que se mudar para a Praça da Sé). 

Aproveitei o ensejo e perguntei se a minha presença, trazendo 

questionamentos tão pessoais sobre suas vidas, lhes incomodava, e ambos 

disseram que não. Segundo eles, as pessoas da universidade são importantes, 

ajudam a trazer melhorias para o lugar. Contei para José que estava estudando 

para um dia ser professora de Arquitetura e Urbanismo e ele disse que queria 

ser professor também, para ajudar as pessoas. José distribui, todos os anos, 

centenas de brinquedos para as crianças do Centro Histórico e Cidade Baixa nos 

natais e dias das crianças. Achei interessante como, para ele, esta ação é algo 

simples (apesar de demonstrar grande orgulho pelo que faz), frente à atuação 

de um professor, que é algo “grande”.  
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Perguntei para José sobre a violência e ele me disse que no dia-a-dia ali 

no centro já viu muitos amigos se perderem em/para as drogas. Ele diz que 

nunca usou nada, pois acredita que nosso corpo não foi feito para suportar a 

droga e que os amigos que entram “pra essa vida” não saem. “Ou a droga mata 

ou o tráfico, é caminho sem volta”. Situação tal como foi com o filho de Dona 

Jaciara. 

Dona Jaciara já não mora mais no Centro histórico, teoricamente. 

Quando recebeu a indenização ofertada pelo programa de requalificação da 

década de 1990 construiu uma casa em um terreno que havia herdado de seus 
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pais e se mudou pra lá. Porém, passa a maior parte do tempo na casa de sua 

filha (que foi cadastrada pela AMACH e recebeu uma residência dentro da 

poligonal da Sétima Etapa).  

Dona Jaciara não tem muitas reclamações e se diz satisfeita de uma 

maneira geral. Porém, revela que já perdeu dois filhos, um deles há cerca de um 

mês: era envolvido com o tráfico e fizeram o “acerto de contas”. Sua expressão 

pouco muda ao falar do filho, mas a voz treme um pouco e diz que não quer festa 

nenhuma nesse fim de ano, pois o rapaz era festeiro e vai se recordar dele com 

saudades. “A mãe pede, avisa, orienta, mas a escolha é do filho, né? Aí ele vai 

embora e quem sofre é a mãe”. Ela passa os dias na casa da filha com o netinho, 

e quando quer se distrair um pouco, sai com ele para alguma missa na cidade. 

A casinha que construiu, motivo de grande orgulho pra ela, “fica mais é fechada 

mesmo” afinal, até seu trabalho é ali no Pelourinho. 

O outro filho de Dona Jaciara faleceu há mais tempo, provavelmente há 

mais de dez anos, quando ainda tinha 17 anos. Ele foi vítima de um assalto a 

mão armada. Dona Jaciara disse que ele entregou todos os pertences, mas 

mesmo assim o assaltante atirou nele.  

Poucos dias antes dessa minha conversa com Dona Jaciara, um jovem 

do Centro Histórico também tinha sido assassinado. Pelo que entendi da história 

que me foi contada por diferentes pessoas, um amigo atirou nele por descuido 

enquanto estavam sob efeito de maconha. Cícero havia combinado de me 

encontrar no dia seguinte ao ocorrido, mas precisou desmarcar, pois ele e seus 

vizinhos estavam muito abalados. Nos dias que se seguiram procurei nos sites 

de jornais a notícia sobre este acontecimento, mas não a encontrei em lugar 

nenhum. 

Em um primeiro momento estranhei o fato, mas depois refleti sobre as 

reportagens que tinha analisado até então. Elas não noticiavam acontecimentos 

específicos relacionados à violência, tráfico, etc. Muito menos noticiavam 

acontecimentos em que as vítimas eram os moradores da área (como no caso 

do filho de 17 anos de Dona Jaciara). As narrativas sobre violência, drogas e 

decadência veiculadas pelos jornais eram sempre genéricas, não indicando os 

acontecimentos, mas sim uma condição geral dada pelo jornal. Afirmava-se que 
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a área tinha esses problemas, mas não indicava o que levava a esta 

constatação. Nota-se que o imaginário do perigo foi construído com tamanha 

força que permanece até hoje, tal como a ideia de que a solução financeira para 

a área ainda está no turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona Sandra, outra moradora que cedeu seu tempo para conversar 

comigo, disse que gostaria de ter de volta seus bares para aproveitar “sua parte 

do bolo”, se referindo à renda que o turismo gera para a área. Habitante do 

Centro Histórico desde sua infância, morava na Rua do Bispo, nº 3. Os bares, 

que na época pertenciam a sua mãe, ficavam, em sua maioria, na rua 28 de 

Setembro.  

Na sua infância e juventude, a área era muito habitada. Nos dias 28 de 

setembro, sua mãe promovia uma grande festa com um caruru “de mais de 500 

quiabos” enquanto acontecia a lavagem da rua de mesmo nome. Além dos bares 

de sua mãe, havia outros que pertenciam a vizinhos e todos participavam da 

festa. O ex-marido de Dona Sandra tinha uma banda de pagode e eles “faziam 

o som da festa”. Todo mundo gostava. As festas que reuniam a vizinhança e as 

dinâmicas desses bares permaneceram assim até a década de 1990, quando 

começou a ser implementado o Programa de Reabilitação do Centro Histórico (o 

programa de ACM). Muitos imóveis foram desapropriados, famílias receberam 
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indenizações para se mudar dali, outras receberam uma habitação no bairro 

Fazenda Coutos e os bares foram fechados. Dona Sandra diz que hoje o bairro 

é um “cemitério de prédios velhos” com cara de “shopping a céu aberto” – 

expressão usada nas reportagens que analisei e que descreviam ser esse o 

objetivo das obras.  

Sua situação não teria sido muito diferente, não fosse por uma questão: 

a fundação da AMACH. No final da década de 1990 foi anunciada a sétima etapa 

de intervenção do Programa, que iria abranger a área onde Dona Sandra residia. 

Temendo o futuro de desapropriações, Dona Sandra começou a unir forças junto 

com outros moradores e se organizaram como associação. 

Alguns de seus oito imóveis haviam sido desapropriados. Segundo ela, 

alguns foram indenizados, mas de outros ela aguarda até hoje o dinheiro. Nesta 

época, sua mãe já era uma senhora idosa que, após assistir ao esvaziamento 

de seu bairro e se despedir de antigos amigos que dividiram com ela a 

vizinhança, passava a maior parte do tempo deitada dentro de casa. Dona 

Sandra conta que ela se perguntava sempre quando sairia o dinheiro dos 

imóveis, se conseguiriam continuar morando ali e, se não, como seria a vida da 

família. “Ela morreu sem saber, se foi em 1999”. A mãe de Dona Sandra 

presenciou o início da formação da associação, mas faleceu sem saber das suas 

lutas e conquistas. 

A Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador 

foi fundada oficialmente em 02 de julho de 2002, tendo Dona Sandra como sua 

primeira presidenta. Sua principal pauta era a destinação de unidades 

habitacionais para 103 famílias que haviam sido cadastradas como moradoras 

da área e que desejavam permanecer ali. 

Segundo Dona Sandra, a popularidade da Associação cresceu após 

uma entrevista que uma jornalista do A Tarde fez com ela e com Pró-Cida, pouco 

depois do início das lutas. Em nossa conversa, ela fala sobre essa reportagem 

destacando como evento importantíssimo, pois “a repórter havia estampado sua 

cara e seu nome em uma página enorme do jornal A Tarde, divulgando a luta da 

Associação. Depois disso, muitos moradores viram a matéria e se uniram a ela 

e a Pró-Cida.” 
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Instigada a conhecer esta reportagem, perguntei à Dona Sandra se ela 

não havia guardado o exemplar em que foi publicada, ou mesmo o recorte, e ela 

me disse que não. Sabia apenas o primeiro nome e, mais ou menos, um dos 

sobrenomes da repórter que a encontrara sentada no degrau da frente de sua 

casa e lhe pedira para conceder a entrevista. Anotei o nome que Dona Sandra 

me deu, certa de que seria quase impossível recuperar especificamente esta 

reportagem. Qual não foi minha surpresa ao chegar em casa e descobrir que ela 

fazia do meu arquivo e que, além disso, havia sido publicada exatamente no dia 

de meu aniversário: 11 de novembro de 2003. Nesta data, enquanto eu fazia 

onze anos, Dona Sandra lutava por sua casa e, mesmo com a distância, nossas 

linhas de vida se cruzavam de alguma forma, culminando nos encontros 

contemporâneos. Li atentamente essa reportagem que falava de Dona Sandra 

como avó e como uma mulher que gosta de se divertir na região. expunha sua 

narrativa e de Pró-Cida sobre as intervenções e as lutas. Dava nomes e rostos 

às lideranças dos movimentos de revolta e insatisfação dos habitantes do Pelô. 

Para além da satisfação de Dona Sandra com seu nome publicado no 

jornal atrelado à luta pela permanência, ela me contou também que os 

governantes “tem ódio da pessoa dela, pois foi quem começou a luta toda” e que 

até ameaça de morte já recebeu. Em 2004, recebeu um convite do PFL (partido 

de ACM e seus sucessores) para se lançar nas eleições como vereadora, mas 

recusou. Segundo ela, algumas semanas depois desta recusa, armaram uma 

emboscada para ela com drogas o que a fez ser presa. Ficou detida por 91 dias 

mesmo tendo ouvido do próprio delegado que o flagrante era “uma armação”. O 

Partido dos Trabalhadores (PT) e algumas ONGs (que ela não citou os nomes) 

conseguiram providenciar sua liberdade, mas ela diz que “saiu outra pessoa”. 
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Direcionando o meu olhar para o envolvimento político no Centro, me 

atentei para algumas datas e percebi que as intervenções para ali previstas 

estavam sempre relacionadas com as eleições para cargos políticos, 

principalmente do estado e do município. Isso gerava um ciclo claro de 

propagação de enunciados sobre o Centro Histórico.  

No final da década de 1960 foi realizado um estudo acerca da situação 

de decadência física e social do lugar. No princípio da década 1970, as 

reportagens apontavam para esses problemas e os rebatiam com a proposta de 

implementação de um plano elaborado pela Fundação do Patrimônio que, 

apesar de não ter sido plenamente implementado, permitiu que algumas 

intervenções pontuais acontecessem. Tais intervenções foram financiadas pelo 

Tesouro estadual. A implementação do plano coincide com o mandato de 

governador do Estado de Antônio Carlos Magalhães (1971 – 1975 na época pelo 

partido ARENA). Com a troca de governos em 1975, que levou ao poder Roberto 

Santos (1975 – 1979, também pelo ARENA), as intervenções enfraqueceram. 

No final da década de 1970, os jornais não mais noticiam a solução heroica 

trazida pelo programa, mas sim a situação de decadência que ainda permanece. 

Na virada da década, o discurso veiculado era referente aos problemas 

estruturais e sociais do Centro, mas, principalmente, aos tombamentos que a 

UNESCO faria. Alguns estudos são feitos buscando a delimitação da poligonal 

de tombamento e do perfil da área, mas nada de substancial como contribuição 

para a solução dos problemas. Após o início de seu mandato na Prefeitura em 

1986, Mário Kértesz (1986 – 1989, pelo partido PDS) lança um programa com 

atuação exclusiva do município. Todavia, tal como o da década anterior, a 

capitação de recursos não atinge os objetivos pleiteados e o programa não é 

implementado por completo. No final do mandato de Kértesz o discurso é, 

novamente, de um Centro Histórico abandonado pelos poderes públicos.   

A década de 1990 se inicia com uma nova candidatura de ACM ao 

governo do estado e a promessa da recuperação física do Centro Histórico com 

um Programa grandioso, nunca antes visto. O programa é implementado e vira 

pauta forte nas campanhas dos sucessores de ACM. De 1991 até 2007, todos 
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os governadores eleitos pertenciam ao mesmo partido de ACM, o PFL. Na 

prefeitura, de 1997 a 2005, o mesmo partido se manteve no poder.  

No final dos anos 2000, o Programa começou a perder sua força, como 

havia acontecido em 1970 e 1980, e alguns problemas voltam a aparecer nas 

reportagens. Além disso, o cenário político nacional sofre uma importância 

mudança: em 2002 o PSDB (partido com ideias alinhadas ao PFL) perde as 

eleições presidenciais para o PT (partido da oposição que governou de 2002 até 

o golpe em 2016). Como neste momento o repasse de verbas para as obras do 

Centro histórica estava em grande parte nas mãos do poder público federal, a 

nova gestão cobra a resolução dos conflitos entre Conder e moradores. Dado o 

contexto nacional geral e o agravamento dos impasses, nas eleições para 

governador do Estado da Bahia em 2007 o PFL é derrubado, também pelo PT. 

Frente à derrubada do partido o Programa perde ainda mais forças e as 

demandas assinadas no Termo de Ajustamento de Conduta entre Conder (órgão 

Estadual) e moradores se arrastam até hoje.  

Sendo assim, o ciclo dos discursos relativos ao Centro Histórico 

pronunciados pelos jornais apresentam, no geral, a seguinte configuração: 

enuncia-se a decadência física e os problemas sociais, surge um novo candidato 

no cenário político que traz com ele um plano heroico, o candidato assume, mas 

o plano não consegue ser totalmente implementado, o mandato do governante 

vai chegando ao fim e o plano perdendo vitalidade, volta-se a enunciar a 

decadência oriunda da falta de investimentos e o processa se reinicia. 

É importante evidenciar este ciclo dos discursos e sua relação com as 

intervenções no Centro Histórico uma vez que a área está sempre sujeita à 

repetição deste modelo. O oferecimento de soluções heroicas é o método que 

vem sendo implementado desde a década de 1970 e que não oferece melhorias 

consistentes para os habitantes. Além disso, o modelo não se sustenta, pois está 

atrelado a uma figura política que, no modelo democrático brasileiro, se firma no 

poder por apenas quatro anos (em caso de reeleição, oito anos). Observar este 

ciclo de acontecimentos é estar atento ao que está por vir. Apesar da ligação 

direta dos Programas e intervenções com as figuras políticas que os propõem, 

os moradores dizem não se recordar de ocasiões em que os candidatos tenham 

visitado o Centro Histórico. 
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Para o futuro, Dona Sandra me garante: seus filhos e netos estão 

preparados para seguir com a luta. Penso que os filhos de Seu Jorge também 

(ele é pai de Cícero, o interlocutor que tanto me auxiliou na aproximação com os 

moradores) porque também esteve presente na formação da associação e no 

início das lutas, pois fora casado com Pró Cida. Seu Jorge conta orgulhoso os 

feitos de sua ex-esposa à frente da AMACH (ela é a atual presidente, tendo 

assumido logo após Dona Sandra, que fora a primeira) e como foram as lutas na 

época de sua formação. Todavia, o projeto que ele mais tem orgulho em mostrar 

é a sua Oficina Navio Negreiro, cuja descoberta foi uma surpresa linda para mim 

em meio as andanças pelo Centro. 

Com as constantes propostas de transformação do Centro Histórico em 

uma área turística-comercial-cultural, a criação de Espaços Culturais, galerias e 

museus se tornou uma prática comum. Porém, o espaço mantido por Seu Jorge 

é completamente diferente deste outro modelo implementado durante as 

intervenções. Por mais que já tivesse passado em frente à casa de Seu Jorge 

inúmeras vezes, nunca tinha notado a placa que identifica a Oficina por seu 

nome e nem tinha percebido a portinha sempre aberta. No dia em que Cícero 

me levou para conhecer Seu Jorge, ele veio lá de dentro com sua pasta preta na 

mão, orgulhoso, alegre por receber alguém naquele espaço. A oficina foi criada 

por Seu Jorge, com recursos próprios, como espaço de homenagem à obra e à 

pessoa do Poeta Castro Alves. Ali Seu Jorge guarda exemplares de livros e 

fotografias. Além disso, ele vende discos de vinil, livros, fitas cassete e inúmeros 

outros objetos.  

Ao entrar na Oficina, que teve seu nome inspirado pelo poema Navio 

Negreiro de Castro Alves, me encantei com seu acervo. Me apressei na direção 

dos discos e encontrei meus artistas favoritos em meio a tantos outros. Logo me 

deparei com o que considerei uma joia preciosa: o álbum Fantasia de Gal Costa, 

em que ela canta a música Açaí. Perguntei a Seu Jorge o preço, pois a amiga 

que havia me acompanhado em alguns momentos da pesquisa era apaixonada 

por aquela versão e me faria muito feliz levar o vinil para ela. Seu Jorge me deu 

o valor e eu já o separei para levar comigo quando fosse embora. Ele riu da 

minha empolgação enquanto ajeitava uma pequena cadeira para que eu 

sentasse ao seu lado. Ali começamos a nossa conversa, sem que eu precisasse 
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de muito esforço para quebrar o gelo inicial, afinal, a história do vinil já tinha feito 

isso. 

Seu Jorge me disse que veio de São Paulo para morar no Centro 

Histórico quando ainda era moço e ali participou de muitas ações ao lado de Pró-

Cida. Ela dava aulas para a criançada dentro da casa deles: “nessa sala aí 

mesmo, a molecada vinha e Pró alfabetizou muita gente”. Já ele, promovia as 

cruzadas Culturais de Castro Alves conscientizando e ensinando as pessoas 

sobre a obra e a vida do poeta por quem era apaixonado. Neste momento, a 

pastinha preta em suas mãos finalmente se abriu. Dentro dela havia algumas 

fotografias e recortes de jornais e revistas que noticiavam as atividades 

promovidas por Seu Jorge, principalmente na década de 1980. Obviamente, ao 

chegar em casa, vasculhei meu arquivo de reportagens na tentativa de encontrar 

essas que Seu Jorge havia me mostrado, mas nada apareceu. 

Perguntei a ele porque as cruzadas não continuavam acontecendo 

atualmente e ele me respondeu que hoje já estava mais velho, debilitado por um 

problema no pé e que, depois da reforma de ACM, quase não tinha mais crianças 

no bairro. Hoje o que se faz ali é lutar pelo cumprimento do TAC e para que a 

Conder repare os problemas físicos das habitações que foram entregues. Seu 

Jorge conta da época em que realizaram a primeira passeata contra as 

intervenções e diz que foi através de ações como estas que quem mora ali hoje 

conseguiu permanecer no bairro. Perguntei a ele o que considera como “seu 

bairro” e ele respondeu que seu bairro é o Pelourinho, o Centro Histórico, e que 

os visitantes que passam ali não lhe incomodam, muito pelo contrário, pois 

considera que a troca cultural “é de grande valia”. Essa é a mesma resposta que 

ele dá quanto a minha presença dentro de sua casa, lhe fazendo perguntas. Para 

ele, a universidade tem um papel importante na luta ao lado dos moradores e 

que os estudantes pensam como a vida das pessoas pode melhorar. Além disso, 

os estudantes também promovem trocas culturais, são sempre muito benvindos 

em sua oficina, aprendem e ensinam muito e gostam de ver o acervo que ele 

cuida com tanto cuidado. Falando por mim, não tem como negar que visitar a 

oficina foi mesmo incrível.  
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Ao final da conversa, Seu Jorge me mostrou outras fotos e mais alguns 

livros e objetos, alegre em compartilhar tudo aquilo. Peguei meu disco para ir 

embora e perguntei se ele teria troco para a única nota que havia na minha 

carteira. Diante de sua negativa, ficamos em um impasse, mas eu não estava 

disposta a deixar o disco para trás. Desci a rua de Seu Jorge e dobrei a esquina 

da Joaquim Seabra, onde encontrei um vendedor de geladinho24 com seu isopor. 

Pedi dois, um para mim e outro para Seu Jorge, e voltei para a oficina. No trajeto 

de volta, com o geladinho na mão, me senti estranhamente mais a vontade em 

caminhar pelas ruas. Entreguei o dinheiro e o doce para Seu Jorge, que ficou 

feliz com o sabor escolhido por mim e fui embora, também feliz, com o vinil 

desejado em uma mão e o geladinho na outra.  

A minha aproximação com os moradores era sempre mais facilitada 

quando envolvia algo cotidiano, como esse geladinho e a compra do disco. 

Quando conheci Dona Rosa também foi assim. Estava descendo a rua na 

companhia de Cícero e conversávamos sobre os casarões que seguem 

desocupados com a obra inconclusa. Nos deparamos com Dona Rosa na janela 

de sua casa, acompanhada de Thor, seu cachorrinho, sentado no peitoril. Ela 

conversava com uma vizinha que estava em pé do lado de fora da casa e Cícero 

as interrompeu para cumprimentá-las e me apresentar. “Dona Rosa, essa é uma 

amiga minha, a Yara, tá fazendo um trabalho sobre nosso pessoal, vai vir ai na 

casa da senhora um dia desses pra senhora contar umas histórias pra ela”. Dona 

Rosa me olhou absolutamente desconfiada, não deu nenhum aceno de 

confirmação, apenas perguntou que tipo de histórias. Eu disse que poderia ser 

qualquer coisa sobre o Centro, sobre a vida dela ali, o que ela quisesse 

conversar, se quisesse. Ela não parecia muito disposta, mas sua vizinha, ao 

contrário, demonstrou grande interesse em falar algumas coisas. Ela me contou 

que se sente abandonada, que eles não tem a quem recorrer e que sua casa 

está com vários problemas, “mas a Conder não dá jeito”.  

                                                             
24 Geladinho é um doce caseiro que consiste em suco de fruta batido com leite ou água, ou algum 
outro alimento como pó de gelatina, leite condensado, leite em pó, etc. O líquido é colocado em 
um saco plástico com cerca de cinco centímetros de largura e quinze de comprimento, amarrado 
em sua extremidade vazada e levado ao congelador até que tome a consistência de um picolé 
(completamente congelado). É muito comum no Brasil podendo sua nomenclatura variar de 
acordo com a região. No Sudeste, por exemplo, é comum ser encontrado com o nome de “chup-
chup”. 
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Dona Rosa seguia me olhando desconfiada, dos pés à cabeça, 

analisando cada gesto e fala que vinham de mim, até que a vizinha começou a 

contar sobre seu trabalho. Ela disse que é técnica em enfermagem e narrou 

algumas histórias sobre o local em que estava atuando e todos os três 

questionaram o atendimento público de saúde. Coincidentemente, poucos dias 

antes dessa minha ida ao Centro, tive uma inflamação tensional no pescoço e 

busquei ajuda em Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Relatei essa história 

ali na hora, dizendo para a vizinha que havia sido extremamente bem atendida 

na UPA dos Barris, apesar de ter demorado um pouco. Ao final, Dona Rosa 

decidiu finalmente que eu merecia algumas palavras suas: “Ali nos Barris é boa 

mesma, costuma resolver”. Aproveitei e contei que cheguei a buscar ajuda no 

posto de saúde que tem ali no Centro histórico, próximo à igreja São Francisco, 

mas que eles disseram que só atendiam quem já estava agendado. Dona Rosa 

confirmou que era assim mesmo que eles faziam, completando que eu precisava 

ter pedido o encaminhamento para a médica da UPA, que é assim que ela faz. 

A certo ponto da conversa, ela já compartilhava comigo um pouco da experiência 

urbana de quem mora no Centro e precisa de atendimento público de saúde. Foi 

então, neste momento, que Cícero interpôs sua fala: “Então Dona Rosa, essa 

semana ela vem aí pra vocês conversarem mais, tá bem?”. Novamente séria, 

Dona Rosa ficou insegura e disse que não tinha muito para contar sobre a vida 

no Centro. A sugestão de Cícero foi que ela falasse sobre o “prédio velho”. 

Pronto, estava combinado o assunto, sobre isso Dona Rosa queria falar. Voltei 

depois de uns dias e ela me recebeu, na companhia do fiel escudeiro Thor, que 

logo se colocou ao meu lado no sofá, tão desconfiado quanto sua tutora. Já no 

início da conversa descobri que Dona Rosa havia sido moradora do famoso 

Maciel sobre o qual tanto li nas reportagens. Ela não conta sobre a decadência, 

a prostituição e a violência que eu li nas páginas dos jornais. Sua narrativa é 

saudosa e exalta a época em que habitava o tal “prédio velho” perto do batalhão 

de polícia, onde criou seus filhos. Um deles ainda mora lá, mas segunda ela, 

hoje o prédio está acabado e os moradores sofrem por conta das goteiras e do 

risco de desabamentos.  

Ela não explica como foi parar na área da Sétima Etapa, mas diz que a 

casa atual é muito ruim e que se soubesse que iria ser assim, teria voltado para 
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o “prédio velho”. Sua principal reclamação é sobre o quintal compartilhado com 

outros vizinhos, gerando conflitos no uso da área.  

Perguntei se Dona Rosa possuía alguma fotografia da sua vida ali no 

Centro Histórico e ela disse que não, pois perdeu muitas coisas em um incêndio 

que aconteceu no “prédio velho” e nas mudanças que fez ao longo da vida. 

Porém, na parede de sua sala, está pendurado um pequeno porta-retratos com 

uma foto em que aparecem ela seu marido, seu filho, sua filha e uma outra 

pessoa que não se recorda quem é. Quando pergunto acerca daquela fotografia 

ela se abre para contar um pouco da história do marido e o seu envolvimento 

com a fundação da AMACH. 

Segundo Dona Rosa, seu marido foi um dos fundadores da AMACH, ao 

lado de Dona Sandra e Pró-Cida. Ele as teria procurado para que unissem forças 

e organizassem a primeira passeata contra as intervenções. Ela se solta mais 

um pouco e se enche de orgulho ao falar sobre o marido que faleceu ainda em 

2002, quando a AMACH estava em seu início, tendo Dona Sandra assumido a 

presidência a partir de então.  

Após a morte do marido, Dona Rosa conta que se fechou um pouco 

mais, acompanha as ações da Associação de Moradores, mas não participa 

ativamente como o marido participou. Conta também que quase não sai de casa 

e mesmo as festas das quais adorava participar, como carnaval e São João, já 

não frequenta mais. “Você sabe dançar forró?”, ela me pergunta. Digo que não 

e, então, ela retruca: “tem que aprender, é assim ó” e mexe os braços imitando 

o movimento da dança. “Venha no São João aqui do Pelô, mas venha assim pra 

se demorar mesmo, rapidinho arruma um par e vai aprender a dançar o forró, 

tem nada não”. 
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Das minhas conversas com os moradores, pude perceber que os que 

estavam envolvidos, de maneira mais direta, com a AMACH, como Dona Rosa, 

Seu Jorge e Dona Sandra, manifestavam uma insatisfação muito grande com a 

casa que lhes havia sido concedida após a intervenção. Eles também trazem em 

seus discursos uma ideia de que a luta deve seguir através de seus filhos e 

netos. Os moradores que não possuem um envolvimento tão direto, sendo 

apenas frequentadores das reuniões, já manifestam uma maior satisfação com 

as residências e com as intervenções no entorno. A experiência de fazer parte 

da formação da Associação e das atividades cotidianas faz com que o primeiro 

grupo de moradores busque uma melhoria constante da condição dada pelo 

Estado e que reivindiquem com maior força o que acreditam ser seus direitos. 

Após observar a formação dos discursos jornalísticos, dos discursos dos 

moradores e experenciar o lugar me movimentando no cotidiano dele, outra 

questão importante me surge. As quatro unidades enunciativas identificadas 

traduzem, de forma preocupante, como foi conformado o primeiro Centro Urbano 

de nosso país. Tendo sido Salvador a primeira capital brasileira e o berço do seu 

processo de colonização, sua importância histórica e cultural é indiscutível. 

Portanto, observar as unidades enunciativas que estão envolvidas com este 
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centro urbano é pensar o que está acontecendo com nossas cidades de maneira 

uma geral. 

Qualquer que seja a análise a se fazer dos lugares, no mínimo é preciso 

se levar em conta suas características no tempo e no espaço. Sendo assim, a 

ocorrência das duas unidades enunciativas referentes a esta questão (Habitar o 

lugar e Tensionamentos Temporais) não nos surpreendem substancialmente. 

Porém, são as outras duas unidades que chamam atenção, pois nelas são 

levantadas as questões referentes á violência e ao dinheiro. O primeiro núcleo 

urbano do Brasil é conformado e descrito por questões que estão diretamente 

ligadas a diversos tipos de violência e a busca pela financeirização do seu 

espaço que é constantemente reorganizado em busca de lucros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como considerações finais desta pesquisa não trago respostas ou 

conclusões. Acredito que no campo das ciências sociais, como é o caso da 

Arquitetura e Urbanismo (mais especificamente das Ciências Sociais Aplicadas), 

estudar lugares é, constantemente, pensar sobre eles e levantar questões, o que 

é bastante diferente de se fazer apontamentos conclusivos baseados somente 

nos estudos e na experiência pessoal do pesquisador estando esse separado do 

elemento estudado. O caso aqui desenvolvido do Centro Histórico de Salvador 

não se encaixa somente em números, não se basta somente com quantidades 

mensuráveis, dados diretos e objetivos, análises de discursos editados pelos 

jornais. Apresentando-se como uma proposta outra para se estudar lugares, este 

trabalho se configura, desta maneira, também pelo cruzamento com as minhas 

experiências, sobretudo aquelas construídas lá, em seu meio.  Sendo assim, ele 

chega a esse ponto destacando alguns apontamentos observados que podem 

contribuir para pensarmos nos acontecimentos futuros tanto para ele próprio 

quanto para outros centros históricos, outros lugares de outras cidades. 

Percebe-se haver uma relação direta entre os interesses políticos, 

marcados pelos períodos de eleições, os discursos veiculados pelos jornais nas 

reportagens que publicam e as intervenções físicas realizadas na área Os jornais 

disseminam os enunciados sobre a decadência física e social, um candidato – 
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geralmente ao Governo do Estado ou do Município – lança sua proposta heroica 

que irá solucionar todos os problemas anteriormente apontados, os jornais 

passam a noticiar essa proposta, ela não se implementa em sua totalidade, o 

mandato da figura política chega ao fim levando com ele a solução heroica e, 

então, os jornais retomam os enunciados de abandono e decadência à espera 

do próximo candidato, mesmo que seja ele próprio (no caso de reeleição) ou um 

sucessor. No caso do Centro Histórico de Salvador, este ciclo observado desde 

a década de 1970 nos leva a refletir sobre como as intervenções em nossas 

cidades, de um modo geral, podem estar ligadas muito mais a táticas de 

manutenção do poder político e dos saberes dominantes do que efetivamente à 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes que criam e transformam os 

lugares e são criados e transformados por eles cotidianamente. Além disso, esse 

caso nos coloca a pensar no que estará por vir nas próximas campanhas 

eleitorais. Na década da internet, das redes sociais e, junto a elas, das fake 

news, como serão (re)configurados os projetos e os discursos, em jornais e 

outras mídias, que tratem do lugar? Será que virá, novamente, uma proposta de 

solução heroica em larga escala que promete acabar com tudo que se define 

como problema no Centro Histórico? Estarão, mais uma vez, os habitantes 

sujeitos à insegurança sobre sua permanência e segurança física na área?  

Enquanto forças de poder tentam impor essas soluções heroicas que 

esmagam a existência dos habitantes dos lugares, os movimentos cotidianos 

destes continuam sem cessar, resistindo às tentativas de controle. As uniões de 

moradores que lutam pelo direito de permanência ou que se reorganizam mesmo 

diante de possibilidades para recomeços (através, por exemplo, do recebimento 

de indenizações) são forças que fogem ao controle dos propositores das 

soluções heroicas. São plantas no asfalto, pois são afetados diretamente por 

essas intervenções, mas não querem perder o que já construíram como seu. 

Cada morador com quem conversei me relatou uma ausência, uma 

saudade, um tempo anterior à reforma que modificou seu lugar,  seu modo de 

habitar e de ser. Ao mesmo tempo, essas vidas afetaram as intervenções em 

todas as suas edições, fazendo resistência  e driblando ações dentro das 

próprias propostas. Nesse sentido, higienismos,  tábulas rasas em seus sentidos 

mais destruidores, não podem ser considerados totalmente eficazes, pois os 
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movimentos dos fluxos de vidas nos cotidianos não permitem que sejam; eles 

são constantes, se refazem e refazem seus contextos, reconectam, resistem. 

Esses movimentos conformam ciclos de imposição e resistência que, se não se 

tratar de extinção, provavelmente seguirão se repetindo. 

O fato de o Centro Histórico de Salvador ser enunciado a partir dos 

discursos da violência e do dinheiro está diretamente relacionado a essa forma 

de modificar o espaço urbano a partir de um viés político. Os interesses 

financeiros e políticos motivam as propostas heroicas, que acabam sendo 

sempre implementadas através da violência. Seja a violência em sua forma ativa, 

aplicada sobre os habitantes, seja a violência em sua forma socialmente 

construída, através dos discursos de decadência física e social. É uma malha de 

jogos de poderes e saberes em que uma força estremece e modifica a outra.  

Estamos nós, pesquisadores, profissionais da Arquitetura e do 

Urbanismo, cidadãos brasileiros, observando o modo político e discursivo de 

fazer e de intervir em cidades? Estamos nos entendendo, também, como corpos 

políticos que fazem parte dos cotidianos dos lugares que habitamos (novamente 

no sentido ingoldiano do termo)?  

Entendo que nossos movimentos fazem cidade, são cidade, são vida. 

Atravessam e são atravessados por corpus de discursos e por outros fluxos de 

vida. Estamos atentos a eles? Pois eu digo: mais do que nunca, “é preciso estar 

atento e forte”25. 

 

 

  

 

  

                                                             
25 Referência a música Divino Maravilhoso, comporta por Caetano veloso e Gilberto Gil em 1968 
e interpretada por Gal Costa. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

 

Nome___________________________________________________________ Idade__________ 

 Mora aqui há quanto tempo? 

 Tua mãe/avó/bisavó morava aqui? 

 Tem filhos? Teus filhos moram aqui? 

 Qual casa você nasceu? E tua mãe/avó/bisavó? E teus filhos? Como era a casa de antes? Como é essa 

casa? 

 Era dono de comércio aqui antes? E agora? 

 Esteve em casa de passagem? 

 Já perdeu algum ente querido aqui? Já perdeu algum amigo? Conhecido? Vizinho? Como foi essa 

perda? 

 Estudou por aqui? Onde? Ia a pé? Que ruas? Que ônibus? E teus filhos?  

 Trabalha onde? Pega condução? Onde? 

 Onde faz compra? Padaria, farmácia, papelaria? 

 Qual sua religião? Frequenta as igrejas, terreiros, cultos, etc por aqui?  Como lida com a mistura 

das religiões? 

 O que faz nas horas de lazer? Vai a bares?  Tem amigos na vizinhança? Onde gosta de ficar 

conversando com os vizinhos? As mulheres se reúnem? E os homens? Assistem jogos em bares? 

 Como é sua relação com a associação de moradores? 

 O que você considera turista? Na sua rua passa turista? Eles te incomodam?  

 Você deixa sua porta aberta? 

 Quais festas tem no bairro? Você se reúne com seus vizinhos para fazer churrascos ou festas? Você 

comemora aniversários aqui? Tinha festas aqui na sua infância? Tem shows? Você frequenta? 

 Onde você vota?  Já viu político vir aqui no bairro? 

 Você se lembra de obras que fizeram no bairro? Pode citar? 

 Você acha o bairro bonito? Porque? 

 Você já participou de outros estudos como este? O que você acha disso? 

 Do que você tem medo? 

 Você é feliz? Pode explicar porque? O que entende por felicidade? O que te deixa triste? 
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ANEXO 02 
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