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Resumo: As populações desenvolvem processos históricos de territorialização que as 
singularizam, criam suas particularidades, suas culturas próprias e identidades. O 
urbanismo tem dificuldade em compreender estruturas urbanas que se desenvolvem de 
forma espontânea, constituindo um tecido urbano informal. As vias de pesquisa para a 
compreensão desta questão podem ser estabelecidas pela história do território e pelo 
processamento das culturas particulares nestes espaços. O Bairro da Liberdade, em 
Salvador, é um território de maioria afrodescendente, foco do nosso estudo nos espaços 
urbanos. O percurso pela via principal do bairro nos permite, com recurso da fotografia, 
a uma das interpretações do urbano, através da comunicação visual urbana, a ser 
abordada neste artigo.  
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1. A Proposta do Artigo  

A cultura acadêmica brasileira é altamente influenciada por um intenso esforço 

de universalização do conhecimento, o que pode criar dificuldades na produção de 

conceitos, métodos e abordagens que permitem aprofundar as particularidades das 

diversas populações e culturas existentes no país. A originalidade e criatividade 

brasileiras esbarram, geralmente, na redução de teorias e formas conceituais que 

reduzem a interpretação das nossas especificidades às generalidades dos referenciais 

eurocêntricos. Dado a esta dificuldade epistemológica, o estudo das populações de 
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descendência africana no Brasil esbarram em dificuldades conjunções teóricas; recaem 

em conflitos de categorias de análises raciais, sócio-biológicas, culturais e históricas.  

No campo do urbanismo, os estudos têm dificuldade em precisar as 

particularidades culturais, interpretá-las e utilizá-las como instrumento para implantação 

nas intervenções urbanas pelo poder público, através dos arquitetos e urbanistas. As 

áreas chamadas ocupação informal são ainda um desafio para as abordagens 

acadêmicas.  Esta dificuldade é ainda maior nas áreas onde as populações são 

majoritariamente afrodescendentes, quando os problemas de interpretação se acumulam. 

As definições para estas populações são de classe pobre ou popular, trabalhadora, 

segregada ou excluída, mas não há referência sobre a especificidade produzida pela 

cultura desenvolvida pela história social destas populações.  

O debate acadêmico sobre estas áreas urbanas ainda está claudicante em relação 

às áreas segregadas, áreas de exclusão social ou apenas bairros populares brasileiros. No 

curso da nossa pesquisa sobre os processos de ocupação destas áreas, trabalhamos com 

conceitos de territórios de maioria afrodescendente, ou seja, territórios onde a maioria 

da população é percebida como negra. Procurando o caminho da interpretação via às 

particularidades sócio-históricas e das culturas processadas no estabelecimento deste 

território urbano, visto no sentido geográfico dado por Milton Santos (1996), Hall 

(1989) e outros da área da geografia urbana. À geografia urbana cultural acrescentam-se 

as visões da cultura negra através de Muniz Sodré (1988), Cunha Jr. (2001) e Oliveira 

(2005).   

O desenvolvimento deste enfoque sob o título de território de maioria 

afrodescendente é apresentado neste artigo levando em conta um exercício do olhar 

fotográfico, num percurso investigativo realizado na avenida principal do bairro. As 

formas urbanas estabelecidas compõem formas de comunicação que são parcialmente 

captadas e preservadas pela máquina fotográfica. Na pesquisa desta comunicação, na 

coleta destes elementos próprios, interpretamos particularidades demarcadas no bairro.  

O artigo é organizado pela apresentação inicial dos conceitos em 

desenvolvimento, complementados através do uso da fotografia como registro 

documental de pesquisa, que aqui apresentaremos com um número reduzido de 

imagens, selecionadas pelo enfoque dentro da análise. O artigo termina com uma 

conclusão provisória sobre a comunicação registrada que foi apreendida e sobre o 

método de trabalho.   



2. Territórios de maioria afrodescendente 

Os territórios de maioria afrodescendente demarcam conceitualmente a 

especificidade de caráter estrutural das populações negras brasileiras, culminando nas 

denominações espaciais de favelas, periferia ou bairros populares nos discursos urbanos 

brasileiros. 

As histórias social, política, econômica e cultural brasileira criaram espaços 

geográficos de desigualdade onde se concentram populações de origem de africanos 

escravizados no Brasil. Estas áreas são conseqüências da segregação espacial urbana 

construída e constituída pelas imposições históricas e sociológicas brasileiras. A 

permanência nestes territórios é um misto de decisões sócio-econômicas e de decisões 

subjetivas de fundo cultural, definida individual ou coletivamente. São regiões urbanas 

de maiorias populacionais afrodescendentes. Devido às assimetrias causadas pelos 

processos de dominação inter-étnico brasileiros, estas áreas são de segregação espacial 

de populações heterogêneas, complexas, mas com um número significativo de 

denominadores comuns. Os sinais diacríticos entre uma determinada área e outra 

semelhante são dados pela cultura e história específica de cada espaço urbano particular.  

3. Caracterizando o Bairro da Liberdade e sua cultura urbana  

A análise do bairro é dada a partir de um percurso investigativo realizado na 

avenida principal do bairro, a Estrada da Liberdade ou Rua Lima e Silva, que chamamos 

de espinha dorsal, sendo a referência principal, donde ramificam as ruas e travessas que 

permeiam pelo bairro, como também os acessos a outras partes da cidade, como o Largo 

do Tanque, a Ladeira do Curuzú, à Calçada, pelo Plano Inclinado, e outros. 

Sua posição é estratégica, pois estando posicionada na parte mais elevada do 

bairro propicia uma vista panorâmica da cidade. É possível, desta via, observar diversos 

pontos referenciais da cidade de Salvador, como o Porto de Salvador, o Ferry Boat, 

Forte São Marcelo, a Feira de São Joaquim, o Forte Monte Serrat, a Igreja do Bonfim; e 

o próprio bairro, através das ruas e travessas em declive, tanto pelo lado direito, quanto 

esquerdo (Figuras 01 e 02).      

Figura 01 

 

Vista do Bairro da 
Liberdade e ao fundo a Igreja do 
Bonfim. 



       

É também a via de circulação viária principal e a que abriga inúmeros e variados 

tipos de comércios, serviços, bancos, escolas, postos médicos, igrejas, restaurante 

popular, feiras livres, ambulantes (Figs. 03 e 04).                   

No Bairro da Liberdade, os espaços são resultados de relações sociais, 

econômicas e históricas, com características bem definidas. O território implica numa 

historicidade e identidades, que são expressas em formas culturais. A noção de 

construção coletiva e histórica do espaço urbano, a idéia das cadeias de solidariedade 

reforça a noção de criação de uma cultura. Os grupos étnicos mantêm identidades 

próprias e distintas durante várias gerações, provocando uma cultura que não é estática e 

que é processada ao longo do tempo (Cunha Jr, 2001). 

Figura 02 

 

Vista do Bairro da 
Liberdade pelo lado oposto à Baía de 
Todos os Santos. 

Figura 03 

 

Vista da Estrada da 
Liberdade ou Rua Lima e Silva. 

  

Figura 04 

 

Feira Livre 



A percepção do espaço pela população negra é diferenciada dada à estruturação 

e apropriação do espaço. O meio ambiente arquitetônico e urbano criado pelas 

populações de visões culturais diferentes gera expressões resultantes de um processo de 

filtragem-peneiramento da cultura dominante (Hall, 1989), resultando numa linguagem 

própria. Entretanto os programas de habitação e planejamento urbano raramente levam 

em conta estas diferenças étnicas.  

Percebemos nas imagens a comunicação urbana do bairro, eloqüente, em sua 

própria forma, nas faixas, placas e letreiros de anúncios e murais, na sobreposição e 

concorrência entre elas (Fig. 05); nas construções de todo tipo, térreas ou edificações 

com vários pavimentos, com ou sem reboco, com suas pinturas ou revestimentos 

coloridos, na maioria dos casos, autoconstrução (Fig. 06); nos bares e santuários 

dispostos lado a lado (Fig. 07), numa organização que pode parecer desordenada sob um 

olhar mais inflexível.                        

 

Figura 05 

 

Cartazes colados às paredes

 

com freqüentes sobreposições, 
anunciando diversos produtos e serviços.

  

Figura 06 

 

Edifício-galeria com lojas e salas 
e diversas placas de anúncios na fachada.

 



        

Sob esta ótica, percebemos alguma inabilidade do poder público em atuar nas 

áreas ditas populares ou nas áreas de população afrodescendente. Nesta via, considerada 

a espinha dorsal é onde acontecem os encontros, as trocas, os negócios, as transações; 

onde o comércio ambulante e os mostruários das lojas (comerciantes estabelecidos) 

dividem espaço nas calçadas e até mesmo na rua, em que os pedestres caminham lado a 

lado com os automóveis, ônibus e caminhões, ciclistas, carroceiros (Figs. 08 e 09).                  

Nas atividades econômicas predominam as comerciais. A atividade econômica é 

amplamente diversificada, formais e informais, em grande simbiose. Atuam 

paralelamente; na verdade uma depende e movimenta a outra. As atividades são as mais 

variadas: escolas públicas municipal, estadual e particulares, indo das creches, escolas 

primárias e secundárias, cursos profissionalizantes, de informática, cursos supletivos, 

Figura 07 

 

Vista interna da travessa com bares e um pequeno santuário 
na circulação. 

  

Figura 08  Calçada com mostruários de ambulante.

 

Figura 09  Pedestres e carretos utilizando a rua 
lado a lado aos veículos.

 



auto-escolas. As lojas constituem o comércio em geral, com destaque para as lojas de 

produtos cosméticos, principalmente para cabelos crespos, com muitas placas 

oferecendo alisamentos, permanentes e implantes de mega-hair

 
(Figs. 10 e 11). 

Shopping, supermercados, postos de gasolina, academias de ginástica, lutas marciais e 

capoeira, várias igrejas católicas, evangélicas, adventistas e neste percurso de análise 

num bairro de população negra, não registramos referências a terreiros de candomblé 

(assim como lojas de santo), comitê político, centro de cultura e desporto, centro social,                   

lojas veterinárias, lojas para noivos, bares, etc. Os serviços também são diversos, com 

anúncios de advogados, contadores, dentistas, protéticos, clínicas particulares, serviços 

de informática e internet, lojas de empréstimos (Fig. 12). 

Dos ambulantes, temos os verdureiros, vendedores de ervas, de produtos eletrônicos e 

celulares, roupas, ferramentas, pentes de ferro-quente , etc. e os prestadores de 

serviços, sapateiros, chaveiros, relojoeiros , carretos, bicheiros informatizados, entre 

muitos outros (Figs. 13 e 14).    

Figura 11 

 

Salão de beleza especializado em 
cabelos crespos. 

Figura 10 

 

Painel publicitário sobre o 
passeio público. 

  



                                  

Figura 12 

 

Loja de 
empréstimos a aposentados e 
pensionistas. 

   

Figura 13  Verdureiro com carrinho sobre a via pública.

 

Figura 14  Barraca de acessórios 
domésticos e pentes de ferro-quente .

 

Figura 15 

 

Trecho da Estrada 
da Liberdade

 

ou Rua Lima e 
Silva. 



Neste bairro bastante populoso e dinâmico, o que é perceptível (Fig. 15 - acima). 

Esta profusão de funções é adaptada ao modelo do urbanismo vigente, dentro de um 

espaço social (Santos, 1996), já que este é construído por uma sociedade em movimento 

em função das variáveis econômicas, culturais, políticas, etc. que está submetida a uma 

forma espacial que não promove uma realização social.    

4. A comunicação urbana como elemento e reflexo da imposição cultural  

Podemos observar nas imagens apresentadas ou mesmo circulando pelas ruas 

mais movimentadas da cidade, principalmente, nos bairros ditos populares, que é 

possível verificar a intensa mídia de massa. Esta bagagem de informação formula uma 

cultura de mercado, complexa, associando os produtos dos mercados globais (nacionais 

e internacionais) com os produtos locais fortemente característicos daquela comunidade. 

O salão afro, as escolinhas de bairro, a religiosidade local, as comidas e frutas do local, 

as áreas de convívio como bares e pontos de encontro são exemplos. Este intenso 

esforço promocional, através da comunicação de rua, estimula e, muitas vezes, impõe o 

consumo de produtos e mercadorias, formatando modos de pensar, comportamentos, 

estabelecendo um estilo de vida.  

Este estilo de vida consumista, que embute também generalidades e 

particularidades, é amplamente difundido nos meios de comunicação de massa, nas tv s, 

rádios, cinema e provoca este modo de vida urbano, resultado da ideologia do mundo 

capitalista ocidental. Esta expressão capitalista ganha contornos do improviso nos 

comércios nas ruas do Bairro da Liberdade. Esta comunicação urbana é o reflexo de um 

objetivo de vida para o consumo de sensações momentâneas, libidos satisfeitas com 

sentimentos imediatistas e de sucesso. É neste momento, de domínio quase que mundial 

do capitalismo, com bombardeio de imagens, símbolos e signos, em que tudo e todos 

devem se transformar nesta imagem, neste símbolo, como um modelo universalizante, 

para se sentir inserido na sociedade. O mercado vai se aproveitar da ausência de lastro 

das culturas para modelar a vida, disseminando seus valores devidamente capitalizados. 

Estas interações, sutis ou nada discretas, tornam a integração da população 

afrodescendente muito mais complexa (Hall, 1989). A reflexão exige que a percepção 

de feiras e mercados populares sempre fez parte do urbano em todas as partes do 



mundo, sempre emanando os traços particulares das culturas, tal ocorre nas ruas do 

Bairro da Liberdade. No mercado capitalista, torna-se um misto de expressões diversas.   

Neste contexto, a cultura desenvolvida nos bairros afrodescendentes, permeada 

por diversos fatores históricos-sociológicos, desigualdades sociais, deve ser amplamente 

estimulada e ter espaço para que ela se difundir com maior plenitude. Este espaço 

urbano deve ser tratado considerando a situação de população de baixa-renda, mas 

também as especificidades da população afrodescendente. Ainda há uma dificuldade das 

políticas públicas em interagir espacialmente, às suas especificidades culturais, sociais, 

econômicas, talvez por não perceber ainda uma visão mais abrangente, além da visão de 

mundo de civilização e cultura euro-americana, incluindo também um modo de pensar 

africano. Existe uma carga de conhecimentos, diluída e perpassada através de gerações 

sucessivas nos territórios de ocupação da população de origem africana, que é altamente 

influenciada por uma cultura de base africana.  

Havendo subsídios culturais estabelecidos, a comunicação urbana poderia 

apresentar, supomos, uma outra estética, uma estética própria, talvez com outros elementos 

simbólicos e percepções. A cultura também atua como comunicação. O homem atua como 

interlocutor de seu ambiente e sua interação com o ambiente resgata suas ancestralidades: 

Estas ações são reflexivas das práticas de convívio como respostas aos aprendizados 

ancestrais, carregados de lembranças, formas de sociabilidade e narrativas (Ribeiro, 

2005).  

Valter Benjamim, um dos primeiros teóricos a abordar de maneira interdisciplinar a 

cidade, como ambiente construído e como experiência urbana, em sua pesquisa sobre 

comunicação urbana encontra numa perspectiva inovadora: tornam-se objetos de estudo 

novos signos e hábitos cotidianos como a moda, o jogo, o colecionador, a prostituição, as 

passagens (galerias), as ruas, a fotografia, a publicidade. 

Diante da diversidade de representações e grupos sociais na constituição e 

transformação do fenômeno urbano nos dias de hoje, essa parece ser uma abordagem que 

permite reconhecer as identidades diversas e as culturas que se imprimem simultaneamente 

por meio de códigos, símbolos, costumes, espaços construídos e experiências urbanas (Leite, 

2004). O antropólogo Massimo Canevacci (1997), em A cidade polifônica , elabora um 

ensaio no qual a comunicação é o indicador privilegiado de caracterização da cultura urbana, 

do modo como uma determinada cidade comunica o seu estilo particular de vida, o conjunto 

dos valores, crenças, comportamentos explícitos e implícitos. 



Para se chegar a possíveis caminhos de interpretação do fenômeno urbano, utilizamos 

a comunicação e as imagens e outros modos de comunicar para elaborar maneiras de ler a 

cidade, como um dos métodos. Por esta ótica, podemos dizer que a comunicação urbana vem 

a ser mais um campo disciplinar na leitura da cidade, uma vez que o processo de identificação 

de códigos, categorização e interpretação. Também atua como ferramenta que permeia e 

estabelece o diálogo entre diversos campos do conhecimento 

 

História, Sociologia, 

Antropologia, Educação - propiciando a interdisciplinaridade necessária para este 

aprofundamento.   

5. Considerações Finais  

O trabalho examinou um percurso pela espinha dorsal do Bairro da Liberdade, a 

Estrada da Liberdade ou Rua Lima e Silva, através do uso da fotografia, registrando 

diversas especificidades do local. A reflexão sobre o conceito de territórios de maioria 

afrodescendente, procurando a cultura material, permite um registro que autoriza uma 

análise entre o global e o particular, constatando as semelhanças e as nuances com 

relação a outros bairros populares. O trabalho, além de dar respostas importantes sobre a 

existência de especificidades, abre novas questões sobre caracterização de áreas de 

população afrodescendente. Portanto o método utilizado demonstra um grande potencial 

de trabalho a ser desenvolvido.      
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