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Resumo: 

O projeto de pesquisa “Narrativas e Cartografias da Presença Negra em Salvador”            
operou na direção de problematizar e desconstruir ideias que encerram a presença negra na              
condição de criminalização e deslegitimação no processo de produção da cidade. Para tanto,             
foram realizadas cartografias de Salvador (centrada no período compreendido entre o final do             
século XIX e a primeira metade do século XX) a partir dos relatos e narrativas contidas em                 
“Um Defeito de Cor” (2006), “A Cidade das Mulheres” (1947) e “O Corta-braço” (1955) a               
fim de mapear construções subjetivas, afetivas e epistêmicas inerentes a essa construção de             
cidade, a partir do rastreamento de momentos e fatos protagonizados por sujeitos            
historicamente diminuídos pelo poder público, pela sociedade e pela ciência. Dessa forma,            
variadas dimensões da presença negra na construção e manutenção da cidade foram            
acomodadas, articuladas e postas em relação. 
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Objetivos gerais e específicos: 
 

O projeto de pesquisa “Narrativas e Cartografias da Presença Negra em Salvador”            
operou na direção de problematizar e desconstruir ideias que encerram a presença negra na              
condição de criminalização e deslegitimação no processo de produção da cidade. Para tanto,             
foram realizadas cartografias de Salvador (centrada no período compreendido entre o final do             
século XIX e a primeira metade do século XX) a partir dos relatos e narrativas contidas em                 
“Um Defeito de Cor” (2006), “A Cidade das Mulheres” (1947) e “O Corta-braço” (1955) a               
fim de mapear construções subjetivas, afetivas e epistêmicas inerentes a essa construção de             
cidade, a partir do rastreamento de momentos e fatos protagonizados por sujeitos            
historicamente diminuídos pelo poder público, pela sociedade e pela ciência.  

 Metodologia utilizada:  

Como estratégia metodológica optou-se inicialmente pela sistematização das        
informações coletadas durante a leitura das três narrativas em uma plataforma digital - Fusion              
Tables, do Google. Assim, foi possível evidenciar o processo de construção da “cidade             
negra” Salvador, e como os seus moradores faziam uso dos espaços. Estando concluídos o              
fichamento e o tabelamento, tornou-se possível compreender a narrativa do cotidiano da            
cidade a partir da visão dos personagens principais. Diante disso, observamos que haviam             
três pontos principais que cruzavam entre si e atravessavam todas as narrativas: o labor, o               
morar e a espiritualidade.  

Em “Um Defeito de Cor”, além desses três pontos, havia mais um que marcava a               
história: a Revolta. O livro de Ana Maria Gonçalves narra a história de Kehinde, personagem               
que conta sua trajetória em uma carta/documento, durante a travessia que a trouxe de volta               
para o Brasil, na tentativa de reencontrar seu filho perdido. Essa é uma narrativa              
historiográfica que tem como base de pesquisa Luísa Mahin, a mãe de Luís Gama, que foi                
uma mulher que batalhou durante toda a sua vida e através do trabalho conseguiu sua               
liberdade e uma certa autonomia, apesar das limitações impostas para pessoas negras no             
século XIX. Também foi uma das protagonistas da Revolta dos Malês, em 1835, abrigando              
em sua loja pessoas importantes, como o Mala Abubakar e exercendo a função de levar as                
mensagens, escritas em árabe, para os organizadores e organizadoras da Revolta.  

Já a narrativa “A Cidade das Mulheres” (1947) é um livro escrito em forma de diário,                
que reúne as memórias do que sua autora, Ruth Landes, estudou e presenciou no Brasil, com                
foco no seu período de estadia em Salvador, na Bahia. A autora narra o candomblé e a sua                  
importância na formação e manutenção da vida dos adeptos e simpatizantes, a presença dos              
homossexuais masculinos nos rituais candomblecistas e o papel feminino na religião,           
comércio e política - estudos que nos ajudam a compreender o processo de formação da               
cidade de Salvador. Ao longo da narrativa, a autora evita definições formais e impessoais, se               
envolve com as pessoas e as escuta a partir dos seus “lugares de fala”. 

No que tange às investigações feitas referentes a narrativa “Corta-braços”, escrita por            
Ariovaldo Matos em 1951/1952 e publicada em 1955, inicialmente buscou-se através da            
leitura de artigos, dissertações, teses e pesquisas bibliográficas em fontes diversas, entender o             
contexto da época buscando dimensões como a relação de moradores brancos e negros, e as               
informações que eram noticiados nos meios de comunicação, além de quais eram os atores              
em torno da questão da luta por habitação e apoio ou refuto das primeiras ocupações na                
cidade através de um método da leitura costurando-se os eventos e fatos buscando criar um               
recorte histórico dos acontecimentos.  

A busca por registros históricos fotográficos através de Pierre Verger, e Alice Brill e              



publicações da época também foi de extrema importância, como fragmentos do jornal “O             
MOMENTO” que deram pistas importante para o cotidiano da população. Através dos            
registros fotográficos foi possível estabelecer um paralelo entre a presença da roda de             
capoeira do “Mestre Waldemar” e a afirmação da ocupação perante a cidade, além de um               
reforço na construção da identidade dos que ali viviam. 

Além leitura sistematização das narrativas, também foram feitos (em paralelo) a           
consultas em arquivos públicos e em bibliografia relacionadas ao tema. Após esse primeiro             
momento, mostrou-se necessária a realização de uma cartografia para cada narrativa e a partir              
dessa necessidade, diversas maneiras de se cartografar ascenderam, formando-se a partir de            
cada história contada. Esses mapas foram gerados em plataformas online como o StoryMaps             
e também em programas de vetores e imagens como o Photoshop e Illustrator. 

Resultados ou conclusões obtidos mais transcendentes: 

Como resultado final foram feitos mapas, as cartografias produzidas a partir da            
literatura “Um defeito de cor” (Gonçalves, 2006) estão divididas em temas que se relacionam              
com a narrativa e a relação da personagem com a cidade. A primeira cartografia é um resumo                 
da vida de Kehinde, personagem principal, até a sua chegada em Salvador; a segunda              
cartografia é sobre a relação entre os momentos de labor dela em suas etapas de vida; a                 
terceira cartografia é um resumo do que foi a Revolta dos Malês - passando da construção do                 
plano até o que acontece após o fim da Revolta; a quarta cartografia é o que resume o                  
momento de mudança de cidades da personagem, primeiro em busca de se trabalhar a              
espiritualidade e depois por conta da procura do seu filho perdido e a última cartografia é                
sobre o seu retorno à África, todos os acontecimentos que ocorreram ao ser uma retornada. 

O trabalho com a narrativa “A Cidade das Mulheres” gerou duas cartografias:            
cartografia da narrativa e cartografia dos terreiros de candomblé até a década de 1940. A               
primeira fora realizada na plataforma StoryMaps, uma plataforma que fornece uma           
cartografia interativa que associa mapa a imagens, textos ou vídeos, além de possibilitar um              
esquema de navegação que se assemelha ao ato de passar páginas lidas de um livro, fizeram                
da plataforma StoryMaps o meio mais adequado de cartografar a narrativa de Landes, por              
esta ser uma obra mais ligada a contação de histórias, desligada de dados predominantemente              
técnicos trabalhada em registros escritos e imagéticos. Já a segunda cartografia fora realizada             
pela plataforma Fusion Table, pois ao contrário da primeira foi necessário fornecer dados             
exatos. 

Dentro da proposta da linha de pesquisa que explora a narrativa do “Corta-Braço” os              
seus resultados perpassam por uma esfera pessoal que envolve: a evolução do repertório             
acadêmico e aprimoramento do discurso sobre a importância da presença negra para o             
desenvolvimento da cidade que temos hoje. Para além disso, o entendimento de uma ótica de               
estudo do urbanismo, através da investigação redescobrimento do que pode ser, e como pode              
ser aplicado o conhecimento para aprofundar a discussão de raça no desenvolvimento da             
cidade de Salvador. 

Em uma segunda esfera mais direcionada a uma produção a partir dos dados diretos              
obtidos, temos: Mapeamento das primeiras ocupações, obtidos através do cruzamento de           
informações presentes em relatos do livro, dados censitários do IBGE e outros publicações             
como dissertações e artigos, Mapeamento de loteamentos feitos em meados do século XX, e              
que foram uma das primeiras tentativas de direcionar terras a população mais pobre e              
Sistematização dos trajetos descritos no romance de Ariovaldo Mato. Ademais constroi-se           
como resultado todas as construções coletivas que serão descritas a seguir. 

Durante o processo de trabalho coletivo, novos estudos e produções se mostraram            



oportunas para maior entendimento do assunto e enriquecimento da cartografia. Entre esses            
estudos e produções estão o “Inventário do Imaginário Negro”, um produto cuja conclusão             
não é prevista. Inspirado no Dicionário de Lugares Imaginários, de Alberto Manguel e Gianni              
Guadalupi, o Inventário realizado não pôde se encerrar a descrição de termos técnicos             
arquitetônicos, expandindo-se e abarcando tudo que fosse necessário e possível ser colocado            
para melhor compreensão da produção da cidade, o que evidenciou a ampliação do campo da               
Arquitetura.e Urbanismo. Além dicionário, temos o estudo intitulado “Símbolos do          
Conhecimento”, que se refere a personalidades que, de alguma maneira, influenciaram o            
processo de construção do território. 

Além das atividades já mencionadas, o grupo participou de um seminário na            
Faculdade de Arquitetura, produzido pelo Grupo de pesquisa Etnicidade, do PPG-AU e            
coordenado pelo professor Fábio Velame. A participação no foi uma forma de apresentar o              
andamento da nossa pesquisa. Além disso, houve um seminário interno entre os grupos de              
trabalho do Lugar Comum, que estão mais focados nas questões raciais, como forma de              
dialogar e interagir com pesquisadores que estão na mesma linha de trabalho. O grupo              
também participou do Congresso Nacional de Pesquisadores Negros (COPENE), que          
aconteceu em Uberlândia-MG, apresentando individualmente os resultados da pesquisa em          
cada literatura estudada. Por fim, em 2019, foi realizada uma oficina de cartografia no              
Simpósio “Produção Imobiliária e outros fazeres” produzido pelo grupo de pesquisa Lugar            
Comum, do PPG-AU. 
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