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Introdução 

[...] as relações entre os corpos humanos no espaço é que determinam suas 
relações mútuas, como se vêem e se ouvem, como se tocam ou se distanciam 
(SENNETT, 2006, p.17). 

 
A produção da cidade está associada à produção de um pensamento sobre a 

mesma: “[...] cada ciência especializada recorta, no fenômeno global, certo “campo”, 
um “domínio”: o seu [...]” (LEFEBVRE, 1999, p.53). Torna-se imprescindível a 
elaboração de uma teoria da prática sócio-espacial, a partir de um entendimento da 
totalidade como conceito e realidade intrínseca, para que seja possível a compreensão 
da cidade como uma realidade em permanente construção. Assim, caberia ao geógrafo 
“[...] propor uma visão totalizante do mundo, mas é indispensável que o faça a partir de 
sua própria província do saber, isto é, de um aspecto da realidade global” (SANTOS, 
2002, p. 114). 

A cidade é composta por vários elementos, mas o indivíduo é sua base e 
sujeito. É através da reprodução da vida que a cidade se reproduz: “a cidade se escreve 
nos muros e ruas. Mas esta essa escrita nunca acaba. O livro não se completa e contém 
muitas páginas em branco ou rasgadas. E trata-se apenas de um borrador, mais 
rabiscado do que escrito” (LEFEBVRE, 1991, p. 114)  

A escala do corpo é o que orienta a análise do espaço nesta pesquisa. É no 
corpo que se agregam as marcas das práticas sociais. O corpo permite uma leitura 
alternativa da cidade; nele, o corriqueiro e o extraordinário se mesclam propondo uma 
leitura orgânica da tragédia humana. Enfim, institui uma síntese da materialidade e da 
subjetividade: “distinções de classe, de raça, de gênero e de uma multiplicidade de 
outros aspectos se acham inscritas no corpo humano em virtude dos diferentes 
processos socioecológicos que exercem sua função sobre esse corpo” (HARVEY, 2004, 
p.137).  

O disciplinamento do corpo engloba outro projeto maior, que é o de 
modernidade. De acordo com Berman (1982)2, a modernidade apresentar-se-ia como 
um conjunto de experiências tempo-espacial que envolveria o indivíduo num verdadeiro 
turbilhão de conceitos, idéias e imagens do mundo e de si mesmo. A volta do corpo na 
construção social do espaço é uma estratégica da sociedade moderna. Contudo, é um 
retorno fragmentado porque a noção de totalidade é banida: o corpo é tratado como um 
ser passivo, um objeto produtivo, como uma máquina que precisa de cuidados para que 
os “componentes” de sua “engrenagem” continuem funcionando e, para que isso ocorra, 
o ambiente em que vive necessitava ser o mais saudável possível. 

Harvey (2004) discorre veemente acerca da ambigüidade desse contexto, uma 
vez que a própria lógica capitalista é grande responsável pela degradação da integridade 
física da sociedade: “o foco principal da crítica de Marx ao capitalismo é que ele viola, 
desfigura, subjuga, danifica e destrói a integridade do corpo que trabalha (até de 
maneira que podem ser arriscadas para a continuidade da acumulação do capital)” 
(HARVEY, 2004, p. 148).  
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A cidade contemporânea ultrapassa a materialidade, e também compõe imagem 
e discurso; o corpo seria “expulso” da mesma porque ainda não se libertou de suas 
limitações. O tempo passa a ser o do relógio e dos fluxos de capital que “molda” os 
corpos de acordo com seus próprios interesses: é preciso ter fluidez, rapidez e eficiência 
e, por isso, “[...] uma compreensão das condições de circulação do capital variável é 
sem dúvida uma condição necessária à compreensão do que acontece com os corpos na 
sociedade contemporânea” (HARVEY, 2004, p. 158).  

A concepção de uma nova estética e de novos padrões direcionou a (re) 
construção de valores sociais e a (re) definição do que era moderno, pois era necessário 
romper com tudo que o negasse. A ruptura simultânea de valores e padrões constituiu a 
denominada “destruição criativa”: para que o novo surgisse, tudo o que era considerado 
velho e ultrapassado deveria ser destruído.  

A alegoria ao organismo humano é rompida quando a cidade passa a atingir 
uma grande complexidade na estrutura e nas relações sociais e também um grande 
desenvolvimento tecnológico. O corpo, por apreender o tempo-espaço por maneiras que 
lhes são próprias, traz a possibilidade de experimentação de diferentes temporalidades e 
espacialidades, como, também, de transpor de uma para outra com grande habilidade e 
flexibilidade.  
 
Temporalidades e Espacialidades Geográficas 

O tema da espacialidade e da temporalidade urbana remete, de modo 
explícito, a indagações filosóficas sobre o espaço e o tempo (GEIGER, 2004, 
p. 146). 
 

A concepção teórica desta pesquisa integra tempo e espaço, bem como as 
temporalidades e espacialidades surgidas a partir das diferentes formas de apropriação 
do tempo-espaço – que o tornam múltiplo e diverso. “Não seria a espacialidade 
geográfica um fenômeno de superfície que, com sua temporalidade, contada por 
geógrafos, fornece instrumentos para o discurso filosófico?” (GEIGER, 2004, p. 147). 
O tempo é percebido de forma relativa, pois, as relações sociais são travadas no tempo 
de quem o pratica. Para uma criança, o tempo possui um ritmo que lhe é próprio; é o 
tempo da descoberta, da ludicidade, das experimentações. Já para um adulto, pode se 
mostrar em crescente aceleração e gerar grandes desafios e confrontos. Um idoso tem a 
experiência a seu favor: pode fazer uma mediação com toda sua sabedoria e tornar o 
tempo seu aliado ou então sucumbir ao discurso do tempo hegemônico que o exclui.  

Na cidade, esses diferentes tempos se encontram, por vezes se chocam ou se 
mesclam, depende de quem os vivencia e/ou os observa. A riqueza do cotidiano se 
encontra na probabilidade desses encontros e desencontros temporais: “a cidade é um 
conjunto de lugares apropriados e produzidos pelos grupos sociais experienciando 
tempos e ritmos diferentes” (SALGUEIRO, 2004, p. 99). A investigação das 
concepções de tempo-espaço que orientam a sociedade, assim como seus usos 
ideológicos, é indispensável porque “[...] todo projeto de transformação da sociedade 
deve apreender a complexa estrutura de transformação das concepções e das práticas 
espaciais e temporais” (HARVEY, 1996, p. 2001).  

A coexistência de temporalidades e espacialidades diversificadas demonstra 
que o tempo-espaço homogêneo não passa de discurso e ideologia, pois mesmo que se 
busque moldá-lo, as características que o compõem são tão específicas dos lugares e das 
sociedades que o integram que a homogeneização não passa de fábula, como assegura 
Santos (2002a). A modernidade rompeu diversos paradigmas e desestabilizou as 
grandes certezas. Desse modo, a forma absoluta e cartesiana foi substituída por 



explicações relativas e variáveis, uma vez que a realidade é constituída de diversos 
fragmentos que permitem múltiplas “colagens”.  

Não existe apenas uma forma de apreender e explicar o mundo porque o 
espaço-tempo estabelece uma intermediação entre o abstrato e o concreto que varia de 
acordo com cada indivíduo. A coexistência da diferença trouxe o confronto através do 
contato com o outro – a desconfiança gerada pela disparidade – e a segregação tempo-
espacial evita que isso ocorra. Sennett (2006) afirma que essa forma de agir no espaço 
urbano não reconhece a simultaneidade como uma característica da realidade e cria 
guetos individuais através de pontos de vistas diferenciados e fragmentados que negam 
as temporalidades e espacialidades e ocasionam o desenraizamento, a fuga e a 
acomodação.  

Todavia, é no embate, na incorporação dos obstáculos, que se percebe a 
fragilidade humana e se busca a superação. A rua é o palco onde essa diversidade se 
apresenta; encenações diárias ocorrem simultaneamente em múltiplas convergências e 
divergências; pertence a todos e a ninguém em específico, a rua elenca contrastes e as 
diferenças; é um grande mosaico de imagens, formas, odores, sons, sabores e incorpora 
o inesperado: “nós somos a imagem viva-materializada-pensante do espaço e do tempo 
porque somos seus símbolos dotados de razão e emoção. Somos unidades vivas e 
perceptivas de espaço/tempo em movimento” (SILVA, 2006, p.16).  

A imagem idealizada do corpo cumpriu a função de autoridade no espaço 
urbano porque o bom funcionamento da cidade estaria associado à busca da saúde do 
corpo: as ruas seriam como artérias e veias que propiciariam a circulação de 
mercadorias e pessoas (sangue), as moradias deveriam possuir uma boa ventilação 
(pulmões) e também assepsia (pele) para que o centro (coração) pudesse exercer suas 
funções3. A procura pela segurança e o controle do contato – pela saúde 
institucionalizada do corpo – sinalizam a rua como um perigo eminente e portadora de 
violência. “O novo ambiente urbano converteu as descobertas de Harvey numa tríade de 
velocidade, fuga e passividade” (SENNETT, 2006, p. 296).  

A cidade é apreendida de diferentes formas e, por isso, nem todos precisam 
realizar as mesmas ações, pois a convivência com o outro traz diferentes possibilidades 
tempo-espaciais. O devir se integra ao cotidiano e traça temporalidades e espacialidades 
de acordo com as experiências vividas. “No movimento a diferença se desfaz. A certeza 
do tempo/espaço está na verdade de um no outro” (SILVA, 2004, p. 19). Para Bondía 
(2002), o sujeito da experiência congrega um espaço onde tem lugar os acontecimentos, 
ou seja, é o sujeito da “ex-posição” e que aceita a vulnerabilidade de sua posição porque 
“é incapaz da experiência aquele a quem nada lhe passa, a que nada lhe acontece, a 
quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o 
ameaça, a quem nada ocorre” (BONDÍA, 2002, p. 25).  

As diversas temporalidades e as espacialidades conferem à cidade as mais 
variadas experiências, porque nessa se encontra todas as técnicas e formas de 
organização social. A cidade é também espaço banal onde as representações se tornam 
referências para a identidade com o espaço vivido. As práticas sociais realizadas 
cotidianamente estão impregnadas de significados e representações. A produção do 
conhecimento também ocorre através do senso-comum que se reveste do teor científico 
porque está aprisionado à ação cognitiva que pode produzir indagações profundas e 
conduzir a afirmação das referências: “[...] mais precisamente nesse estado de 
“dissonância cognitiva” [...] que os seres humanos se concentram, tornando-se mais 
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dedicados, dispostos a novas descobertas e engajamentos no reino em que a totalidade 
do prazer é inevitável” (SENNETT, 2006, p. 32).  

O processo cognitivo é propiciado pelo saber da consciência, o qual é 
composto pelo conhecimento e os reflexos sensoriais: os pensamentos e as lembranças 
se organizam em um processo mental que escolhe ou descarta determinados aspectos e 
cria uma concepção de mundo e compõe um domínio cognitivo próprio porque “há 
tantos domínios cognitivos quanto forem os domínios de ações – distinções, operações, 
comportamentos pensamentos ou reflexões [...]” (MATURANA, 2001, p. 128). A 
multiplicidade dos domínios cognitivos mescla diferentes temporalidades e 
espacialidades e compõe uma colagem singular e desarticulada.  

A estética produzida é uma mescla de imagens que se quer difundir e das 
práticas sociais peculiares da realidade do lugar que produz uma estratégia social 
igualmente peculiar, resultado desse contra-senso entre o modo de ser e o de pensar, 
pois, a estrutura social latino-americana estaria um pouco distante das características 
difundidas pelo discurso de modernidade. Para Martins (2000), é como se os países 
latino-americanos, especialmente o Brasil, se direcionassem à pós-modernidade antes 
mesmo de poderem ser modernos. 

As temporalidades e espacialidades são elementos articuladores de diferentes 
visões de mundo, de formas de apreender tempo e espaço, de acordo com os elementos 
disponíveis para isso, ou seja, além do embate, gera também a solidariedade e formas 
criativas de superar as dificuldades. A fabulação considerada por Santos (2000) como 
provinda do discurso da modernidade e da globalização que interfere na criação de 
referenciais e na constituição de uma identidade social, ocasiona o embate entre o 
reconhecimento de elementos da realidade e a padronização gerada pelo consenso e pela 
formatação dos indivíduos em série – onde a identificação ocorre mais por números, 
senhas, cartões, do que por memórias, histórias e enredos. 

A multiplicidade tempo-espacial permite uma interpretação mais ampla do 
hibridismo cultural como uma conseqüência de um projeto que não condiz com as 
características da sociedade na qual se insere, ambigüidade da lógica do duplo confunde 
a realidade com a sua imagem construída. O duplo homem discorrido por Santos (2002) 
vive entre a necessidade de se integrar de alguma forma no tempo-espaço 
homogeneizado e a busca de possibilidades de permear outros tempos-espaços com a 
liberdade que a corporeidade oferece. Nessa relação dialógica entre a necessidade e a 
liberdade, o seu cotidiano oscila entre a espetacularização e afirmação de referências: 
“[...] processo de produzir espacialidade, de fazer “geografias”, começa com o corpo, 
com a construção da performance de si, o sujeito como identidade espacial distinta e 
envolvido em uma teia de relação com a sua envolvente” (SALGUEIRO, 2004, p. 100). 

Em um contexto latino-americano, a espetacularização do cotidiano é uma das 
formas de padronizar tempos-espaços díspares. A espetacularização se insere muito 
mais na forma de ver e pensar do que de viver e agir, uma vez que a espetacularização 
extirpa identificações e impõe posturas que muitas vezes não condizem com a realidade 
vivida. A questão consistiria em saber quais representações estariam realmente 
incorporadas à realidade vivida, e quais fariam parte apenas do discurso veiculado pela 
modernidade. A corporeidade se mostra como um importante elemento para essa análise 
porque encarna o conhecimento adquirido cotidianamente e a produção do 
conhecimento através da experiência. Com isso, possibilita o enraizamento com o 
tempo-espaço do qual faz parte. 

A corporeidade humana integra em si diversos tempos-espaços, e a sua 
arqueologia reúne camadas evolutivas que compõem a estratigrafia de cada indivíduo, 
pois incorpora história, memória, racionalidade e afetividade. O corpo é o primeiro 



campo problemático, porque é o primeiro espaço que se tem conhecimento: primeiro 
lugar de ação do sistema cognitivo e da linguagem e, também, a primeira territorialidade 
exercida. Qualquer experiência perpassa pelo corpo porque esse é a base de todo o 
conhecimento produzido, uma vez que as tecnologias criadas resultam do corpo, que 
incorpora conhecimentos e os transfere para que possa prosseguir sua busca pelo saber.  
 O corpo é também importante elemento político e um grande desafio para a 
sociedade contemporânea que procura se desmaterializar através da excessiva mediação 
tecnológica. O corpo é a única garantia de dissolução do discurso que envolve o tempo-
espaço na contemporaneidade; o corpo é a materialidade que enraíza o individuo em seu 
território. A materialidade humana é o que dissipa o discurso que considera o tempo-
espaço como único e homogêneo: a corporeidade recoloca o ser humano no centro das 
práticas sociais.  

A comunicação corporal ocorre de forma espontânea e a linguagem do corpo 
reflete a forma como cada indivíduo apreende e se posiciona ao mundo que lhe é 
externo. Logo, configura-se como importante artifício de desvelamento de discursos e 
ideologias dominantes. O corpo é base de experiência porque age como memória: sua 
potencialidade é freqüentemente testada pelas intempéries da vida cotidiana e os 
acontecimentos ficam marcados em sua pele, gestos e posturas.  

O corpo é a escala elementar da experiência humana porque contém em si todo o 
caráter de instabilidade do microcosmo que encarna e, por isso, encontra-se em 
constante processo de adaptação. Por ser o primeiro espaço interno, o corpo fundamenta 
o processo de representação e transformação com o meio: é na corporeidade que se 
estabelece o elo entre o tempo-espaço individual e o tempo-espaço que se está inserido 
coletivamente. O corpo foi o fio condutor na interpretação do espaço soteropolitano 
porque se mostrou como importante elemento investigativo: o corpo é carregado de 
valores e significações, ou seja, é um importante campo expressivo.  
 
Salvador, Metrópole e Província 

Toda metrópole tem dimensões de sombra, domínios ocultos, dobras 
impenetráveis. Mas, às vezes, me parece que o caso de Salvador é especial. 
Notáveis pesquisadores volta e meia lamentam a precariedade dos dados 
disponíveis acerca de uma parcela de seu corpo móvel, a pouca 
confiabilidade de não poucos índices com que se trabalha a leitura desse 
complexo urbano. Não raro, sofrem com o estado de uma informação 
fragmentada, insegura (SERPA, 2007, p. 02) 

 
 A condição de metrópole latino-americana e, especialmente, de urbe brasileira, 
torna imprescindível uma análise da cidade de Salvador a partir de sua constituição 
corpórea, simbólica e discursiva. A cidade de Salvador é envolvida por uma 
“brasilidade” que se moldou a partir de elementos que, readaptados à realidade baiana, 
foram eleitos para representar a identidade soteropolitana. Assim, pesquisar a cidade é 
também investigar como se estrutura a sociedade e quais particularidades a compõe.  
 A identidade brasileira fixou um referencial tão forte que extrapolou quase que 
completamente a identidade latino-americana: “nossa idéia é a de que os brasileiros têm 
vivido de costas para a América Latina, e a construção imaginária de um 
‘pertencimento’ ou de uma identidade nacional não passa pelo endosso de uma 
aceitação de latino-americanidade” (PESAVENTO, 1988, p. 02). A “brasilidade” 
corpórea e festiva do povo brasileiro é especialmente incorporada por Salvador e pelo 
Rio de Janeiro devido a sua importância histórica, política e econômica. Ambas as 
cidades eram pontos estratégicos de comercialização e distribuição dos escravos 
traficados do continente Africano.  



 
A distribuição da população e sua estrutura urbana não negam a característica 
de cidade colonial. Como o Rio de Janeiro, Salvador funciona com base no 
sistema escravista. Na cidade, ou nas casas, o motor que faz tudo funcionar 
são os escravos. Deles depende a distribuição de água, os transportes, o 
funcionamento de uma casa. Substituem os correios, os cavalos e as 
tubulações (PINHEIRO, 2002, p. 194). 

 
A mestiçagem sempre foi vista com ressalva e sua inevitabilidade fez com que 

se estabelecessem políticas de controle e a hierarquização social por meio de práticas 
racionalistas e discriminatórias: a imagem do mestiço foi associada a condutas 
criminosas, insolentes ou preguiçosas. A imagem do baiano e do carioca até os dias 
atuais ainda é associada com a malemolência e a malandragem, e a produção científica 
brasileira exerceu importante papel na disseminação dessa construção simbólica.  

Para Schwarcz (1993), a identidade nacional foi moldada a partir de uma 
representação que justificasse a necessidade de um controle diante da diversidade e da 
multiplicidade do povo que constituía a nação brasileira para que essa pudesse, assim, 
se constituir uma nação moderna. Contudo, a inserção de valores e padrões típicos de 
uma sociedade moderna em uma estrutura escravocrata passou por algumas 
“adaptações” e “[...] produziu no Brasil um consciência social dupla, o diverso 
segmentado e distribuído nos compartimentos da cultura e da vida” (MARTINS, 2000, 
p. 24-25).  

Palco e receptáculo de inovações – sem se perder de suas matrizes culturais – 
Salvador é uma cidade multifacetada: “existem diferentes cidades numa só, o que muda 
são as formas de sentir esta divisão” (ALBERGARIA, 2005, p.05).  A cidade se 
apresenta como um enigma, pois nenhuma definição consegue demonstrar toda a sua 
singularidade devido à multiplicidade de sua matriz cultural.  A diversidade é também 
percebida nos corpos e nas formas de se vivenciar o espaço soteropolitano, pois é 
também no corpo que se encontram as marcas sociais que incorporam a estética da 
cidade.  

Uma metrópole com características provincianas, Salvador, congrega em si a 
modernidade anômala – em seu sentido mais amplo – que tanto discorre Martins (2000): 
a cidade possui tanto elementos da sociedade moderna quanto amálgamas herdados da 
sociedade colonial. A paisagem soteropolitana possui uma “estratigrafia” tão própria 
que encanta ao mesmo tempo em que choca; sua estética apresenta uma combinação 
conflituosa e as desigualdades sociais são mascaradas através de sua fetichização.  

Para alcançar o status de cidade moderna, Salvador se direcionou aos padrões 
estéticos urbanos destinados às grandes metrópoles, contudo, sem assegurar melhorias 
das condições de vida de grande parte de sua população. Para Martins (2000), a 
modernidade nos países latino-americanos assumiu uma forma peculiar e difundiu uma 
cultura imitativa que almeja valores e padrões que muito pouco se referem à realidade 
vivenciada “[...] a difusão da modernidade anômala estimulou o desenvolvimento de 
uma cultura imitativa. [...] A teatralidade dos processos de interação social própria do 
modo de vida da modernidade tem na imitação o seu correspondente entre nós” 
(MARTINS, 2002, p. 51).  

A mercantilização da vida urbana e a criação de uma imagem para o consumo 
transformam o espaço em cenário através da constituição dos simulacros. A denominada 
culturalização da economia, como versa Yúdice (2004), não é nada mais que o 
direcionamento da cultura e do trabalho intelectual a uma função econômica e a novas 
formas de acumulação capitalista. Desse modo, a cidade se transforma em palco de um 
grande espetáculo onde poucos têm a oportunidade de participar ativamente de seu 



enredo: “os mega espetáculos organizam a absorção lucrativa da efervescência urbana. 
A natureza simbólica desta efervescência transparece, por exemplo, na transformação da 
roupa e do corpo em produtos raros ou obras de arte” (RIBEIRO, 2006, p. 44).  

A disseminação da imagem de uma Bahia “[...] mítica, atemporal, praieira, 
festeira, etc [...]” de acordo com Pinto (2007, p. 06), vai ao encontro da mercantilização 
cultural e da reprodução capitalista do espaço através de uma construção idiossincrática, 
ou seja, algo que seria próprio da cultura baiana – que para o turismo compreende 
apenas a cidade de Salvador. Desse modo, a cultura cria outra delimitação geográfica, 
ampliando limites e diversificando escalas. 

A produção de uma “baianidade” ocorre através da construção de um sistema de 
signos e representações que busca traçar uma identidade que não condiz com a realidade 
vivida da população e sim uma realidade construída midiaticamente. E assim se desvia, 
propositalmente, da identidade construída ao longo de séculos, pois a reprodução 
mescla elementos arraigados à cultura baiana (especialmente sua exuberante 
corporeidade) e os remodela com objetivos mercadológicos. Salvador possui um 
alcance midiático espetacular por ser uma cidade onde o turismo é muito representativo, 
e a dinamização da economia ocorre pela venda indiscriminada de sua imagem. Sob 
esse contexto, muitos conceitos são distorcidos e a cultura é vista apenas como um 
recurso econômico e como não elemento intrínseco das relações sociais existentes. 

  
São emprestados da negritude a cor (negra), a música (o toque do tambor), a 
estética (a exuberância corpórea, as cores das roupas, dos balangandãs etc.) e 
o gingado que caracterizam a baianidade. No entanto, a prevalência não se 
expressa na realidade social do negro e do mestiço baiano, o que confirma a 
baianidade atual como fruto de uma construção imagética utilitária 
(FERNANDES & NOVA, 2007, s. p.). 
 

As condições de vida da população demonstram o quanto pode ser ilusório a 
construção imagética de uma baianidade desvinculada da contemporaneidade 
soteropolitana e que cumpre muito mais um papel econômico e político do que social e 
cultural, pois, de acordo com Krause (2007, p. 53), “máscaras sociais muitas vezes são 
impostas, mesmo quando não se sabe ao certo os possíveis efeitos de sua utilização”. 
Um bom exemplo dessa “construção imagética utilitária” apresentada por Fernandes e 
Nova (2007) é a imagem peculiar que tem o negro no Centro Histórico de Salvador, 
especificamente no Pelourinho4. O significado é bem diferenciado, pois a figura do 
negro faz parte de todo o cenário organizado para atrair os turistas: as raízes africanas 
são reafirmadas pelas roupas, os cabelos, os adereços, o ritmo do andar, as obras de arte, 
a batucada e a gastronomia.  

A acumulação primitiva de capital simbólico transforma elementos socialmente 
construídos em produtos, através do discurso da modernidade, que rompe com as 
tradições e as transforma em simulacros comercializáveis. O negro no Pelourinho 
cumpre uma função-signo direcionada pelo sistema econômico e se transforma na 
própria lógica do capitalismo. De acordo com Baudrillard (1989), a função do signo não 
estaria mais no objeto, mas em todo o sistema de signos criados. Assim, o próprio signo 
é também produto e as trocas simbólicas são substituídas por trocas de valor econômico, 
a história e a memória local são submetidas à acumulação de capital simbólico. 

O discurso da modernidade esvaziou o cotidiano de seu significado porque 
retirou seu caráter de totalidade e de reprodução da vida humana: deslocou seus 
elementos e os fragmentou ao ponto de torná-los quase irreconhecíveis. Toda uma 

                                                 
4 O Pelourinho congrega o denominado Centro Histórico de Salvador. 



construção identitária vinda da literatura, da poesia, da música, do teatro, do cinema e 
das artes plásticas em geral, é (re)configurada por uma cultura de massa que distorce e 
aniquila todos os referenciais e lhes impõe outros significados: “sem dúvida o mercado 
vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, elementos mais ou menos maciços 
da cultura de massa, indispensável, como ela é, ao reino do mercado [...]” (SANTOS, 
2000, p. 143). 

Uma grande discussão acerca dos elementos que compõem a cultura de massa e 
a cultura popular abre caminhos discursivos, porque, ao se reconhecer como agente 
constituidor da mesma, o indivíduo cria possibilidades de atuação. A cidade de 
Salvador, desde a sua criação, sempre exerceu um importante papel no território 
brasileiro e, apesar de não possuir mais a mesma representatividade econômica e 
política, culturalmente ainda é uma importante referência. A cultura local, de acordo 
com Canclini (1997), teria um grande potencial em transformar as ameaças à sua 
existência em subsídios de resistência. Isso se daria através de práticas locais que 
rompessem com os processos hegemônicos que transformam a cultura em recurso 
econômico.  

A análise da produção musical baiana, caracterizada por Lima (2006) através de 
três formas estratégicas (permanência, releituras e rupturas), também pode ser 
transposta para a cultura soteropolitana como um todo, pois, a música é um indicativo 
de todo um contexto que permeia a produção cultural na cidade. A coexistência de 
elementos provincianos e de tendências contemporâneas em tempos-espaços 
diferenciados é materializada pela corporeidade singular que se apresenta em Salvador. 
Torna-se necessário ultrapassar o arcabouço dessa baianidade impregnada de um 
discurso ideológico monopolizador: “o imaginário de baianidade é construído a partir da 
representação da Bahia como a terra da felicidade, festa, sol eterno, calor, praia, 
carnaval, axé music, tolerância racial, cultural e religiosa, etc.” (FERNANDES; NOVA, 
2007, s.p.).  

A leitura e interpretação do corpo é uma forma de vislumbrar como ocorre a 
construção social do corpo soteropolitano e explicitar quais “[...] práticas corporais 
internalizadas poderiam em contrapartida modificar os processos de produção do eu nas 
condições contemporâneas da globalização capitalista” (HARVEY, 2004, p, 159). O 
conceito de corpo é modificado conforme o próprio é (re) construído socialmente. Desse 
modo, qualquer mudança nas formas corporais é também uma alteração de sua própria 
humanidade porque os limites do corpo esboçam a relação do ser humano com o mundo 
que o rodeia (LEBRETON, 2003).  

A composição da “baianidade” se sustenta em uma corporeidade que está 
vinculada à estetização da vida cotidiana que transforma as cotidianidades em um 
produto e acordo com interesses ideológicos e econômicos. “no mundo da hipermídia, 
da indústria cultural, da cultura do entretenimento, ela é conveniente que traz a 
festividade e todo um jeito singular do soteropolitano em interpretar e resolver os 
problemas sociais” (ALBERGARIA, 2007, s.p.).  

Uma análise crítica dos signos sociais que compõem o corpo é imprescindível 
para sua desmistificação, pois o mesmo está impregnado pelo discurso identitário da 
“baianidade” que busca a coesão e o consenso social a partir de uma imagem de mistura 
racial e tolerância que não condiz com a realidade vivida cotidianamente. Assim sendo, 
é preciso alimentar uma política do corpo a partir de uma análise crítica desses signos 
para que esse corpo seja realmente liberto da lógica mercadológica que o transforma em 
artifício de venda. 

A complexidade das práticas sociais foi percebida a partir da análise do tempo-
espaço como produto social, uma vez que esses são conceitos basilares para a análise de 



qualquer realidade social. A pesquisa buscou tecer uma crítica a partir de uma análise 
mais ampla da sociedade brasileira e baiana para chegar à sociedade soteropolitana e, 
por isso, essa abordagem perpassou pela objetividade entre parênteses. A proposição 
explicativa orientada pela objetividade entre parênteses permitiu uma ampla discussão 
acerca do objeto de pesquisa porque congregou diferentes formas de abordagens e as 
confrontou a partir de distintos domínios de realidade e, conseqüentemente, de variadas 
concepções tempo-espaciais.  
 
InCORPOrações geográficas soteropolitanas 

[...] o corpo é um projeto inconcluso, de certo modo maleável histórica e 
geograficamente (HARVEY, 2004, p.136). 

 
 A cidade de Salvador incorpora em seu cotidiano tempos-espaços diversificados; 
logo, agrega temporalidades e espacialidades que a tornam bastante singular. A estética 
que compõe a cidade é entremeada por uma lógica de espetacularização do cotidiano, a 
qual insere a corporeidade como elemento central de um espaço intensamente 
fetichizado pela construção midíatica que transformou a Bahia na “Terra da Alegria” e 
Salvador na “Cidade do Axé”. Pode-se afirmar que a corporeidade soteropolitana 
resgata a totalidade que foi fracionada por práticas homogeneizadoras: sua origem 
étnico-cultural é composta por diferentes matizes que, de modos diversificados, 
constituíram a cidade.  

As heranças de uma sociedade escravocrata perduram no corpo soteropolitano 
que ainda materializa uma histórica condição marcada pela desigualdade. O corpo 
soteropolitano combinou e condensou elementos provenientes de diferentes estruturas 
sociais e que o tornaram múltiplo e singular.  A população negra, base de toda a 
economia escravocrata e importante matriz étnico-cultural, sempre se encontrou no 
nível mais baixo da hierarquia social soteropolitana. 

As condições que perduraram durante séculos foram naturalizadas por um 
discurso ideológico que procurou dissimular as disparidades por meio da estetização da 
miséria e o mito da “baianidade”. A “baianidade” foi uma construção identitária 
disseminada pela elite local para ocultar as reais causas da estagnação econômica e 
também social da cidade de Salvador. Nesse período, que compôs o denominado 
“enigma baiano” (1870-1950), não houve muitas mudanças estruturais da sociedade 
escravocrata e latifundiária.  

Os problemas sociais são escamoteados por um discurso econômico que projeta 
o turismo como a grande solução para esse contexto; a “baianidade” é amplamente 
explorada como produto de um consumo caracterizado como cultural, e a corporeidade 
é um dos principais artifícios que a compõe. A corporeidade do soteropolitano suscita 
múltiplas interpretações que varia de acordo com o discurso que a envolve. Desse 
modo, a singularidade do cotidiano soteropolitano foi estruturada através de quatro 
enfoques sobre o corpo: oprimido, marginal, metafísico e solidário. 

A investigação sobre o corpo oprimido se encaminhou para a sua dimensão 
objetiva, na qual foram avaliadas questões de etnia, gênero, saúde, educação, condições 
de moradia, renda e mobilidade. As marcas herdadas da sociedade colonial escravocrata 
ainda podem ser vislumbradas no corpo soteropolitano: 87% da população 
economicamente ativa é negra e, curiosamente, a RMS possui a maior taxa de 
desemprego das regiões metropolitanas brasileiras e, comparativamente, o maior 
desnível de rendimento entre o trabalhador negro e o não-negro. No que se refere às 
disparidades existentes devido às diferenças de gênero, a corporeidade da mulher 
soteropolitana carrega consigo um duplo preconceito (por ser mulher e negra) e as suas 



condições de trabalho se configuram como as mais insalubres e com as piores 
remunerações.  

Os corpos se distribuem desigualmente no espaço soteropolitano e nas áreas 
periféricas se concentram a maior parte da população que reside em habitações 
desprovidas de infra-estrutura e de salubridade, e muito distantes das condições básicas 
de uma existência humana saudável. O corpo é visto pela lógica capitalista como 
importante instrumento de trabalho, e as condições médico-sanitárias refletem como 
essas relações de poder são estabelecidas: o controle social tem sua gênese na 
corporeidade.  
 Um corpo que não dispõe de condições básicas é um corpo que tem sua 
integralidade violada socialmente. A marginalidade encobre o corpo oprimido a ponto 
de propiciar a sua invisibilidade e fusão a paisagem local. A condição de corpo marginal 
é conseqüência da corporeidade oprimida. A marginalização ultrapassa a materialidade 
e se insere como construção simbólica: as desigualdades e as condições de extrema 
pobreza são consideradas inerentes ao sistema econômico vigente, e o preconceito e a 
discriminação social, qualificados como heranças sociais difíceis de serem apagadas. 

Os principais personagens veiculados como representantes da “baianidade” em 
outro momento histórico tiveram sua corporeidade reprimida e marginalizada. A 
“baiana" de acarajé tem sua gênese na escrava – que circulava com o tabuleiro de 
quitutes –, a qual carregava consigo o estigma que permeava toda mulher negra e 
praticante do candomblé; já o capoeirista tinha sua imagem associada ao crime, à 
contravenção e ao uso de entorpecentes e, somente após a década de 1930, por meio do 
trabalho dos renomados mestres Bimba e Pastinha, insere-se como representação 
cultural identitária legítima. 

O corpo marginal conduz as suas angústias e frustrações cotidianas para a 
religiosidade, a festividade ou outras formas de entretenimento, na expectativa de dias 
melhores, da dissolução dos preconceitos e de maior justiça social. O corpo metafísico 
tem sua relação com o tempo-espaço alicerçada na fé e/ou em outras possibilidades de 
transcendência para que consiga o que lhe é negado cotidianamente: é composto por 
sonhos, aspirações e desejos e, desse modo, estabelece uma estreita relação com a 
dimensão simbólica da cidade a partir de uma estética própria. A estética possui um 
papel central na construção da imagem de Salvador, uma vez que, é através dessa que o 
mito e a utopia se fazem presente no cotidiano.  

A estética do corpo metafísico é composta por elementos próximos à tragédia 
grega, desde a relação entre o sagrado e o profano, onde se reproduzem ações apolíneas 
e dionisíacas, como também a constituição de ícones – santos, orixás, caboclos – que 
cumprem a função que outrora era desempenhada pelos deuses mitológicos e os heróis 
trágicos. O corpo metafísico também exerce uma função fundamental no contexto 
carnavalesco, pois compõe um conjunto tanto estético quanto performático através de 
posturas e gestos que extrapolam a corporeidade exercida cotidianamente.  

O carnaval de Salvador, até aproximadamente a década de 1980 se apresentou 
como uma forma de burlar essa lógica sem sofrer punições e, assim, “libertar” o corpo – 
mesmo que por apenas alguns dias – das amarras sociais, já que, durante o ano todo o 
corpo era moralmente reprimido. Entretanto, com o redimensionamento da festa e a sua 
espetacularização, o espírito dionisíaco transfigurador foi gradativamente sendo 
substituído por uma “apolinização” da festa que perdeu muito seu caráter onírico e se 
transformou em um espetáculo bastante lucrativo para determinados grupos sociais.  

O carnaval de Salvador não possui uma corporeidade coletiva, pois as 
diferenças sociais são exacerbadas pela instituição do abadá e também pela 
disseminação dos camarotes que o estratificou ainda mais. Assim, pode-se afirmar que 



apenas a corporeidade constituída pelos torcedores dos times de futebol preserva um 
senso de coletividade e de união já extinto em muitos outros quesitos da vida em 
sociedade. 

As desigualdades sociais assinalam o corpo soteropolitano de diversas formas – 
tanto explícita quanto implicitamente – porque ainda não foram completamente 
superadas. A potencialidade do corpo solidário se direciona para uma ação política 
permeada de relações simbólicas e de proximidade, por constituírem relações de 
afetividade e solidariedade onde não há uma hierarquia pré-definida. O corpo solidário 
propicia a (re)significação da cultura popular e potencializa a sociedade local através de 
relações de cooperação.  

A sociedade contemporânea incorpora marcas de sua história, e essas podem 
ser mais ou menos visíveis, a depender da forma como isso é trabalhado coletivamente. 
O agir simbólico traz à discussão a cultura como importante elo social – mas não uma 
cultura moldada pelos grandes meios de comunicação e mercado cultural, e sim uma 
expressão dos indivíduos e de sua coletividade. A cultura popular poderia ser uma 
importante força de resistência às relações verticais de poder e à homogeneização dos 
diferentes tempos-espaços.  

Na Salvador contemporânea, a igualdade social se insere apenas no discurso 
institucionalizado, uma vez que as condições materiais e as relações sociais travadas se 
direcionam para o oposto da eqüidade. Certas corporeidades são ocultadas por não se 
enquadrarem nos padrões que regem a cidade-espetáculo, como é o caso de pessoas com 
necessidades especiais, idosos, moradores de rua, homossexuais e prostitutas. Percebe-
se que a emancipação do corpo está muito mais direcionada à liberação de sua 
exploração econômica do que à aceitação de sua complexidade. 
 A corporeidade estabelece um elo identitário tão intenso com a cultura e o 
espaço vivido por meio das relações entre indivíduo/indivíduo, indivíduo/espaço, 
indivíduo/sociedade, sociedade/espaço. A corporeidade é (re)significada constantemente 
através de imagens e símbolos que estabelecem quais corpos e rostos irão compor a 
identidade soteropolitana – é um importante artifício do capital simbólico. A análise da 
experiência corporal trouxe a possibilidade de uma interpretação mais íntima do espaço 
soteropolitano. O corpo tratado com simples materialidade mostra-se como um caminho 
teórico-metodológico mais fácil, pois é muito mais complexo tentar aprender o corpo no 
pensamento e vice-versa.  

Assim sendo, pode-se afirmar que a corporeidade é um instrumento de 
enraizamento cultural, conscientização social e ação política. Essa pesquisa incorporou 
tanto elementos científicos como pertencentes ao senso-comum, numa perspectiva que 
buscou unir razão e emoção, ciência e arte. O diálogo entre a cidade e o corpo trouxe à 
discussão condições básicas de uma existência humana saudável, tanto física quanto 
mental.  
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Imagem 1 – Mapa turístico de Salvador: seleção de áreas para promover a cidade 
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Fonte: Base Cartográfica, CONDER. Concebido por Camila Xavier Nunes e elaborado por Robson 
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Imagem 2 – Mapa de localização por zonas e principais bairros de Salvador  



 

Imagem 3- Caminhada da Liberdade: a corporeidade se fez presente em número e gênero no Dia da
Consciência Negra 

Imagem 4– O cortejo das “baianas”: a estética do corpo metafísico permeia as ruas da cidade 

Imagem 5 – Marcha pelo Esporte Clube Bahia movimentou o centro da cidade 


