
Livro de Resumos

do Grupo de Pesquisa

 Produção do 

Espaço Urbano
(1999 - 2013)

Maria Auxiliadora da Silva
Juliana Cunha Costa Radek

Flávia Damares Santos Batista
(Organizadoras)



Diretor do IGEO
Ronaldo Montenegro Barbosa

Vice-Diretora
Olívia Maria Cordeiro de Oliveira

Coordenador do Progama de Pós-graduação em Geografia
Antonio Puentes Torres

Vice-Coordenador
Cristóvão de C. da Trindade de Brito

Chefe do Departamento de Geografia
Marco Antônio Tomasoni

Vice-Chefe
Noeli Pertile

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

GRUPO DE PESQUISA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Livro de resumos do grupo de pesquisa Produção do Espaço 
     Urbano /  Maria Auxiliadora da Silva, Flávia Damares Santos  
     Batista, Juliana Cunha Costa Radek  (organizadoras). - Salvador:
     IGEO/UFBA, 2014. 130p.

     Pós-graduação em Geografia.

     1. Geografia Urbana - Salvador (BA). 2. Espaço Urbano - Salvador 
(BA). 3. Resumos. I. Silva, Maria Auxiliadora da. II. Radek, Juliana 
Cunha Costa. III. Batista, Flávia Damares Santos. II. Universidade 
Federal da Bahia. Instituto de Geociências. II. Título.

CDU - 911.375.5(813.8)

L788



P E U
PRODUÇÃO
DO ESPAÇO
URBANO

Salvador - Bahia
Janeiro 2014

Livro de Resumos
do Grupo de Pesquisa

 Produção do Espaço Urbano
(1999 - 2013)

Maria Auxiliadora da Silva
Flávia Damares Santos Batista

Juliana Cunha Costa Radek
(Orgs)



Instituto de Geociências - UFBA, Sala 312 B - 2º Andar

Rua: Barão de Geremoabo, s/ número, Campus Ondina 

CEP:  40170115,  Ondina - Salvador - Bahia - Brasil

peu.ufba@gmail.com

www.peuufba.wix.com/peuufba

Professores Coodenadores do PEU

Profª. Drª. Maria Auxiliadora da Silva
Prof. Ms. Claudemiro Cruz Neto
Prof. Ms. Clímaco César Siqueira Dias
Profª. Msª. Denise Silva Magalhães
Prof. Dr. Marco Antônio Tomasoni

Organizadoras

Profª. Drª. Maria Auxiliadora da Silva
Doutoranda MsªJuliana Cunha Costa Radek
Msª Flávia Damares Santos Batista

Revisão de Linguagem

Ana Maria de Carvalho Luz

Projeto Gráfico e Editoração

Msª Juliana Cunha Costa Radek

Profª. Drª. Maria Auxiliadora da Silva
Prof. Ms. Claudemiro Cruz Neto
Prof. Ms. Clímaco César Siqueira Dias
Profª. Msª. Denise Silva Magalhães
Prof. Dr. Marco Antônio Tomasoni



Equipe do PEU

Profª. Drª. Maria Auxiliadora da Silva

Prof. Dr. Marco Antônio Tomasoni

Prof. Ms. Claudemiro Cruz Neto

Prof. Ms. Clímaco César Siqueira Dias

Profª. Msª. Denise Silva Magalhães

Msª Flávia Damares (PEU)

Msª Heloísa de Araújo - Bolsista Doutoranda (PEU)

Msª Flora Pidner - Bolsista Doutoranda (PEU)

Msª Juliana Costa - Doutoranda (PEU)

Thalita Miranda - Bolsista Mestrado (PEU)

William Guedes - Bolsista Mestrado (PEU)

William Morais - Bolsista Mestrado (PEU)

Felipe Oliveira - Bolsista (PEU)

Itaciane Ramos - Bolsista (PEU)

Lucas Uzeda - Bolsista (PEU)

Marcelo Goulart - Bolsista (PEU)

Marcos Conceição - Bolsista (PEU)

Ricardo de Oliveira - Bolsista (PEU) 



Índice

Grupo de Pesquisa Produção do Espaço Urbano

- Introdução --------------------------------------------------------------------

- Bolsa Milton Santos --------------------------------------------------------

- Iniciação Científica: Trabalhos Concluídos ----------------------------

- Iniciação Científica: Trabalhos em Andamento ----------------------

- Atividades Desenvolvidas pelo PEU ------------------------------------

- Dissertações de Mestrado Concluídas ---------------------------------

- Dissertações de Mestrado em Andamento ---------------------------

- Tese de Doutorado em Andamento --------------------------------------

- Atividades Acadêmicas Nacionais e Internacionais Realizadas 

pelo PEU -------------------------------------------------------------------------

- Produção de Livros a partir de Seminários Nacionais Organizados 

pelo PEU -------------------------------------------------------------------------

- Intercâmbios Acadêmicos --------------------------------------------------

- Considerações Finais -------------------------------------------------------

6

114

9

 12

55

63

71

101

118

121

124

126



GRUPO DE PESQUISA
 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO - PEU

GRUPO DE PESQUISA
 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO - PEU

Muitos dos trabalhos relacionados pelos alunos foram também 

de autoria dos professores coordenadores do grupo Produção do 

Espaço Urbano. 

Optou-se por não colocar trabalhos individuais dos professores 

do Grupo de Pesquisa.

6



SOBRE O GRUPO DE PESQUISA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO - PEU

SOBRE O GRUPO DE PESQUISA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO - PEU

Produção do Espaço Urbano é um grupo de pesquisa que 

engloba os Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Federal da Bahia, voltado, principalmente, para as 

questões urbanas e suas dinâmicas. Seus objetivos centrais são: 

analisar o reconhecimento dos principais agentes da produção espacial 

em Salvador, considerando a relevância de suas ações na definição das 

formas e funções de cada lugar da cidade, estudando-a a partir da 

lógica de sua Região Metropolitana; estudar as formas de uso e 

apropriação do solo, bem como a análise socioeconômica da 

população, tendo sempre como diretriz a análise do local para o global; 

compreender as dinâmicas pelas quais a cidade se estrutura ou 

desestrutura – os processos que vêm ocorrendo nas últimas décadas, 

decorrentes, principalmente, de transformações regionais, nacionais e 

globais.

Cabe ressaltar que o referencial teórico de base das pesquisas 

do PEU fundamenta-se nas teorias e nos conceitos de Milton Santos, 

sempre com posicionamentos críticos, análises empíricas, 

levantamentos bibliográficos, o que vem gerando produções 

acadêmicas e de extensão.

O grupo foi formado, em 1997 fortalecendo-se a partir do ano 

2000 e, desde então, sua dinâmica de produção é constante, 

materializando-se em capítulos de livros, apresentação de pesquisas 

em encontros nacionais, dissertações de mestrado, além da promoção 

de encontros, seminários e diversos eventos acadêmicos. Das suas três 
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linhas de pesquisa, a primeira intitula-se “Espaço Urbano de Salvador 

e sua Região Metropolitana”, abrangendo os estudos das dinâmicas 

urbanas, com trabalhos voltados para a compreensão da lógica dos 

planejamentos urbanos, as constantes alterações no cotidiano e nas 

características socioeconômicas de sua população, sempre 

analisando o local e o global. A segunda linha é focada nas “Memórias 

Geográficas”, que visa a reconstruir os primeiros passos da Geografia 

no Estado da Bahia a partir recuperação da memória do Laboratório de 

Geomorfologia e Estudos Regionais da Universidade da Bahia e do 

Instituto de Geociências, a importância de Milton Santos na pesquisa 

de Geografia na Bahia e sua trajetória ao longo dos anos. A terceira 

linha, “Geografia, Literatura e Arte” intenta estabelecer as relações 

este tripé e vêm despertando interesse crescente entre os estudiosos 

destes campos do conhecimento.

Bolsa Milton Santos
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SOBRE A BOLSA MILTON SANTOSSOBRE A BOLSA MILTON SANTOS

A ideia de instituir uma Bolsa Milton Santos surgiu de um desejo 

do Professor, de incentivar estudantes de Geografia carentes a 

participarem de projetos de pesquisa acadêmica. Pouco depois seu 

falecimento, em 2001, sua viúva, a professora Marie-Hélène Santos, 

colocou em pratica seu desejo em parceria com o grupo de pesquisa 

Produção do Espaço Urbano (PEU), do Departamento e do Programa de 

Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia. Iniciou-

se sob a liderança dos Professores Maria Auxiliadora da Silva, Clímaco 

Dias, Rubens de Toledo Junior e Denise Magalhães. Hoje o professor 

Rubens está em outra universidade, e o grupo ganhou mais dois 

professores: Marco Antônio Tomasoni e Claudemiro Cruz Neto.

A primeira bolsa foi concedida no ano de 2002 e, desde então, 

vinte e nove (29) bolsas para os cursos diurno e noturno de graduação 

em Geografia já foram distribuídas. Atualmente são cinco bolsistas.

As bolsas seguem os parâmetros de instituições como o CNPq e 

a FAPESB – inclusive de avaliação e renovação –, proporcionando aos 

estudantes a oportunidade de se engajarem e de se aprimorarem na 

pesquisa. Com isso, os objetivos idealizados pelo professor Milton 

Santos têm sido cumpridos, pois essa experiência em pesquisa tem 

contribuído para o crescimento acadêmico e profissional dos 

estudantes, o que se revela no fato de esses alunos, sem exceção, se 

candidatarem ao mestrado ou a concursos em órgãos estaduais, 

federais e municipais, alcançando sempre os primeiros lugares. A bolsa 

também prevê auxilio aos estudantes na inscrição em eventos 
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acadêmicos e ajuda de custo em viagens, fora de Salvador. Todos os 

bolsistas têm seus trabalhos publicados em forma de artigos, capítulos 

de livros, e os apresentam em eventos científicos nacionais.

11
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA
TRABALHOS CONCLUÍDOS
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RESTRUTURAÇÃO SOCIOECONÔMICA. ESTUDO SOBRE OS 

INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DA 

ROCINHA DO PELÔ E FORTE DE SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO

Remi da Silva Bomfim – Bolsista CNPq 1999 

Esse trabalho aborda as características socioeconômicas das 

comunidades da Rocinha do Pelô e do Santo Antônio Além do Carmo, 

com o objetivo de fazer um levantamento e uma análise dos 

indicadores de qualidade de vida e das perspectivas dos moradores em 

relação ao lugar de residência. Os resultados da pesquisa mostram que 

essas localidades possuem características socioeconômicas 

antagônicas, mesmo se localizando próximas uma da outra. A rocinha 

do Pelô possui indicadores que revelam um processo de degradação 

humana, enquanto Santo Antônio possui indicadores cujas 

características são típicas de uma população de classe média. 

Nenhuma dessas localidades foi beneficiada com a requalificação do 

Centro Histórico iniciada em 1991.

*Observação: os resumos são de responsabilidade dos autores.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
TRABALHOS CONCLUÍDOS*

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
TRABALHOS CONCLUÍDOS*

(CNPq - FAPESB - Milton Santos)
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NOVAS FORMAS DE USO E APROPRIAÇÃO DO DIQUE DO TORORÓ, 

SUAS ALTERAÇÕES FÍSICAS E SUA FUNÇÃO URBANA DENTRO DE 

UMA PERSPECTIVA DE VALORIZAÇÃO AMBIENTAL

Anaildes Tatiane Pinho da Silva – Bolsista CNPq 2000 

O Dique do Tororó é um espaço público do conjunto urbano, 

transformado em reserva natural para o lazer a partir da reforma de 

1998. Como parte da paisagem urbana, sofre as consequências das 

transformações pelas quais vem passando a cidade. No estudo, 

observou-se a concretização das ações governamentais naquela área, 

mostrando como ela passou a ter significados diferentes em função do 

seu novo papel na teia urbana. As consequências naturais dessa 

mudança no paradigma de uso são as alterações físicas e ambientais e, 

principalmente, as relações sociais que se estabelecem naquele 

espaço a partir da mudança na sua função.
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O BAIRRO DO TORORÓ, CONFIGURAÇÃO ESPACIAL, SUAS 

SINGULARIDADES E DINÂMICAS EM RELAÇÃO À CIDADE DO 

SALVADOR 

Antônio Lázaro Pimenta de Araújo – Bolsista CNPq 2001

 Esse trabalho busca avaliar o comportamento urbano do bairro 

do Tororó. Busca definir um perfil evolutivo dos seus moradores, na 

tentativa de identificar os agentes da inércia ou conservacionismo, 

responsáveis pela manutenção de características históricas e sociais 

do bairro que, apesar da proximidade com o Centro, parece não ter 

sofrido modificações relevantes em sua estrutura. Esse bairro guarda 

toda uma serie de peculiaridades espaciais e relacionais, indicadas 

pela manutenção de suas edificações e das relações de vizinhança que, 

à primeira vista, remontam a outros tempos.
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O BAIRRO DA SAÚDE

Conceição Eliana Brito de Carvalho – Bolsista CNPq 2002 

Esse trabalho busca analisar o bairro da Saúde através da 

aplicação de conceitos e categorias propostas por Milton Santos. Essa 

analise revela que o bairro (um dos mais tradicionais da cidade do 

Salvador) e seus arredores não vêm acompanhando o crescimento da 

cidade. Assim, apresenta uma organização funcional e populacional 

com características próprias e tradicionais. A referida pesquisa 

fundamenta-se, teoricamente, no livro Espaço e Método de Milton 

Santos.
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MILTON SANTOS: UMA ANÁLISE DE SUA OBRA SOBRE SALVADOR 

NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1948 E 1964

Fábio Santos da Silva – Bolsista Milton Santos 2002 

As obras analisadas fazem parte de um conjunto maior, que 

corresponde ao período de produção (1948 a 1964), em que os 

trabalhos do autor são voltados principalmente para temas locais, 

como, por exemplo, a cidade de Salvador, bem como outras cidades ou 

regiões do estado da Bahia. Entre as obras que tratam de Salvador, 

encontram-se livros e artigos de revistas e do jornal A Tarde, no qual 

Milton Santos trabalhou entre 1956 e 1964. São textos que podem ser 

enquadrados como trabalhos de geografia urbana por analisarem a 

cidade de Salvador daquele período. Em geral, nas obras dessa 

primeira fase, há uma tendência predominante para as análises 

urbano-regionais, como o estudo de assuntos ligados às cidades e 

regiões da Bahia, destacando-se, entre elas, as que tratam de Salvador 

e Recôncavo. Muitos dos trabalhos dessa primeira fase resultaram de 

pesquisas realizadas no Laboratório de Geomorfologia e Estudos 

Regionais, onde Santos e sua equipe realizaram trabalhos de Geografia 

Aplicada, destinados ao planejamento regional.
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A CIDADE DO SALVADOR NA ÓTICA DE MILTON SANTOS

Fábio Santos da Silva – Bolsista CNPq 2003 

Buscou-se mostrar o pensamento de Milton Santos sobre a 

cidade do Salvador através dos trabalhos publicados no período de 

1948-1964, dando destaque ao “Centro da Cidade do Salvador” 

(1959), além de alguns artigos do jornal A Tarde, analisando trabalhos 

que abordam as problemáticas regionais e urbanas.
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DISTRIBUIÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EM 

SALVADOR 

Itamar Rangel Vieira Junior – Bolsista Milton Santos 2003 

Estudo da distribuição e da funcionalidade dos espaços 

públicos para o cidadão de Salvador, que reflete a preocupação com o 

homem urbano contemporâneo. O artigo sugere, a partir da leitura e 

análise espacial, um repensar das relações que o homem moderno, 

das mais variadas instâncias sociais, estabelece com seu espaço. 

Conhecendo a utilidade pratica das praças, parques e jardins, suas 

funções e identificando o contato entre o espaço relacional proposto e 

o cidadão, pode-se compreender o que, na pratica, esses espaços, 

concebidos para o homem têm a oferecer em seu beneficio. As 

categorias de análise do espaço propostas por Milton Santos – forma, 

função, estrutura e processo – servem de base para o estudo. A 

pesquisa identifica a classificação de três tipos de espaços públicos 

com diferenças contextuais: os espaços revitalizados para o turismo, 

as novas construções e os espaços da periferia, ao tempo em que 

sugere um repensar sobre sua utilidade para o cidadão e se esses 

espaços são condizentes com suas necessidades.
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O PROJETO URBANÍSTICO INTEGRADO NARANDIBA: UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA ENTRE OS BAIRROS DE TANCREDO NEVES E DORON

Patrícia Ponte de Freitas – Bolsista CNPq 2004 

O Projeto Urbanístico Integrado Narandiba diferencia-se dos 

demais conjuntos habitacionais populares por não ser homogêneo 

(dividido em duas zonas) e por estar localizado na faixa oeste do miolo 

da cidade, próximo à Avenida Luís Viana Filho e ao Iguatemi. Nesse 

trabalho são estudadas a função inicial e a atual situação de 

Narandiba, através de uma análise comparativa da ocupação e do 

desenvolvimento entre as zonas norte e sul do projeto, representadas 

pelos bairros de Tancredo Neves e Doron, respectivamente. Busca-se, 

com essa análise, mostrar que a zona sul é privilegiada em relação a 

norte no que diz respeito ao padrão das habitações e ao nível de renda 

da população, pelo fato de ser mais próxima ao novo centro da cidade 

A partir de questionários aplicados, pôde-se também observar que, 

apesar de os bairros populares apresentarem condições de 

infraestrutura inferiores às dos conjuntos habitacionais, sua 

população se mostra mais satisfeita em residir nesses bairros, o que 

remete às questões de identidade e territorialidade. Os resultados 

mostram que, apesar da notável falta de interesse do governo em 

melhorar as condições de vida em bairros como Tancredo Neves, os 

laços de vizinhança e as questões de pertencimento são mais 

presentes em bairros populares.
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A EXPANSÃO URBANA DE SALVADOR: O CASO DA AVENIDA 

PARALELA 

Itamar Rangel Vieira Junior – Bolsista CNPq 2004 

A expansão urbana de Salvador – Brasil, particularmente do 

mais recente vetor de expansão da cidade, a Avenida Luiz Viana Filho, é 

o objeto de analise desse trabalho que, através da investigação dos 

principais agentes de sua transformação espacial, mostra sua 

consolidação como espaço valorizado e sua diferenciação estrutural. A 

pesquisa, igualmente, aborda problemas que possibilitam um 

conhecimento sobre a dinâmica espacial da cidade em relação à sua 

expansão urbana e à ocupação dos terrenos ociosos a partir de sua 

infraestruturação, evidenciada, dessa forma, com a construção de um 

vetor que iria orientar a direção das novas habitações e 

empreendimentos numa ação a principio promovida pelo Estado, e, 

mais tarde, inserida na lógica de mercantilização do espaço. A 

metodologia privilegiou um levantamento documental sobre os 

agentes que fomentaram a sua ocupação. A delimitação da área de 

estudo, que compreende o espaço da avenida e seu entorno imediato, 

foi fundamental para a compreensão não só das funções, mas também 

das diferenciações existentes nesse espaço, ajudando a traçar um 

perfil socioeconômico, a partir da analise os dados do Censo 

Demográfico do IBGE de 1991, 1996 e 2000. Em virtude de um 

planejamento estratégico, resultado da infraestrutura empreendida 

nessa área, reflexo do processo de industrialização da região de 

Salvador e do crescimento populacional, fundamentou-se uma 

produção social diferenciada ao longo da avenida, com a instalação
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dos serviços de shopping, concessionárias de veículos, faculdades, 

conjuntos habitacionais de classe média e áreas de ocupação de 

população de baixa renda.
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A EVOLUÇÃO GEOGRÁFICA DO BAIRRO DA BAIXA DE QUINTAS

Elisangela de Souza – Bolsista Milton Santos 2005 

O bairro de Baixa de Quintas é o foco desse estudo, que 

abrange sua evolução histórico-geográfica e socioeconômica, a partir 

das categorias de análise do espaço de Milton Santos. Concomitante à 

análise histórico-geográfica, investigam-se as tendências atuais do 

bairro referentes ao processo de urbanização e ao comércio, 

utilizando-se dos conceitos dos dois circuitos, superior e inferior 

(Santos, 1979), para a análise da forma como o bairro está inserido no 

contexto do seu entorno. Busca-se também mostrar a importância que 

o bairro teve no contexto das transformações de Salvador, bem como 

seu papel atual, visto que modificações se processam diretamente na 

área, no cotidiano do próprio local e nas demais áreas do entorno.
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A DIMINUIÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS ATIVISMOS SOCIAIS NAS 

POLÍTICAS SOCIAIS URBANAS 

Adriano Cassiano dos Santos – Bolsista Milton Santos 2006 

Estudou o modo como a queda dos ativismos sociais de bairro 

tem contribuído para a redução do papel interventor da política 

urbana, bem como da sua função democrática, tomando como 

exemplo dois bairros de Salvador, Calabar e Pau da Lima, o primeiro 

onde os ativismos se fazem presentes e o segundo como contraponto. 

Esses bairros, portanto, possuem processos históricos diferenciados 

no que diz respeito à atuação de tais movimentos sociais, o que torna 

interessante a comparação entre os dois. O ponto de partida da 

pesquisa baseou-se num conjunto de critérios sistematizados em 

relação aos bairros de Salvador, realizado por Izail Arnaldo da Costa, 

técnico do IBGE, que fundamentou seu trabalho a partir da base de 

dados segundo os setores censitários. Através dessa sistematização, 

pode-se traçar um perfil dos bairros a partir de variáveis trabalhadas 

no censo demográfico 2000. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

foram trabalhadas as contribuições de Santos (1996) e Tuan (1980), no 

que diz respeito aos estudos referentes às categorias de lugar, as quais 

apontam desdobramentos importantes e servem de base para os 

objetivos pertinentes ao estudo pretendido.
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CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA EM BAIRROS PERIFÉRICOS 

Patrícia Ponte de Freitas – Bolsista CNPq 2006 

Neste trabalho, realizou-se uma análise dos circuitos da 

economia em áreas periféricas da cidade, utilizando como norteadora 

a teoria dos Circuitos da Economia Urbana (SANTOS, 1979). 

Primeiramente, foi feita uma releitura da teoria, adaptando-a à 

realidade dos bairros periféricos. Para tanto, acrescentou-se mais uma 

categoria aos circuitos superior (comércio e serviços modernos) e 

inferior (não modernos): os estabelecimentos mistos, comuns, devido 

à dificuldade de delimitação exata das esferas de abrangência dos dois 

circuitos nesses bairros. Posteriormente, realizou-se uma análise 

comparativa da distribuição das atividades terciárias em dois bairros, 

Tancredo Neves e Doron, que, apesar de periféricos, apresentam 

diferenças: o primeiro é um bairro popular bastante populoso, de 

ocupação espontânea; e o segundo, um conjunto habitacional, de 

planejamento Estatal. A partir dos resultados, foi possível perceber as 

formas que as atividades terciárias assumem em bairros pobres 

(tenta-se suprir a maior parte das necessidades da população do 

bairro, porém, adequando-se às sua condições e às do meio), e, com a 

flexibilização dos limites entre os circuitos, tenta-se mostrar que a 

“pureza” é algo difícil de ser encontrado em algumas áreas periféricas 

da cidade.
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O POLICENTRISMO EM SALVADOR E A ACESSIBILIDADE À CIDADE 

Patrícia Ponte de Freitas – Bolsista Milton Santos 2006 

Nos estudos sobre cidades, um ponto que se faz presente com 

grande relevância: a questão do centro urbano. Analisar esse 

conteúdo significa entender a dinâmica social e as contradições 

urbanas. Uma área pode ser dotada de centralidade a partir de 

diferentes fatores, que variam dos econômicos aos simbólicos. O 

presente trabalho propõe-se a analisar os centros de Salvador (Bahia), 

sua importância para a cidade e as questões de acessibilidade. Este 

estudo fundamenta-se na relevância das centralidades para a 

compreensão da dinâmica urbana, bem como na importância de sua 

localização no cotidiano da população, revelada a partir da diferente 

dotação de infraestrutura nos bairros e das diferentes condições de 

acesso e suas consequências.
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MODO DE VIDA E ATIVISMO SOCIAL 

Flávia Damares Santos Batista – Bolsista Milton Santos 2006 

Esse estudo aborda questões ligadas às dinâmicas 

populacionais, a partir de uma análise dos padrões opostos de 

ocupação do espaço urbano em dois bairros periféricos de Salvador: 

Pirajá e Valéria. Esses padrões estão caracterizados como áreas 

planejadas, configuradas aqui como conjuntos habitacionais e como 

áreas de crescimento espontâneo, as ocupações irregulares. Portanto, 

faz-se uma abordagem da heterogeneidade dentro de um bairro 

teoricamente homogêneo e das consequências  dessa 

heterogeneidade. Um dos elementos enfocados é a diferença com 

relação à origem dos moradores. A população das ocupações 

planejadas é oriunda de bairros distintos da cidade do Salvador, 

enquanto que a das ocupações irregulares geralmente é constituída 

de pessoas que moravam anteriormente em outras áreas do próprio 

bairro. Além das diferenças quanto à origem dos seus moradores, 

existem inúmeras outras que tornam os bairros em questão 

heterogêneos, tais como nível de escolaridade, tipo de ocupação 

econômica, dentre outras. Cabe salientar que mesmo produzindo 

cotidianos diferenciados para a população desses bairros, essa 

heterogeneidade também enfrenta dilemas comuns.
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MERCADO INFORMAL E OS DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA 

URBANA 

Willian Guedes Martins Defensor Menezes – Bolsista Milton Santos 

2007 

Esse é um estudo sobre o segmento econômico denominado 

mercado informal, discutido e entendido a partir do circuito inferior da 

economia urbana. Tal pesquisa teve seu aporte teórico no livro Espaço 

Dividido: Os dois circuitos da economia Urbana de Milton Santos 

(1979). O autor entende que o mercado informal é envolvido por toda 

a problemática do circuito inferior e pela própria condição de 

subdesenvolvimento do país, construída ao longo de sua história. A 

pesquisa se desenvolveu a partir de dois eixos principais: o primeiro 

compreende o aspecto teórico-metodológico, caracterizando, entre 

outros conceitos, o de mercado informal e o de circuito inferior; já o 

segundo eixo se volta para a discussão prática desses conceitos, ou 

seja, a observação empírica e a coleta de dados do campo, que é 

constituído pelo Centro tradicional da cidade do Salvador. Nesse 

espaço, encontra-se um rico laboratório humano, composto por uma 

diversidade de atividades das classes mais pobres, o que possibilitou 

desenvolver toda a problemática do presente estudo.
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A EXPERIÊNCIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE SALVADOR

Flávia Damares Santos Batista – Bolsista Milton Santos 2007

O presente texto aborda o orçamento participativo como um 

instrumento de envolvimento popular na gestão pública municipal. A 

sua implantação em muitos municípios brasileiros se intensificou a 

partir da década de 1980, após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, que determina, através do Art. 29°, que o planejamento 

municipal tenha a cooperação de associações representativas, 

possibilitando uma maior participação popular na construção do 

orçamento público, além de modificar a sistemática orçamentária. O 

orçamento participativo, em Salvador, configura-se como objeto 

central da discussão, que enfoca a metodologia empregada pela atual 

gestão municipal. Ao ser enviado para aprovação na Câmara dos 

Vereadores, não existe nenhuma certeza de que as quatro prioridades 

escolhidas pela população das Administrações Regionais serão 

aprovadas integralmente. Prova disso é que, do conjunto das que 

foram enviadas, apenas duas foram aprovadas, correspondendo aos 

da Pituba e da Cidade Baixa.
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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO-METROPOLITANO DE 

SALVADOR: CONFLITOS DE USOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS – DIQUE 

DO TORORÓ 

Gilma Brito da Silva – Bolsista CNPq 2007 

O estudo desenvolvido teve como enfoque a análise da 

produção do espaço urbano-metropolitano da cidade do Salvador, na 

perspectiva de uso e apropriação dos espaços públicos, tendo como 

exemplo o Dique do Tororó. Aquele parque se constitui num 

importante equipamento de lazer e uso público da população do seu 

entorno, sendo verificado, em seu registro, uma intervenção pública 

de revitalização ou requalificação, o que acarretou uma modificação 

na sua estrutura espacial e funcional. As mudanças espaciais podem 

ser percebidas pela implantação de novos equipamentos, tais como 

pista de Cooper, parques infantis e restaurantes. Seguindo esse novo 

arranjo, o Dique passou a funcionar como um espaço de múltiplo uso, 

que, na sua forma urbanística, corresponde ao uso simultâneo do 

espaço para diferentes atividades. A distribuição dessas diversas 

atividades segue uma forma normatizada, disposta em áreas 

claramente delimitadas por categorias de uso. As categorias 

identificadas são: caminhante (área para caminhada), corredor (área 

para correr), passante (ligação entre bairros da cidade), passeador 

(para o público que o utiliza a passeio), crianças (parquinhos) e 

comensais (público dos restaurantes). A partir de tais transformações 

ocorridas, buscou-se verificar as diferenciações do seu uso e de sua 

apropriação, assim como os possíveis conflitos gerados dessa relação e 

seus rebatimentos na dinâmica urbana. Como suporte dessa 
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investigação, foram obtidos dados de frequência média de usuários 

por categoria, perfil socioeconômico e a percepção de cada usuário 

acerca do espaço.
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O USO E APROPRIAÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-

INFORMACIONAL: UM ESTUDO SOBRE O BAIRRO CASTELO 

BRANCO

Robson Souza da Silva - Bolsista FAPESB 2007 

O meio técnico-científico-informacional “é a cara geográfica da 

globalização”. Dessa forma, o objetivo da pesquisa foi revelar como a 

atuação dos agentes hegemônicos imprime ao território suas 

“marcas” e quais as reações ou resistências observadas nesse 

processo dialético. Sendo assim, a análise empírica consistiu no 

mapeamento de alguns segmentos, com a utilização de duas 

formulações de Milton Santos - o meio técnico-científico-

informacional e os circuitos da economia urbana. Tais formulações 

foram fundamentais para compreender e revelar possíveis 

heterogeneidades e (ou) homogeneidades dentro do próprio bairro. A 

grande quantidade de locais de acesso pago, 25 no total, e de 

locadoras de vídeo, 8 em todo o bairro, demonstram como a 

população desse bairro popular busca acompanhar a difusão mais 

intensa e generalizada desses objetos técnicos e informacionais do 

que nos períodos anteriores. A população, em sua grande parte, não 

utiliza plenamente o potencial tecnológico que esses objetos 

proporcionam, embora eles sejam  constantemente aprimorados e 

disponibilizados para o consumo.
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USO E APROPRIAÇÃO DO MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-

INFORMACIONAL: UM ESTUDO SOBRE O BAIRRO DE SÃO 

GONÇALO (CABULA) 

Dominique Ferreira do Amaral – Bolsista CNPq 2007 

Este é um estudo sobre o meio técnico-científico-

informacional no bairro de São Gonçalo, onde foi constatado que a 

apropriação dessa técnica se faz de forma fragmentada, tendo esta 

fragmentação um caráter de resistência às imposições econômicas 

dos agentes hegemônicos. Um bom exemplo é a presença cada vez 

mais numerosa das lan houses que, na área, na época do estudo, 

totalizavam 10 estabelecimentos. Tais estabelecimentos, com os seus 

objetos técnicos (computador ligado à internet), cobravam um preço a 

priori acessível (R$1,00 por hora), proporcionando aos moradores dos 

bairros populares acessibilidade a determinadas técnicas e 

informações. Tais informações representam o “vetor fundamental do 

processo social” (SANTOS, 1996 p. 191), em um espaço interativo, 

onde as relações sociais se constroem de forma presencial ou virtual, 

essa última comprovada pelo site de relacionamento intitulado 

ORKUT, o mais visitado pela população de São Gonçalo. É dessa forma 

que acontece a interação mais efetiva entre a população local e o 

mundo globalizado. Santos (1996, p. 206) afirma que: “é o lugar a sede 

da resistência, às vezes involuntária da sociedade civil”. Além dos 

computadores, considerados símbolos desse período técnico-

cinetífico-informacional, existem diversos outros objetos técnicos 

com grande densidade cientifica, como, por exemplo, os telefones 

celulares, que não são utilizados ainda pela população em sua 

completude, apesar de sua difusão entre todas as classes.
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O COTIDIANO URBANO SOB A LÓGICA CAPITALISTA: UM ESTUDO 

REALIZADO NO BAIRRO DA FEDERAÇÃO, SALVADOR – BAHIA

Ereni da Silva Oliveira – Bolsista Milton Santos 2008 

O espaço influencia e é influenciado pela vida da sociedade. 

Existe uma relação dialética entre sociedade e espaço e, sem levá-la 

em conta, qualquer estudo sobre o espaço ou sobre a sociedade é 

incompleto. Partindo desse pressuposto e observando a dinâmica 

atual das cidades, surgiram, durante discussões sobre o tema desta 

pesquisa, algumas questões: Existe vida de bairro atualmente? Quais 

as suas especificidades e quais os princípios que a fundamentam? 

Qual a sua implicação sobre o espaço? De que forma a lógica capitalista 

está inserida na vida das pessoas e como ela se materializa no 

ambiente urbano? Qual a influência do consumo sobre o 

comportamento da sociedade? Esses questionamentos foram 

impulsores de uma pesquisa sobre o cotidiano no bairro da Federação, 

Salvador – Bahia, cujos resultados são apresentados neste artigo.
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DINÂMICAS METROPOLITANAS DE SALVADOR: UM ESTUDO DOS 

MUNICÍPIOS DE LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E MATA DE SÃO 

JOÃO 

Harlan Rodrigo – Bolsista Milton Santos  2008 

A partir da década de 1970, o município de Lauro de Freitas, 

situado, aproximadamente, a 22 km de Salvador, passa a receber um 

contingente populacional de classe média alta e classe alta. Como 

referência desse movimento de migração está a ocupação e o 

crescimento do loteamento de Vilas do Atlântico. Apesar dessa 

constante migração, que acontece há aproximadamente três décadas, 

os serviços que essa determinada população consome (grandes 

hospitais, escolas, centros de lazer, etc.) ainda se apresentam de forma 

fragilizada naquela localidade. Essa dinâmica não se limita apenas a 

Lauro de Freitas, estendendo-se também aos municípios de Camaçari, 

Mata de São João e outros, como Candeias, São Sebastião do Passé, 

São Francisco do Conde, Madre de Deus e Simões Filho, todos 

componentes da Região Metropolitana de Salvador, o que leva essa 

população a realizar um deslocamento cotidiano, com carros 

particulares, entre esses municípios, contribuindo para uma má 

qualidade ambiental das cidades, dentre outras consequências. Para 

tal análise, são usados referenciais teórico-metodológicos de autores 

que estudam temas correlatos.
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A MOBILIDADE DAS POPULAÇÕES DOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS E 

DE MUSSURUNGA 

Marcelo da Cruz Oliveira – Bolsista Milton Santos 2008 

Essa pesquisa teve como principal objetivo, além de descrever 

estruturalmente, diagnosticar os principais problemas nas estações de 

transbordo desses bairros, bem como apontar soluções cabíveis para 

um melhor atendimento às populações, principalmente as do raio de 

ação das estações. Os dados coletados evidenciam alguns problemas 

em termos funcionais, tanto das estações de transbordo quanto dos 

ônibus. Servem também, para tornar visíveis os fatos que passam 

despercebidos no dia a dia, verificando os diversos serviços e 

estabelecimentos comerciais nelas existentes, visando a interpretar 

sua relação geográfica com as comunidades adjacentes. 

Concomitantemente foram estudadas também as linhas 

metropolitanas, em função da análise da sua influência e importância 

nas funcionalidades das estações, como também o papel dessas linhas 

na dinâmica da cidade do Salvador.
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ANÁLISE DA HABITAÇÃO NO NORDESTE DE AMARALINA: 

DINÂMICA DE OCUPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MORADORES NO 

BAIRRO 

Gilmara Silva Pereira – Bolsista Milton Santos 2008 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise de 

aspectos da habitação no bairro Nordeste de Amaralina e de seus 

subespaços, ou seja, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz e Chapada do Rio 

Vermelho, levando em consideração as condições estruturais do 

bairro e os aspectos socioeconômicos, como violência, educação e 

lazer.
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DINÂMICAS METROPOLITANAS DE SALVADOR 

Ney Lucas Reis Ribeiro – Bolsista CNPq 2009 

O objetivo do presente trabalho é discutir alguns dos efeitos 

localizados da globalização e da reestruturação econômica 

observados nas metrópoles brasileiras, mais especificamente, no caso 

de Salvador e de sua Região Metropolitana. O intuito foi o de elucidar e 

caracterizar a natureza das centralidades ali verificadas, a partir das 

dinâmicas dessa metrópole no último quartel do século passado e nos 

primeiros anos do século XXI. Para tal, foi feita uma revisão 

bibliográfica a respeito das temáticas – reestruturação econômica, 

dinâmicas socioespaciais, centralidades e evolução da RM de Salvador 

– buscando maior aprofundamento teórico. A partir disso, pôde-se 

constatar que as Regiões Metropolitanas, sendo lócus da produção 

capitalista do espaço, passam por transformações intensas, 

principalmente nas estruturas demográficas. Percebe-se, por um lado, 

diminuição nas taxas de crescimento do município-núcleo e, por 

outro, aumento do contingente populacional nos municípios 

periféricos. Outro aspecto verificado é a redistribuição das atividades 

e das instituições públicas e capitalistas para novas áreas da cidade, 

num processo de desconcentração das atividades industriais, que vão 

se alocar fora do núcleo metropolitano, o qual passa por mudanças em 

sua morfologia espacial, fazendo surgir novas centralidades. No caso 

de Salvador, o centro tradicional (área que envolve o Comércio, Centro 

Histórico e entorno) vê-se esvaziado de atribuições a partir da década 

de 1970, momento em que a cidade se expandiu para a Avenida Luís 

Viana Filho (Paralela), o Vale do Camurujipe e vias, Avenidas Tancredo 
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e Antonio Carlos Magalhães na região do Iguatemi, Pituba e Itaigara. É 

nesse novo eixo que vai se instalar um complexo de edifícios 

“inteligentes”, shoppings centers, equipamentos estatais – das esferas 

estaduais e federais, principalmente –, terminal rodoviário, além de 

sedes de empresas dos ramos da construção civil, financeiras, 

imobiliárias, veículos de informação, instituições bancárias, dentre 

outros. Ou seja, é nessa região que as atividades dos segmentos 

técnicos e informacionais vão se concentrar, conferindo-lhe um 

adensamento verticalizado de atividades e de relações de produção 

do espaço, tendo o Estado como um dos principais agentes desse 

processo. Entretanto, verifica-se que as transformações no espaço 

repercutem também em desigualdades, ou melhor, elas se dão de 

modo combinado e desigual, pois as condições de moradia e 

habitação, o acesso aos serviços básicos de infraestrutura, transporte 

e vagas de trabalho é cada vez mais fragmentado, privilegiando uma 

parcela da população. Faz-se necessário considerar até que ponto os 

sinais de reestruturação espacial e funcional das metrópoles estão 

relacionadas a mudanças introduzidas por um modelo econômico e 

político que contrai os recursos para o emprego e para a mobilidade 

social.

39



INTERVENÇÕES PÚBLICAS NA ORLA DA BAÍA DE TODOS OS 

SANTOS, PRAIAS DA RIBEIRA A SÃO TOMÉ DE PARIPE  

Leandro Vieira – Bolsista CNPq 2009 

A pesquisa visa a compreender as intervenções públicas na 

Orla da Baía de Todos os Santos, identificando suas intencionalidades e 

implicações socioespaciais, os possíveis impactos causados ao 

ambiente urbano, assim como a utilização dos instrumentos 

urbanísticos responsáveis pela política urbana de Salvador. A pesquisa 

pretende contextualizar historicamente a produção do espaço urbano 

na Borda da cidade, tanto na Orla da Baía de Todos os Santos quanto na 

Orla Atlântica, para identificar as estratégias das interferências 

realizadas nessas áreas. O recorte escalar da pesquisa compreende as 

praias da Ribeira até a praia de São Tomé de Paripe. A pesquisa 

pretende compreender as relações espaciais referentes a essas praias, 

entendidas como espaços públicos, e conceitua o espaço como uma 

reunião de sistemas de ações e de objetos (SANTOS, 1999).  Trata-se 

de um estudo baseado nas categorias de análise do espaço propostas 

por SANTOS (1999): forma, função, estrutura e processo. Também se 

buscou observar, examinar e compreender a ação dos agentes que 

atuam e estimulam a produção do espaço na Orla da Baía de Todos os 

Santos, assim como a apropriação territorial privada dos espaços 

públicos, em detrimento da utilização desses espaços para o uso 

social, de convivência
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ESPAÇO-MUNDO E REFUNCIONALIZAÇÕES NO CENTRO HISTÓRICO 

DE SALVADOR: O CASO DE SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO 

Ereni da Silva Oliveira – Bolsista Milton Santos 2009

O Centro Histórico de Salvador passou por um processo de 

requalificação promovido pelo Estado com o objetivo de dinamizá-lo e 

torná-lo mais atrativo para o turismo. O presente trabalho aborda as 

consequências advindas dessa requalificação para o bairro de Santo 

Antônio Além do Carmo, principalmente os efeitos gerados pela 

intervenção direta nesse local. Inicialmente, foi feita uma abordagem 

sucinta da funcionalidade do bairro no passado e, posteriormente, 

enfatizada a provável ocorrência de processos de refuncionalização e 

gentrificação e suas implicações para a população residente. 

Finalmente, realiza-se uma análise da atuação do turismo e o 

envolvimento da população residente com essa atividade.
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FRONTEIRAS ESQUECIDAS E LIMITES EM CONFLITO: O CASO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

Harlan Rodrigo Ferreira da Silva – Bolsista FAPESB 2009

Essa pesquisa busca construir um diagnóstico da Região 

Metropolitana de Salvador, identificando os locais que estão 

envolvidos em diversas disputas intermunicipais por variados 

interesses, tais como arrecadação de impostos e esquiva de assumir a 

responsabilidade de gastos sociais em locais mais pobres.
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REDES TÉCNICAS E TEORIA DA GEOGRAFIA: IDEIA DE REDE EM 

MILTON SANTOS (1949-1964)

 Willian Morais Antunes de Sousa – Bolsista Milton Santos 2010

O geógrafo Milton Santos (1926-2001), iniciou seus trabalhos 

científicos ainda quando lecionava Geografia do Brasil no Colégio 

Municipal de Ilhéus. Suas primeiras excursões de campo eram no 

entorno da cidade de Ilhéus e fazendas de cacau de sua área de 

influência. Nesse município, morou de 1948 a 1954. Depois passou a 

morar em Salvador onde começou sua trajetória acadêmica. Esse 

projeto tem como objetivo resgatar os textos de Milton Santos entre 

os anos 1949-1964 e analisar a forma o geógrafo se utilizava da ideia de 

rede geográfica. 
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A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM ÁREAS URBANAS E A 

COMUNICAÇÃO COMO FATOR DE TRANSFORMAÇÃO ENTRE 

NEGROS E POBRES DESSAS ÁREAS: O CASO DO BEIRU, SALVADOR-

BA

Itaciane Ramos – Bolsista Milton Santos 2011

Este trabalho traz uma discussão sobre a segregação 

socioespacial em áreas urbanas, buscando, no recorte espacial do 

bairro, uma forma de evidenciar a materialização da exclusão nas 

periferias. Nas cidades, a segregação se cristaliza ao lado das tentativas 

de camuflagem da real situação, vistas através de falsas melhorias que 

são frequentemente propagandeadas. A periferização é produto das 

ações de um Estado que não atende às necessidades da população 

pobre e se especializa em atender aos interesses de grupos 

hegemônicos. O bairro do Beiru, quilombo urbano remanescente, foi 

escolhido entre os diversos bairros populares (não menos segregados) 

de Salvador como recorte espacial, devido a seu passado e seu 

presente, que nos fazem refletir sobre a luta pela sobrevivência de 

grupos historicamente desfavorecidos. Neste trabalho, o papel da 

proximidade e da comunicação entre os pobres será abordado como 

uma possível forma de transformação, com base nos estudos de 

Milton Santos, face ao abandono e ao descaso do poder público para 

com os bairros populares. Os estudos empíricos aliados à teoria têm 

como objetivo trazer a discussão do global e do local, da generalização 

e da especificidade, que se manifestam no espaço.
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REDES E GEOGRAFIA: QUAL O PAPEL HISTORICAMENTE ATRIBUÍDO 

AOS POBRES?

Willian Morais Antunes de Sousa – Bolsista Milton Santos 2011

A urbanização dos países do Terceiro Mundo nos anos 60 foi 

intensificada, principalmente após a industrialização e o crescimento 

demográfico. As cidades receberam e tiveram os seus contingentes 

populacionais aumentados como nunca antes visto na história. A 

teoria dos três setores da economia e as teorias dos lugares centrais se 

tornaram clássicas nos órgãos internacionais, servindo para o 

planejamento econômico e regional dessas nações. No entanto, a 

teoria dos dois circuitos da economia urbana de Milton Santos nasce 

da necessidade de uma interpretação própria para a história das 

cidades dos países de origem colonial. Esse projeto teve como objetivo 

analisar, nos textos de Milton Santos dos anos 1964-1975, como as 

populações pobres são estudadas e o papel que elas têm na 

formulação da teoria dos dois circuitos.
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A NOVA AVENIDA CENTENÁRIO E A FORMAÇÃO DE 

TERRITORIALIDADES PELOS AGENTES PRODUTORES DE ESPAÇO 

(PESQUISA E ARTIGO)

Paula Regina – Bolsista Milton Santos 2011 

A Nova Avenida Centenário surge a partir da realização de 

obras pela Prefeitura de Salvador em setembro de 2008, mas é apenas 

com as pessoas que circulam e a utilizam que o novo espaço público 

ganha expressões e territorialidades diferentes ao longo do seu 

trajeto. O Estado (através do executivo municipal) atuou na tentativa 

de solucionar, de forma rápida e talvez não tão eficaz, os problemas de 

alagamentos que envolviam o rio dos Seixos. Depois de tamponá-lo 

com uma superfície de concreto, o espaço se tornou palco de 

territorialidades delimitadas a partir de relações de poder e 

identidades. O modelo de planejamento adotado por Salvador é aqui 

abordado. Nele, podemos ver o distanciamento entre o que prevê o 

“Estatuto da cidade” e o que está sendo aplicado no espaço urbano 

soteropolitano. Há muito tempo, Salvador não possui instrumentos 

que estimulem a maior participação da sociedade civil na gestão da 

cidade. A obra estudada reflete o modelo de planejamento escolhido 

para a cidade naquele momento histórico e tem como pano de fundo a 

aprovação e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU). Conceitos como “planejamento e gestão urbana”, 

comunicação e solidariedade estão presentes nesse trabalho, todos 

articulando a particularidade da Nova Avenida Centenário com o 

planejamento conservador realizado pelo executivo municipal.
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AS NOVAS FUNÇÕES DA RUA CHILE DA CIDADE DO SALVADOR, 

BAHIA: DE CENTRALIDADE A SUBCENTRO COMERCIAL E DE 

SERVIÇOS

Lucas Uzeda Castro – Bolsista Milton Santos 2011

O presente trabalho intenta compreender as transformações 

ocorridas na Rua Chile, na Cidade do Salvador, nas últimas décadas do 

século XX, bem como os fatores que motivaram essas transformações, 

as novas funções da rua no contexto da dinâmica urbana da cidade 

contemporânea e os reflexos do processo de transformação da rua 

para o Centro e o Centro Histórico de Salvador. A Rua Chile concentrou 

várias funções de importância na antiga Cidade do Salvador. Sede 

administrativa e centro comercial e de serviços, nela se encontravam o 

Palácio dos Governadores, a Câmara Municipal, a Prefeitura, a 

Tesouraria Geral, a Pagadoria Militar, entre outros. Além dos órgãos 

governamentais, havia escritórios empresariais, consultórios 

médicos, escritórios jurídicos e grandes lojas de variedades. A Rua 

Chile servia de ligação entre a Praça Castro Alves e o Centro 

Administrativo, duas importantes centralidades da época. No decorrer 

das últimas décadas do século XX, com o deslocamento do centro 

administrativo para a Avenida Luiz Viana Filho, conhecida 

popularmente como Avenida Paralela, ocorrido na década de 1970, e o 

desenvolvimento de novos espaços que se tornaram centralidades, 

deslocam as atividades antes concentradas na Rua Chile, o que a  levou 

à decadência. Contemporaneamente, a via apresenta novas formas e 

novos conteúdos, como resultado dos processos de transformação 

ocorridos na dinâmica urbana da cidade.
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A OCUPAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA CIDADE DO SALVADOR

Marcos Vinicius Almeida Conceição – Bolsista Milton Santos 2012 

Desde as primícias da história do Brasil, os espaços costeiros 

soteropolitanos vêm sendo ocupados por variados grupos de pessoas, 

e, ao longo da história da cidade do Salvador, esses espaços passam 

por grandes transformações. A procura de espaço na orla marítima, 

onde está localizado o atual bairro da Barra, iniciou-se ainda no 

período das capitanias hereditárias, quando ele pertencia a Francisco 

Pereira Coutinho. Entretanto, foi só na primeira metade do século XX 

que grande parte da população (principalmente a classe média alta) se 

deslocou do centro antigo da cidade da Bahia, para viver às margens 

do Atlântico, o que foi decisivo para a dinâmica de expansão da cidade. 

Nesse trabalho, são estudados os bairros da Barra, Ondina, Rio 

Vermelho, Amaralina, Pituba, Boca do Rio, Pituaçu e Itapuã, distritos 

localizados na região da orla atlântica da cidade, cada um com suas 

particularidades, onde são evidentes as grandes desigualdades sociais 

que se confirmam na própria paisagem.
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A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E OS CONFLITOS DE USO DO SOLO 

URBANO EM SALVADOR: O CASO DO NORDESTE DE AMARALINA

Itaciane Ramos – Bolsista Milton Santos 2012 

As manifestações de interesses puramente capitalistas de uso 

do solo urbano podem ocorrer de diversas formas nas cidades. Vários 

lugares segregados, abandonados pelo poder público, podem passar a 

despertar a cobiça das empresas imobiliárias, pela sua localização e 

pelos melhoramentos reivindicados pelos próprios pobres, como 

asfalto, rede de esgotos, transporte público, posto de saúde, etc. 

Vários fatos evidenciam o quanto o bairro do Nordeste de Amaralina, 

em Salvador – habitado majoritariamente por moradores negros e 

pobres, caracterizado pelas suas casas simples, pelas suas ruas 

esburacadas, abandonadas pelo poder público – é alvo dessa cobiça. O 

Nordeste de Amaralina e os bairros elitizados que o cercam, como 

Pituba, Rio vermelho, Amaralina e Itaigara, formam um verdadeiro 

símbolo da pobreza e da riqueza que convivem lado a lado. Isso nos 

ajuda a entender como funcionam os mecanismos de regulamentação 

do poder público, que, por sua vez, legitimam, de forma intencionada, 

o uso do solo urbano por grupos hegemônicos que atuam unicamente 

para a reprodução capitalista. Os grupos e os movimentos sociais 

urbanos, como o Movimento dos Sem Teto da Bahia (MSTB), as 

associações de moradores, os ativismos de bairros, entre outros, 

evidenciam o quanto a comunicação entre os pobres, através das suas 

convivências cotidianas, pode fazer surgir o despertar da consciência 

do seu poder de transformação. É o que o geógrafo Milton Santos 

denominou o Período Popular da História. 
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UM ESTUDO SOBRE A NOÇÃO DE MEIO GEOGRÁFICO NA OBRA DE 

MILTON SANTOS

Willian Morais Antunes de Sousa – Bolsista Milton Santos 2012 

O conceito de meio foi bastante utilizado pelos geógrafos da 

Escola Francesa de Geografia. Em meados dos anos 70, na aurora da 

Geografia Radical, na Inglaterra e nos EUA, e da Geografia Crítica, no 

Brasil, os conceitos utilizados pelos clássicos da geografia francesa 

foram severamente criticados chegando a ser relegados a terceiro 

plano pelos geógrafos brasileiros. Este projeto teve como objetivo 

analisar, na obra de Milton Santos, a noção de meio geográfico. 

Procurou-se entender como a categoria aparece na obra do autor nos 

seus textos dos anos 80. Esse estudo pretende, portanto, fazer uma 

leitura estrutural da obra de Milton Santos para identificar as 

influências da geografia clássica em seu pensamento e as mudanças 

teóricas no uso do conceito de meio. 
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A INTERVENÇÃO DO ESTADO E AS NOVAS TERRITORIALIDADES NO 

CALABAR E ALTO DAS POMBAS: O CASO DA BASE COMUNITÁRIA 

DE SEGURANÇA

Paula Regina – Bolsista CNPq 2012 

A presente pesquisa pretendeu analisar a política de segurança 

pública com cidadania, aplicada pelos executivos Estadual e Federal no 

período de conformidade política entre eles. Serão tecidas 

considerações teóricas acerca das dinâmicas socioespaciais que 

envolvem essas políticas de segurança pública, em Salvador, focando o 

Bairro do Calabar, através da implantação recente da Base 

Comunitária de Segurança. A presente pesquisa parte do pressuposto 

de que, após a queda do muro de Berlim e da ofensiva neoliberal, 

acirrada pela crise estrutural do capital a partir da década de 1970, o 

Estado, no Brasil, ao manter o seu caráter de classe, vem apostando 

em novas táticas de controle social. É dentro desse cenário que está 

inserido o objeto do estudo aqui proposto: a Base Comunitária de 

Segurança (mais conhecida como “Unidade de Polícia Pacificadora 

Baiana”). Conceitos de Estado, cidadania e democracia amparam a 

argumentação teórica desta pesquisa. 
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O JORNAL A TARDE COMO FONTE HISTORIOGRÁFICA. 

LEVANTAMENTO, DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARTIGOS 

DE MILTON SANTOS ESCRITOS ENTRE OS ANOS 1949 E 1964

Willian Morais Antunes de Sousa – Bolsista Milton Santos 2013 

O Jornal A Tarde foi um importante meio de divulgação das 

ideias de Milton Santos entre os anos de 1949 e 1964. Em 1954, 

tornou-se redator desse jornal, o que lhe proporcionou ser conhecido 

pelas autoridades baianas da época. Milton Santos pôde divulgar, 

através dos seus artigos, conteúdos sobre a geografia baiana e 

brasileira, política nacional, cidade de Salvador e Recôncavo, viagens 

de campo na Bahia, além de textos ensaísticos, e por vezes poéticos, 

sobre as viagens pelos países Africanos e Europeus. Essa pesquisa teve 

como principal tarefa digitalizar todos os artigos escritos na época, 

totalizando mais de 150. O resultado final será publicado em livro.   
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UMA HISTÓRIA DA TEORIA DOS DOIS CIRCUITOS E ENSAIOS 

RELACIONADOS

Willian Morais Antunes de Sousa – Bolsista Milton Santos 2013 

A teoria dos dois circuitos de Milton Santos foi desenvolvida 

durante os anos 60, mas só publicada em 1975, no livro L'espace 

partagé. Hoje, muitos pesquisadores se utilizam dessa teoria para 

desenvolver pesquisas das mais variadas espécies. O geógrafo baiano 

teve de estudar o comércio alimentar das cidades do Terceiro Mundo e 

recriar as ideias sobre rede urbana e hierarquia urbana. Assim, 

enfrentou toda uma geração de intelectuais liberais de várias 

nacionalidades para aplicar e defender a sua interpretação do 

processo de urbanização dos países do Terceiro Mundo. Essa pesquisa 

tem como principal objetivo resgatar os textos produzidos entre os 

anos 1965 e 1975, identificando as etapas de desenvolvimento da 

teoria dos dois circuitos. Além disso, também conseguimos analisar as 

teses de Doutorado orientadas pelo próprio Milton Santos, o que 

serve como fonte historiográfica para entender as fontes empíricas de 

Milton Santos. Por fim, anexamos ensaios relacionais que podem 

servir aos interessados em novas pesquisas sobre história da geografia 

na Bahia, bem como conhecer mais um pouco do lado engajado e 

poético do autor.

53



MILTON SANTOS: UM ESTUDO SOBRE A CONCEITUAÇÃO DA 

POBREZA E DO PAPEL DO POBRE NAS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

DO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Paula Regina – Bolsista Milton Santos 2013 

Esta pesquisa teve por objetivo estudar a formulação de Milton 

Santos acerca da pobreza urbana, sua concepção e caracterização 

quanto ao papel do pobre na atual sociedade. O enfoque na pobreza 

urbana e no planejamento urbano ganha uma incontestável 

repercussão na ciência geográfica, influenciando gerações de 

intelectuais e políticos brasileiros. Para a construção do seu corpo 

teórico, o Geógrafo nega algumas teorias, inclusive a teoria marxiana 

(Marx e Engels). Identificado esse elemento, traremos para a roda a 

teoria marxiana e a perspectiva da centralidade do trabalho e da 

centralidade política da classe trabalhadora. A importância dessa 

teoria parte principalmente do tímido ressurgimento da teoria 

marxista na academia e do dilema instaurado na obra de Milton Santos 

sobre a insuficiência do materialismo histórico e dialético para a 

análise da realidade. Essa pesquisa tem o caráter preliminar e versa – 

isso precisa ser entendido – sobre a oposição e negação entre a noção 

de pobre (Milton Santos) e de classe trabalhadora (Karl Marx).
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(CNPq - FAPESB - Milton Santos)

A RELAÇÃO SOCIOCULTURAL DAS FEIRAS LIVRES NOS BAIRROS DA 

PITUBA E RIO VERMELHO EM SALVADOR 

Marcelo Goulart — Bolsista FAPESB 2013

Desde a fundação de Salvador, as feiras livres sempre fizeram 

parte do contexto social da cidade. Com o passar dos séculos, a cidade 

passou por diversas transformações sociais e políticas. Em relação às 

feiras, não poderia ser diferente. Especificamente na capital baiana, as 

feiras restringiram-se aos bairros periféricos. A pesquisa, em função 

disso, buscará obter os motivos socioculturais e históricos de as feiras 

não ocuparem, hoje, espaços nos bairros mais abastados da cidade. 

Este trabalho, portanto, pretende estudar a relação sociocultural das 

feiras livres na capital soteropolitana, de forma mais atuante, nos 

bairros da Pituba e do Rio Vermelho, por serem dois bairros 

constituídos por população de renda mais elevada e, também, por 

concentrarem boa parte dos grandes empreendimentos de varejo do 

setor de alimentação. Por fim, os conceitos de Circuito Inferior e 

Superior, do geógrafo Milton Santos, fornecerão um embasamento 

teórico à pesquisa, pois esclarecerão as características de cada circuito, 

estabelecendo e reconhecendo as forças de cada um e suas relações.
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EXCLUSÃO E ESTRUTURA URBANA: UMA ABORDAGEM SOBRE A 

METRÓPOLE SALVADOR

Itaciane Ramos – Bolsista Milton Santos 2013

Tanto a geografia quanto outras ciências sociais analisam a 

atual estrutura urbana das cidades brasileiras. Já é sabido que, 

historicamente, a população pobre da cidade sempre foi “empurrada” 

para áreas cada vez mais distantes do centro, ou para áreas insalubres, 

caracterizadas por seus mecanismos de segregação, em contradição 

com os bairros elitizados, dotados de infraestrutura, serviços coletivos 

e privilegiados pelo poder público. O presente trabalho tem como 

objetivo compreender a atual estrutura urbana da cidade de Salvador, 

caracterizada pela materialização da pobreza, o que, dentro da lógica 

capitalista, evidentemente, sustenta a reprodução do capital. Para 

tanto, foi necessário compreender a história das primeiras ocupações 

populares da cidade e entender como tal processo se evidencia na 

atualidade. É com base na ideia do geógrafo Milton Santos que 

interpretamos o espaço, tal como ele é, ou seja, um produto histórico. 

Os bairros de Pero Vaz (antiga ocupação do Corta Braço), Alagados e 

Subúrbio Ferroviário foram as primeiras áreas populares que surgiram 

em Salvador. Tais ocupações serviram de motivação para que outras 

ocupações surgissem na cidade, como única alternativa de moradia 

dos pobres. O uso do território pelos diferentes grupos, hegemônicos 

e hegemonizados, é de fundamental importância para análise das 

questões. O período popular da história, fundamentado também por 

Santos, foi empiricizado nesta pesquisa a partir das revoltas de 2013, 

que já se firmaram como um importante fato na história de lutas do 

povo brasileiro.
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A OCUPAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA CIDADE DO SALVADOR 

(Continuação)

Marcos Vinicius Almeida Conceição – Bolsista Milton Santos 2013 

Desde as primícias da história do Brasil, os espaços costeiros 

soteropolitanos vêm sendo ocupados por variados grupos de pessoas, 

e, ao longo da história da cidade do Salvador, esses espaços passam 

por grandes transformações. A procura de espaço na orla marítima, 

onde está localizado o atual bairro da Barra, iniciou-se ainda no 

período das capitanias hereditárias, quando ele pertencia a Francisco 

Pereira Coutinho. Entretanto, foi só na primeira metade do século XX 

que grande parte da população (principalmente a classe média alta) se 

deslocou do centro antigo da cidade da Bahia, para viver às margens 

do Atlântico, o que foi decisivo para a dinâmica de expansão da cidade. 

Nesse trabalho, são estudados os bairros da Barra, Ondina, Rio 

Vermelho, Amaralina, Pituba, Boca do Rio, Pituaçu e Itapuã, distritos 

localizados na região da orla atlântica da cidade, cada um com suas 

particularidades, onde são evidentes as grandes desigualdades sociais 

que se confirmam na própria paisagem.
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TECNOLOGIA SOCIAL E PRODUÇÃO DO ESPAÇO: AGRICULTURA 

URBANA E PERIURBANA EM SALVADOR, BAHIA

Ricardo de Oliveira – Bolsista Milton Santos 2013 

O trabalho tem como objetivo refletir sobre como a tecnologia 

social enseja uma construção ou reconstrução democrática do espaço 

geográfico. Igualmente, visa a reafirmar o papel da tecnologia social 

como instrumento de contra-hegemonia: um caminho para libertar as 

comunidades periféricas das forças opressoras do modo de produção 

capitalista, recrudescidas por um aparato técnico inerentemente 

poupador e segmentador de mão de obra, alienante, que segrega o 

trabalho intelectual do trabalho manual (Henrique Novaes e Rafael 

Dias, 2009). A tecnologia social compreende produtos, técnicas ou 

metodologias reaplicáveis, desenvolvidas com a comunidade, 

representando efetivas soluções de transformação social (Rede de 

Tecnologia Social, 2010).  Destarte, as tecnologias sociais impulsionam 

o ser humano da margem do sistema a pensar suas necessidades e 

suas aspirações, ou seja, refletir sobre sua existência e seu lugar no 

mundo.  Quando se realiza esse percurso, inicia-se a reflexão e o fazer 

consciente do espaço. Trata-se de um movimento vivificador do lugar 

no processo de construção ou reconstrução e organização do espaço. 

Na cidade do Salvador, Bahia, temos a agricultura urbana e 

periurbana, nos bairros de Coutos e Fazenda Coutos, como exemplo 

de tecnologia social.
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O BAIRRO DA CALÇADA E SUAS DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS 

Lucas Uzeda Castro – Bolsista Milton Santos 2013 

Compreender como o bairro da Calçada se tornou uma das 

mais importantes centralidades da cidade de Salvador exige o 

exercício de estudo da construção histórica desse lugar e, assim, 

perceber como os agentes sociais se apropriaram daquele espaço. 

Partindo dos pressupostos encontrados, foi possível entender como a 

Calçada tornou-se essa importante centralidade na dinâmica 

interurbana de Salvador. O bairro da Calçada, denominado, 

inicialmente, de Calçada do Bonfim, foi construído, a princípio, para 

servir de passagem entre o bairro do Mont Serrat, onde os saveiros 

vindos do Recôncavo descarregavam seus produtos, e o Comércio e a 

Cidade Alta, onde se encontrava a população da cidade entre os 

séculos XVIII e XIX. Esse exercício era exigido porque a costa da cidade, 

desde o Mont Serrat até onde hoje se localiza a Avenida Contorno, era 

protegida por um paredão de recifes que impedia a aproximação das 

embarcações. Entretanto, somente a partir de meados do século XIX, 

com a construção da Viação Ferroviária Leste Brasileiro, a Estação 

Leste, a Calçada começou a tomar a forma de bairro. Essa construção 

proporcionou o desenvolvimento do comércio e de alguns serviços na 

área, por produzir um aumento significativo do número de pessoas na 

região. Após esse período, o bairro da Calçada continuou se 

desenvolvendo, por atrair consumidores de toda a cidade para o seu 

comércio efervescente, seus serviços oferecidos e, como nunca deixou 

de ser, local de passagem para a Península Itapagipana e o Subúrbio 

Ferroviário. Toda essa construção histórica levou a Calçada a se
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apresentar como uma das mais importantes centralidades da cidade 

de Salvador, por se tratar de um local de fácil acesso, concentrador de 

atividades econômicas e de serviços. Nesse contexto, o bairro da 

Calçada, com todo o seu tradicionalismo, vem sofrendo mudanças na 

sua organização econômica. Isso pode ser observado tomando-se 

como base três elementos econômicos: as lojas de produtos para 

jardim, as grandes redes de eletrodomésticos e os centros atacadistas. 

O presente trabalho intenta compreender a dinâmica socioespacial do 

bairro da Calçada de Salvador (BA), considerando os processos 

históricos e geográficos, pretéritos e contemporâneos, que atuam 

nesse espaço, bem como os fatores que influenciaram tais 

transformações. 
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SEMINÁRIO NACIONAL DE GEOGRAFIA CONTRIBUIÇÃO À 

GEOGRAFIA BRASILEIRA: ENCONTRO DE GERAÇÕES

Filipe dos Santos – Bolsista Permanecer 2013 

O presente trabalho tem sua origem no evento “Seminário 

Nacional de Geografia Contribuição à Geografia Brasileira: Encontro 

de Gerações”, ocorrido nos dias 22 e 23 de maio de 2013, em Salvador. 

O referido estudo, ainda em desenvolvimento, abordará a importância 

do evento para a categoria de profissionais que contribuem para o 

avanço dos estudos na área da ciência Geográfica, ressaltando a 

importância do encontro entre as várias gerações existentes na 

Geografia. São estudiosos importantes que, durante o evento, 

interagiram e tiveram suas obras apresentadas e discutidas pelos 

representantes dos vários ramos da Geografia Física e da Geografia 

Humana. Esse evento oportunizou aos expectadores apreciarem, ao 

vivo, novas formas de pensar, de agir, de construir a história do 

pensamento geográfico brasileiro.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PEUATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PEU

No fim do semestre letivo de 2013.1, os alunos apresentaram 

oralmente trabalhos sobre o período da Ditadura Militar no Brasil, 

focalizando literatura e música da época. Os resumos desses trabalhos 

são apresentados a seguir.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PEU*ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PEU*

PANORAMA DA SOCIOESPACIALIDADE DA DITADURA NAS “CARTAS 

DA MÃE”

Ricardo de Oliveira

A maneira encontrada para se analisar a socioespacialidade da 

Ditadura Militar a partir da obra de Henfil foi a utilização da categoria 

formação socioespacial, que tem suas origens no marxismo, mas que 

alcança esse status com Milton Santos. A obra Cartas da Mãe, utilizada 

pelo autor deste trabalho, constitui uma coletânea de relatos 

fidedignos da realidade, onde humor, política, economia, cultura e 

sociedade confluem para formular uma crítica social.  As reprimendas 

contra o Pacote de Abril, a Lei Falcão e os desdobramentos da política 

econômica do governo de Ernesto Geisel (PND II – Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento) demonstram a interação do grande 

gênio Henfil com a realidade de sua época. O realismo de Henfil e a 

complexidade da categoria formação socioespacial constituem uma 

junção perfeita para uma leitura do espaço geográfico da época, ou 

seja, da sociedade em suas múltiplas determinações. Estudar Henfil foi 

um exercício para o ganho de coragem. Ele nos ensinou como resistir, 

como se indignar diante de forças que incitam a banalização das coisas 

e dos fatos. Seu humor, que, em verdade, era uma navalha, se 

enquadra numa verdadeira desbanalização do banal, do real. Uma 

entrada forçada pela porta da frente, quando muitos intelectuais eram 

obrigados a se retirar, humilhantemente, pela porta dos fundos do 

ostracismo. 
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“CONSTRUÇÃO” DE CHICO BUARQUE: UMA LEITURA GEOGRÁFICO-

LITERÁRIA

Itaciane Ramos

O texto busca evidenciar a íntima relação entre a música 

“Construção”, composta pelo cantor e compositor Chico Buarque em 

1970, e a Geografia literária. Entretanto, foi necessário, antes de tudo, 

compreender o contexto histórico brasileiro, tanto político quanto da 

ciência geográfica desse período, marcado pela ditadura militar que 

propagandeava o chamado “milagre econômico brasileiro”. No 

contexto da ciência geográfica, é a partir da década de 1970 que a 

corrente humanística da geografia ganha força, e com esse 

desenvolvimento, começa a existir um aprofundamento na relação 

entre a geografia e a literatura (Pinheiro e Silva, 2004). A música 

Construção é uma narrativa em terceira pessoa com todos os seus 

elementos básicos: O fato, o tempo, o lugar, os personagens, a causa, o 

modo e, por fim, as consequências. A letra da música nos evidencia o 

lugar onde as coisas acontecem, e esse lugar seria a cidade. As 

características são de uma cidade com seu trânsito: “Morreu na 

contramão atrapalhando o tráfego; a rua: “E atravessou a rua com seu 

passo tímido”/ “E atravessou a rua com seu passo bêbado”; as obras 

de construção: “Subiu a construção como se fosse máquina” / “Ergueu 

no patamar quatro paredes sólidas” / “Tijolo com tijolo num desenho 

mágico”; e a exploração do trabalhador e suas péssimas condições de 

trabalho: “seus olhos embotados de cimento e lágrima”. Todavia, na 

canção, a cidade não é o objeto principal, ela é o espaço que 

condiciona as ações. É o indivíduo que nela vive que ganha destaque. 

Há um homem cujo nome não é citado, talvez pelo fato de ser um
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homem comum, simples, um típico trabalhador, um operário da 

construção civil, como muitos brasileiros.  O final da música evidencia 

uma crítica à alienação do trabalhador na sociedade capitalista 

moderna e urbana, o qual se mostra se submisso, ao aceitar e ser grato 

pelas condições que lhes são oferecidas. “Por esse pão pra comer, por 

esse chão prá dormir / A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir / 

Por me deixar respirar, por me deixar existir/ Deus lhe pague.”
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A REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA DA CANÇÃO “PROCISSÃO”, DE 

GILBERTO GIL – REFLEXÕES SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES NO 

ESPAÇO GEOGRÁFICO DURANTE A DITADURA MILITAR

Felipe Silva

A canção Procissão, de Gilberto Gil, revela o diálogo existente 

entre religiosidade e  literatura, através dos elementos literários de 

uma carga ideológica alinhada a uma interpretação marxista da 

religião, evidenciando o abandono do homem do campo residente no 

sertão nordestino e o descaso do governo para com as causas sociais, 

resultando, assim, no esquecimento de uma das camadas sociais mais 

simples e carentes do país. O artigo busca construir uma análise sobre 

como a canção Procissão representa o espaço geográfico e como esse 

processo de representação desperta, na Geografia e na literatura, uma 

necessidade de reflexão a partir das transformações compreendidas 

no espaço-tempo, evidenciadas em textos literários que mesclam 

ficção e realidade presentes na conjuntura sociopolítica, 

socioeconômica e sociocultural durante a ditadura militar do Brasil.
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UMA RELAÇÃO DA MÚSICA “CÁLICE” DE CHICO BUARQUE DE 

HOLANDA COM A GEOGRAFIA

Marcos Vinicius Almeida Conceição

Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil vive um período da 

história em que os militares eram os principais responsáveis pela 

administração do país. Esse regime militar se caracterizava por falta de 

democracia, supressão de direitos constitucionais, perseguição 

política e repressão aos que eram contra o governo controlado pelos 

militares. No campo artístico e cultural, artistas como Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Raul Seixas, Chico Buarque de Holanda, entre outros, 

tiveram a ousadia de contestar, através de suas canções, esse modelo 

imposto pelo governo. Entre as músicas que refletiram a ditadura está 

à canção Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil, que trata do contexto 

geográfico quando se refere aos homens, que são seres de ação, que 

agem sobre si mesmos e sobre os outros.
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DITADURA MILITAR NO BRASIL: A PERSPECTIVA GEOGRÁFICA NA 

ANÁLISE DA MÚSICA “O BÊBADO E O EQUILIBRISTA” DE JOÃO 

BOSCO E ALDIR BLANC

Lucas Uzeda Castro

A ditadura coexistiu com um contexto geopolítico de guerra: a 

Guerra Fria. Nesse período, várias ditaduras foram implantadas na 

América Latina, sob a influência, principalmente, dos EUA, que 

temiam a difusão dos ideais socialistas nos países aliados ao bloco 

capitalista. O regime militar se estendeu no Brasil por mais de 20 

longos e sofridos anos, marcados por repressão, censura à imprensa, 

supressão dos direitos políticos e constitucionais, suspensão da 

democracia, tortura e exílio aos críticos e contrários ao regime. Dentre 

as diversas manifestações contra a ditadura, alguns artistas viram, em 

sua arte, uma maneira ora discreta, ora explícita, de manifestar sua 

inquietação e seu descontentamento com o quadro político-

econômico e social vivido pelo país à época. No presente trabalho, faz-

se uma análise, sob a perspectiva geográfica, da música O Bêbado e O 

Equilibrista, dos autores João Bosco e Aldir Blanc, escrita em 1977, 

buscando relacionar o conhecimento geográfico à literatura poética 

característica da música.
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O BRASIL É POBRE PORQUE DEUS QUER?

Marcelo Goulart

Herbert de Sousa, um exemplo de vida. Betinho, como era mais 

conhecido, foi um ilustre cidadão brasileiro que liderou a campanha 

contra a fome, mobilizando a sociedade brasileira para enfrentar a 

pobreza e as desigualdades sociais. Sua militância por um país mais 

digno começou ainda na adolescência, tendo a sua atuação social 

intensificada após a sua formação em Sociologia, em 1962, engajando-

se, à época, nas questões políticas que permeavam o golpe de 1964, 

até que, em 1971, partiu para o exílio. Devido a isso, ao 

estabelecermos a relação entre Geografia, Literatura e Arte e Betinho, 

destacamos o livro de Milton Santos, Pobreza Urbana, a publicação 

Como Se Faz Análise de Conjuntura, de Herbert de Sousa, e o filme “Os 

3 Irmãos de Sangue”, de Ângela Patrícia Reiniger. A reunião dessas três 

obras tem como intuito não deixar morrer as ideias do ilustre sociólogo 

e agregar a discussão sobre o papel do Estado Nacional e a intervenção 

das transnacionais e seus reflexos na atual situação da pobreza no país.
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
CONCLUÍDAS

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
CONCLUÍDAS

Com exceção de sete (7) dissertações de Mestrado, todas as 

demais foram orientadas pela Profª Drª. Maria Auxiliadora da Silva.
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
CONCLUÍDAS*

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
CONCLUÍDAS*

CIDADANIA, ESPAÇO E GLOBALIZAÇÃO: UMA LEITURA DE MILTON 

SANTOS  

Jussara Guedes - 1999

O trabalho focaliza a construção da cidadania sob uma 

perspectiva geográfica e sob a ótica de um geógrafo, o professor 

Milton Santos. O grande desenvolvimento tecnológico e o avanço da 

ciência não são suficientes para que todos tenham uma vida digna e 

justa. Apesar desse avanço, o que se verifica, na realidade 

socioespacial, é exatamente o oposto: a grande maioria da população, 

tanto mundial quanto brasileira, encontra-se marginalizada, doente, 

sem liberdade, sem conhecimento. O direito ao direito lhe é negado. 

Todavia, resta-lhe o mais importante: a capacidade de sonhar, de 

acreditar, de buscar e encontrar parceiros teórica e conceitualmente 

capazes e empenhados em apontar possíveis saídas. Pelo resgate da 

cidadania, através do trabalho comum entre o intelectual 

politicamente comprometido e a sociedade, é possível retomar a 

utopia, reconstruí-la pluralmente a partir de uma base geográfica, 

conforme propõe Milton Santos.
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CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DO SALVADOR - BAHIA E OS 

DISCURSOS PARA A MONTAGEM DOS CENÁRIOS

Tânia Regina Santos Braga - 2000 

A trama dos discursos pretéritos e atuais que contribuíram 

para a requalificação socioespacial do centro histórico da cidade do 

Salvador (Bahia) é o tema abordado nessa dissertação de mestrado. 

Para chegar a um veredicto sobre as questões suscitadas, foram 

analisados os discursos que contribuíram para estigmatização e 

consequente expropriação dos moradores, além de buscar respostas 

no recentíssimo discurso da apropriação do espaço pela atividade 

econômica do turismo. Levando-se em conta a importância crucial da 

requalificação socioespacial do centro histórico para a dinamização da 

economia baiana, a pesquisa ainda explicita as imbricações da reforma 

do ponto de vista social, econômico e político, a partir do momento em 

que considera as transformações como reflexos de idéias 

aristocraticamente condicionadas na dimensão dos seus 

planejadores.
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NO LIMIAR DA PRAÇA – UMA FORMA DE REDESCOBRIR SALVADOR

Marlene Pires d'Aragão Carneiro - 2000

O objeto da pesquisa é o papel da praça na cidade, através da 

análise de três praças da cidade do Salvador: Praça Municipal, Praça da 

Piedade e Praça do Campo Grande. Uma das razões da escolha do 

tema da pesquisa é a perspectiva de ampliar o entendimento da 

evolução urbana de Salvador, nos seus aspectos políticos, 

administrativos e sociais, tendo como ponto de partida a praça, nas 

suas relações de uso, ocupação e poder, através de uma análise 

pontual que vai do período da fundação da cidade até os dias atuais. A 

condução do enfoque sobre a praça tem, na geograficidade do espaço 

urbano, a perspectiva da análise desenvolvida. Assim, trata-se de um 

estudo que não se restringiu à simples descrição da praça, nem ao 

enumerar dos elementos que a compõem como mera coleção de 

objetos da paisagem. No processo de reflexão-ação, buscou-se 

assinalar as múltiplas referências calcadas numa visão interdisciplinar, 

articulando conceitos de diferentes teóricos, destacando-se a 

contribuição de Milton Santos. Cada praça conta com sua história e sua 

geografia. A análise contempla ainda dados do perfil topográfico, dos 

objetos construídos que configuram as praças, da forma urbanística e 

da territorialidade do carnaval. Nas considerações finais, apresentou-

se uma síntese que confirma as hipóteses formuladas.
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CARNAVAL DE SALVADOR: MERCANTILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

ESPAÇOS DE SEGREGAÇÃO, EXCLUSÃO E CONFLITO

Clímaco César Siqueira Dias - 2002

O carnaval moderno de Salvador sucede ao entrudo do final do 

século XIX, adotando, de início, modelos importados dos carnavais 

europeus. Entretanto, mesmo nessa fase, já conseguia imprimir sua 

marca através das entidades que vinham à rua trazendo motivos 

africanos e que, mais tarde, seriam conhecidas como afoxés. Ao longo 

do século XIX, o carnaval foi incorporando as mais variadas 

manifestações culturais do lugar, embora isso sempre tivesse sido 

motivo de intensas disputas de classes e de etnias. Por isso, é possível 

afirmar que a festa, mesmo expressando as mais legítimas 

representações dos habitantes da cidade, sempre foi palco de intensos 

conflitos que resultavam em exclusões e segregações, principalmente 

da população pobre e negra. A depender de fatores políticos, 

econômicos e de apropriação das técnicas, no carnaval sempre se 

alternaram momentos em que esses conflitos se davam com maior ou 

menor intensidade. Esta pesquisa teve como objeto de análise o 

período que abrange desde meados da década de 1980 até o 

momento atual, e essa escolha se deveu,  basicamente, ao fato de que 

é nesse período que se aguçam vários conflitos decorrentes do 

crescimento exponencial da festa e da sua crescente transformação 

em espaço mercantil. A definição do turismo como prioridade 

governamental e a expansão dos espetáculos urbanos como forças 

econômicas e simbólicas de uma conjuntura denominada pós-

moderna foram também decisivos para que o carnaval de Salvador se
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transformasse num dos maiores espetáculos do mundo. Entretanto, 

essa transformação foi acompanhada de uma lógica que impeliu à 

exclusão muitos segmentos da população, de forma muito mais 

intensa do que no passado, pelo fato de os grupos econômicos ligados 

à produção cultural, os segmentos ligados ao trade turísitco e o poder 

público estadual e municipal terem adotado um modelo 

homogeneizante, que fragmentou o espaço carnavalesco de tal forma, 

que a própria dimensão da festa e a sua pluralidade estão 

definitivamente ameaçadas.
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A ÁREA DO IGUATEMI: O NOVO CENTRO ECONÔMICO DA CIDADE 

DO SALVADOR. UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESPACIAL DE NOVAS 

CENTRALIDADES

  Margarete Rodrigues Neves Oliveira - 2002

O trabalho analisa a centralidade do Iguatemi, um centro de 

negócios de Salvador, com base na análise de projetos de 

planejamento municipal, estatísticas, legislação de uso do solo, 

noticias da imprensa, contrato, memorando e relatórios de empresas. 

Mostra que a área em questão surgiu como resultado de um sistema 

integrado de ações de diferentes agências governamentais no nível 

local, estadual e federal, através de projetos, planejamentos e 

zoneamentos, como também de investimentos e projetos do setor 

privado, nos últimos 40 anos. Chega à conclusão de que, por trás de um 

discurso oficial de desenvolvimento urbano cientifico e políticas 

governamentais de planejamento, desenvolveram-se, também, 

práticas e agendas de um planejamento urbano invisível. Isso 

influenciou, por sua vez, o desenho da infraestrutura urbana 

(avenidas, sistema de transporte, equipamentos públicos); promoveu 

contratos entre setor privado e intergovernamental, favorecendo, 

assim, o setor privado na instalação de condomínios, supermercados, 

shopping centers e centros empresariais na área do Iguatemi.
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GAMBOA: LOCAL VALORIZADO/VALOR LOCALIZADO NA CIDADE DE 

SALVADOR – BAHIA

 Sandra Regina Martins - 2003

O estudo analisa a desigual produção, ocupação, valorização e 

apropriação do espaço na cidade de Salvador, Estado da Bahia. A 

escolha da Gamboa, como recorte espacial, possibilita analisar um 

espaço às margens da Baia de Todos os Santos, que possui vários 

símbolos da cidade, alguns tombados como monumentos históricos. 

Ressalta-se que a produção do espaço urbano é efetivada pela 

sociedade através do trabalho. Como trabalho gera valor, a relação 

entre sociedade e espaço resulta em valorização do espaço. Recorre-

se à teoria marxista sobre renda fundiária e a contribuições 

posteriores (nem sempre marxianas), já que a teoria marxista prioriza 

o espaço rural e, no estudo, aborda-se o espaço urbano. São 

abordados os limites, as características e os contrastes da Gamboa, 

destacando-se a transformação ocorrida na Gamboa de Baixo, 

resultante da luta dos seus moradores para permanecerem no local. 

Discute-se a valorização do solo urbano à luz da teoria marxista sobre 

renda da terra, recorrendo-se a outras contribuições teóricas que 

também contemplam a valorização, ora implícita, ora explícita, na 

Gamboa. Destaca-se a tendência capitalista em transformar o espaço 

de uso em espaço de troca, potencializando as desigualdades 

socioespaciais. É analisado o papel do Estado na estruturação 

fundiária da cidade, argumentando-se que a sua atuação vai além da 

elaboração da legislação urbanística. Observa-se que o Estado 

estrutura o espaço urbano, favorecendo a acumulação do capital, e
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acaba estabelecendo vínculos com os grupos capitalistas quando os 

auxilia na defesa dos seus interesses. Aponta-se, através da 

construção de uma linha de raciocínio que considera a prática de 

cidadania a única possibilidade de superação da exclusão 

socioespacial, para o planejamento urbano participativo, pois se 

acredita que o conhecimento empírico da comunidade é 

imprescindível na elaboração de medidas e instrumentos destinados a 

intervir no espaço urbano de modo apropriado, corrigindo e evitando 

a exclusão e as desigualdades.
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PRODUÇÃO SOCIOESPACIAL E HABITAÇÃO POPULAR NAS ÁREAS DE 

ASSENTAMENTOS E OCUPAÇÕES NA CIDADE DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA – BAHIA

Miriam Cléa Coelho Almeida - 2005 

Este trabalho objetiva analisar a produção socioespacial da 

habitação popular na Cidade de Vitória da Conquista (BA), a partir da 

década de 1990. Para tanto, são avaliados o planejamento e a gestão 

do Estado, da sociedade civil e do capital (entendidos como sujeitos) 

na produção da habitação popular destinada às populações sem 

nenhuma renda ou com renda de até dois salários mínimos, 

caracterizada pelos assentamentos e ocupações existentes na cidade. 

A análise é realizada considerando as diferentes escalas espaciais e 

temporais, procurando evidenciar as contribuições do Estado, da 

sociedade civil e do capital na produção da habitação popular. A 

abordagem relacionada ao Estado mostra tanto as concepções que 

orientaram e ainda orientam as políticas de habitação popular, quanto 

os resultados alcançados por tais políticas. Quanto à sociedade civil, 

são discutidas as diferentes formas de sua participação na produção 

da habitação popular, seja no plano da discussão política ou nas ações 

concretas. Na análise do capital, embora se reconheça a inserção da 

produção da habitação no contexto geral da acumulação capitalista – 

dada a especificidade dos assentamentos e ocupações urbanas em 

áreas públicas –, é evidenciada a dinâmica do pequeno capital, 

caracterizada, sobretudo, pela comercialização ilegal de lotes e pelo 

aluguel, que são praticados, em geral, por alguns moradores dessas 

áreas. O tratamento em separado desses sujeitos cumpre objetivo
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eminentemente analítico, vez que, combinado, estabelece uma 

relação extremamente complexa e desafiadora. A avaliação das 

intervenções do Estado, da sociedade civil e do capital se pauta nos 

princípios da qualidade de vida e da justiça social. Esses princípios têm, 

como parâmetros de análise, o nível de segregação socioespacial, o 

grau de desigualdade socioeconômica e o grau de oportunidade para 

participação cidadã direta, em processos decisórios relacionados com 

a produção da habitação popular. Os resultados obtidos mostram que 

as políticas e intervenções tanto do Estado (com os assentamentos) 

quanto da sociedade civil (com as ocupações) e do capital (com a 

especulação territorial e imobiliária) contribuíram para uma produção 

socioespacial marcada pela segregação das populações sem nenhuma 

renda ou com renda de até dois salários mínimos, nos limites últimos 

da malha urbana, onde a superposição territorial das precariedades 

dos equipamentos e dos serviços urbanos coletivos ainda nega 

àquelas populações o direito à cidade e à vida urbana.
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O PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO DO CANDEAL PEQUENO DE 

BROTAS, UMA ANÁLISE DA DINÂMICA LOCAL

  Selma Paula Maciel Batista - 2005

O foco deste estudo consiste em compreender os processos 

responsáveis pela atual configuração socioespacial do Candeal 

Pequeno, localidade segregada em área de elevada concentração de 

renda por metro quadrado. O Candeal Pequeno resistiu, ao longo dos 

últimos trinta anos, ao crescimento urbano da cidade de Salvador, à 

margem da cidade formal, estigmatizado como uma 'favela' a partir da 

década de 1990. Valorizando os recursos étnicos que fundamentam a 

localidade, cuja matriarca é de origem africana, seus moradores 

implementam significativas transformações socioespaciais, 

responsáveis pela incidência do mundo no lugar e pela projeção do 

lugar no mundo. Como fundamento teórico, adota-se a epistemologia 

da existência de Santos (2004), que, valorizando a relação de causa e 

contexto, permite ver o Candeal Pequeno em sua forma e conteúdo, 

cuja dinâmica produz um território usado (SANTOS, 2003), que, 

através das verticalidades, faz incidir sobre o lugar o meio técnico-

científico-informacional, operacionalizado através de organizações 

sociais que passam a estabelecer, entre o meio e o homem, um 

processo de troca atribuída de valor. A prática é analisada a partir do 

uso do modelo da solidariedade funcional e organizacional que, 

atribuída de funções, sobrepõe ao cotidiano, técnica, conhecimento e 

informação, (SANTOS, 1996). Uma dinâmica que, pela incidência dos 

fluxos no território, cria a racionalidade da técnica, tornando a fração 

do espaço estranha aos seus moradores mais antigos, que se chocam 

com o novo território, no velho abrigo.
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ESPAÇOS PÚBLICOS DE SALVADOR: USO E APROPRIAÇÃO PELOS 

MORADORES DE RUA – UMA ANÁLISE DO ESPAÇO CONCEBIDO, 

VIVIDO E PERCEBIDO 

Nadja Conceição de Jesus Miranda - 2006

A presente pesquisa buscou analisar a relação dos moradores 

de rua com os espaços públicos de Salvador e observar o conteúdo das 

políticas públicas municipais dos séculos XIX a XXI destinada a regular a 

ação da população pobre no âmbito espacial da cidade. Partiu-se do 

pressuposto de que o morador de rua, ou seja, o pobre, estabelece 

laços com o espaço público em que vive para a reprodução da vida a 

partir da forma como usa e se apropria da rua. Todavia o morar na rua é 

um processo ambíguo, na medida em que a apropriação de espaços 

públicos se configura numa transgressão às normas. É nesse sentido 

ambíguo que se encontra a relação dialética desse processo. Para 

tanto, empreendeu-se uma metodologia de análise baseada na 

fenomenologia e na dialética, para ampliar o entendimento da 

problemática. Como referencial teórico, foram incorporadas as 

abordagens de produção espacial de Lefebvre, nas quais o autor infere 

que o espaço é produzido na dimensão do concebido, do vivido e do 

percebido, e as discussões sobre espaço público e lugar. Tais 

procedimentos vislumbraram apreender, no cotidiano dos moradores 

de rua em Salvador, suas estratégias e seus códigos para se 

apropriarem de espaços normatizados. Além disso, analisaram-se os 

conteúdos racionais das políticas públicas gestadas para essa 

população, verificando em que medida elas atendem às reais 

necessidades dos moradores de rua, ou servem para reproduzir os 
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interesses e valores burgueses. Nesse sentido, foram levadas em 

consideração as experiências dos moradores de rua tanto no espaço, 

quanto como participantes dos programas sociais oficiais.
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O RECÔNCAVO BAIANO E O SEU FUNCIONAMENTO TÉCNICO

Márcia Virgínia Pinto Bomfim - 2006

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

O presente estudo buscou interpretar as implicações da 

modernização no Recôncavo baiano a partir do processo de difusão 

dos meios geográficos na região, com ênfase nos anos a partir de 1950, 

período marcado pelo surgimento e pela expansão do meio técnico-

científico-informacional. A região do Recôncavo foi historicamente 

muito importante para se iniciar e sistematizar os estudos referentes à 

divisão espacial da produção brasileira. Parte-se da genealogia da 

formação do território do Recôncavo, com ênfase nas sucessivas 

implantações de redes técnicas, associadas a diferentes períodos 

históricos. Os diversos tipos de redes técnicas se expandiram e 

ganharam ou perderam importância à medida que se mudava a 

configuração territorial da região estudada. Essas configurações 

também são condicionadas pela presença ou pelas funcionalidades 

das diversas redes. Como se objetiva a compreensão do Recôncavo à 

luz de um instrumental teórico atualizado, fez-se uso das teorias 

recentemente elaboradas por Milton Santos, que é autor de um 

clássico estudo sobre a rede urbana que ora analisamos. A rede urbana 

tem suas funcionalidades sustentadas pela infraestrutura, também 

chamada de redes técnicas. As redes são entendidas aqui como 

constituintes do espaço geográfico, uma instância social que possui 

papel ativo e condicionante sobre as demais instâncias. Para a 

compreensão do uso do território do Recôncavo, analisamos sua 

evolução durante diversos períodos históricos, que resultou na 

presente configuração e permitiu entender seu funcionamento atual, 

suas especificidades, diferenciações e desigualdades.
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UM DIÁLOGO ENTRE ESPAÇO E CORPO EM SALVADOR

Camila Xavier Nunes - 2007

Na presente pesquisa, a corporeidade é vislumbrada como 

linguagem banal e forma de resistência à homogeneização dos 

elementos do espaço e das relações sociais: logo, a proposta é analisar 

de que modo ocorre a relação entre espaço e corpo na cidade de 

Salvador, através da apropriação do espaço por meio do corpo. O 

corpo soteropolitano é recolocado no cerne desta pesquisa a partir da 

análise de diferentes corporeidades e da interpretação dos seus signos 

sociais. A abordagem do corpo soteropolitano é realizada sob quatro 

enfoques: corpo oprimido, corpo marginal, corpo metafísico e corpo 

solidário, através de manifestações, eventos e cenas cotidianas 

visualizadas em áreas descontínuas na cidade – com o intuito de 

averiguar as relações entre espaço e corpo, de acordo com as 

características e funções exercidas em cada uma delas. O corpo 

soteropolitano resulta de um amálgama étnico e cultural, e é por meio 

de suas marcas que as distinções e os estigmas sociais podem ser 

percebidos e analisados. A estética do corpo se funde à da cidade, 

assim como as formas de simbolizar o cotidiano, pois deriva de uma 

“estratigrafia” urbana que incorpora as mudanças sociais ocorridas ao 

longo de séculos. O reconhecimento do ser como corpo possibilita a 

crítica numa escala universal e individual, aproximando-o de sua 

natureza humana. A potencialidade e a linguagem do corpo humano 

estão sendo frequentemente deixadas em segundo plano e, por isso, é 

necessário assegurar sua representatividade no tempo-espaço. Os 

caminhos propostos pela Geografia do Corpo não são rotas
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milimetricamente predefinidas, e sim trajetórias que convergem na 

vontade de trazer a cidade às pessoas, a vivacidade às ruas e 

intensificar a arte da sociabilidade, a partir do cuidado de si, das 

formas de resistência e das trocas simbólicas que tornam o espaço 

soteropolitano tão singular e múltiplo.
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TAPERA, PAU GRANDE E BARREIRO: UMA GEO-HISTÓRIA DE 

RESISTÊNCIA DE COMUNIDADES TRADICIONAIS NO LITORAL 

NORTE DA BAHIA 

Edite Luiz Diniz - 2007

A presente pesquisa buscou compreender o modelo de posse, 

ocupação e transformação forjada antes e após as intervenções feitas 

por agentes externos no espaço das comunidades Tapera, Pau Grande 

e Barreiro, no Município de Mata de São João, Litoral Norte da Bahia. 

Evidenciou-se o conflito existente no espaço, nos últimos trinta anos, 

entre as comunidades tradicionais e os projetos da Fundação Garcia 

D'Ávila e da imobiliária Açu da Torre, especialmente nas “reservas 

particulares” Sapiranga e Camurujipe, bem como nas cercanias da 

lagoa Aruá, onde as comunidades enfrentam processo de 

expropriação e resistem às diversas estratégias usadas pelos agentes 

hegemônicos. Todavia o projeto de reservas particulares é recente e 

contraditório, porque, nesse mesmo espaço, estão localizadas as 

comunidades tradicionais há mais de dois séculos. Para entender esse 

conflito, usou-se como referência teórica as abordagens da 

valorização do espaço de Santos e Morais, que analisam esse 

fenômeno a partir da qualidade, quantidade e variedade dos recursos 

naturais ainda disponíveis no espaço, bem como a de Martins, que 

explicita os dois regimes de propriedades, terra de negócio e terra de 

trabalho. A análise ressalta as consequências do modelo implantado 

nessas comunidades. Tais procedimentos ajudaram a compreender as 

relações entre os agentes externos, suas estratégias para expropriar as 

comunidades de suas terras e visualizar a resistência histórica dessas, 
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comunidades em seu cotidiano e em audiências públicas. Além disso, 

analisam-se os conteúdos das políticas ambientais na gestão do 

espaço, buscando entender como essas políticas acentuaram a 

invisibilidade dessas comunidades tradicionais. Nesse sentido, foram 

levados em consideração os depoimentos dos moradores e a situação 

de exclusão em que vivem.
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GEOGRAFIA E LITERATURA: UM ELO ENTRE O PRESENTE E O 

PASSADO NO PELOURINHO

Heloísa Araújo de Araújo - 2007 

A investigação sobre a cidade do Salvador, a partir da Geografia 

e da Literatura, permite o recorte de imagens produzidas em 

determinados tempos e contextos, realizando-se, assim, e neste 

trabalho, uma análise do espaço do Pelourinho, como lugar de 

memória, nas obras Suor e Jubiabá do escritor baiano Jorge Amado, na 

década de 1930 e hoje, durante o processo de requalificação, na 

história de vida dos atuais moradores. Os estudos culturais vêm 

inaugurar um novo pensar e olhar sobre a cidade. Captou-se o olhar 

crítico e poético da cidade de Jorge Amado, através da apropriação do 

espaço percebido e sentido por ele, pois suas experiências semeiam 

memórias e representações sobre esse espaço. Investigou-se o espaço 

vivido pelos moradores da 7ª Etapa da Requalificação, contrapondo o 

debate sobre o planejamento urbano, pois só nessa etapa puderam 

participar. Diante do objetivo proposto, optou-se por uma 

metodologia de caráter qualitativo, sob a forma documental, 

bibliográfica e de campo, pois se parte do pressuposto de que o lugar 

de memória é aquele experienciado, expresso através dos 

sentimentos e significados. Os caminhos percorridos pelos 

personagens da obra Suor coincidem com os da 1ª etapa da 

requalificação do CHS, e, em Jubiabá, com os da 4ª etapa, unindo 

passado e presente no cotidiano do Pelourinho. Com o estudo dessas 

obras, concluiu-se que não há uma única cidade: elas são múltiplas. 

Repensar as práticas de requalificação, nas quais os desejos e os
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e os sonhos dos moradores são conhecidos, elevaria o sujeito nesse 

processo. Trouxe-se uma dimensão multifacetada do Pelourinho e dos 

sujeitos que o frequentavam. Apresentou-se uma reflexão sobre a 

importância do lugar e do modo como ele é percebido pelos 

moradores, turistas nacionais e estrangeiros e pelos órgãos públicos. 

Esta pesquisa, ao percorrer os caminhos da interdisciplinaridade, visa 

a contribuir com o desenvolvimento de outras tantas na linha da 

Geografia Humanística, bem como ajudar os planejadores urbanos a 

“vivenciarem” os lugares nos quais farão suas intervenções. 

Experienciou-se, aqui, também, um instigante e apaixonante novo 

desafio: a busca das interrelações entre a Geografia e a Literatura.
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A VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA EMPREENDIDA PELO ESTADO E O 

MERCADO FORMAL DE IMÓVEIS EM SALVADOR: ANALISANDO A 

AVENIDA PARALELA

Itamar Rangel Vieira Junior - 2007

A presente dissertação tem como objetivo analisar as ações e 

estratégias dos agentes sociais transformadores do espaço urbano, 

principalmente o Estado e os incorporadores imobiliários, que influem 

e (ou) determinam a valorização dos terrenos e imóveis nas áreas 

adjacentes à Avenida Paralela. Avalia-se, aqui, o impacto desse 

fenômeno na apropriação do espaço pela sociedade. Parte-se do 

pressuposto de que as numerosas dimensões da valorização 

imobiliária impactam no uso e na apropriação do espaço e são 

também vistas como dimensões desse cotidiano. As ações e 

estratégias contidas nos planos e projetos, os valores de tributos e 

preços de imóveis, assim como as leis de acesso ao solo e a publicidade 

dos empreendimentos imobiliários são importantes para a 

compreensão do processo de valorização empreendida na área. O 

resultado desse processo de valorização e especulação imobiliária é 

uma acentuada segregação residencial e social, que vai de encontro à 

proposta de justiça social e “direito à cidade”, como condições para se 

democratizar o ambiente urbano.
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AS IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DAS ROMARIAS NO ESPAÇO 

URBANO E REGIONAL DE MILAGRES – BAHIA

Wedmo Teixeira Rosa - 2007

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

Práticas religiosas, como peregrinações e romarias, indicam 

experiências humanas repletas de significados, com nítida dimensão 

espacial, além de contribuir para a organização do espaço e modificar 

a paisagem, ainda mais quando essas práticas sociais envolvem 

lugares com histórias de milagres e aparições de Santos ou da Virgem 

Maria. Esse é o caso de Milagres, situado no extremo oeste da Região 

do Recôncavo Sul e na Região Natural do Semiárido baiano, entre as 

cidades de Feira de Santana e Jequié, às margens da BR-116. Apesar da 

dependência econômica em relação a essa rodovia, o lugar é um 

centro de convergência de romeiros, com dimensão local e regional no 

Estado da Bahia, com um fluxo periódico de devotos que buscam 

lugares sagrados para manifestarem sua fé, o que faz com que a cidade 

tenha uma significativa função religiosa. Este trabalho tem como 

objetivo principal analisar, com base em uma abordagem cultural da 

Geografia, a dimensão espacial do fenômeno religioso das romarias e 

peregrinações, a partir da vivência do sagrado, além de tentar 

compreender até que ponto essas práticas devocionais repercutem na 

região e influenciam na dinâmica urbana de Milagres (BA). Para a 

realização desta pesquisa, utilizou-se um arcabouço metodológico 

que contou com o levantamento bibliográfico e documental, trabalho 

direto no campo, a fim de vivenciar e conhecer melhor o fenômeno 

estudado, entrevistas e análise dos dados coletados.
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A EXPANSÃO DO TERRITÓRIO OCEÂNICO DO BRASIL: 

NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E SUAS IMPLICAÇÕES POLÍTICO-

NORMATIVAS NOS USOS E APROPRIAÇÕES DOS RECURSOS 

MARINHOS

Thiago de Araújo Mendes - 2007

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

O recorte de pesquisa deste trabalho compreende as relações 

entre a expansão da fronteira oceânica brasileira e as implicações de 

geopolíticas interiores ao processo de diferenciação dos direitos de 

uso e apropriação do território marinho brasileiro. A secção temporal 

adotada na análise de tais relações foi do período em que se inicia o 

estabelecimento dos novos componentes territoriais construídos pela 

terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (III 

CNUDM), até o início do século XXI. Para tanto, à luz da Geografia, 

foram utilizados conceitos de território, poder, saber, técnica e 

discurso na definição dos processos de normatização dos usos dos 

recursos marinhos abrigados no território brasileiro. Procurou-se 

compreender o jogo de forças que legitimou a expansão geográfica e o 

ordenamento atual do território marítimo no Brasil, identificando os 

pressupostos político-normativos internos aos novos componentes 

territoriais e analisando como as principais estratégias políticas 

utilizadas pelos principais agentes sociais envolvidos fundamentam a 

atual diferenciação de direitos de uso dos atributos geográficos 

brasileiros. Documentos produzidos pelos organismos públicos, 

instâncias gestoras da política territorial, e os textos integrais de 

diversos acordos internacionais, em especial da III CNUDM, serviram 

de fonte para a realização da pesquisa. Como resultado, identificou-se
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uma multiplicidade de pressupostos político-normativos 

contraditórios, mas coexistentes nas definições dos novos 

componentes territoriais adotados pela I I I  CNUDM e, 

consequentemente, pelo Estado Brasileiro, como fruto da cristalização 

de interesses dos agentes envolvidos na redefinição dos territórios 

marítimos mundiais. Sob tais percepções, compreendeu-se que a 

expansão do território oceânico brasileiro e sua atual diferenciação 

em seus usos e apropriações resultaram de uma conformação tanto de 

interesses de agentes nacionais, estatais e privados, como de fortes 

projeções territoriais de agentes transnacionais. Na consolidação 

desse arcabouço normativo, identificou-se uma maior eficácia em 

contemplar a priorização dos interesses dos agentes nacionais estatais 

associados aos usos dos recursos petrolíferos. Por outro lado, em 

outras áreas temáticas, como a pesca e a navegação, a conformação 

político-normativa do atual território oceânico brasileiro significou 

uma flexibilização dos direitos soberanos dos agentes nacionais, 

condicionando os usos e apropriações dos recursos marinhos às suas 

capacidades técnicas. Considera-se que a identificação e a análise 

dessa comunhão múltipla de contradições, cristalizadas no território 

marinho brasileiro, somente foram possíveis à luz dos preceitos 

teórico-metodológicos da Geografia Política, Contemporânea e 

Crítica. Observou-se, através de suas lentes, uma intima relação entre 

a técnica e a norma na constituição política do espaço geográfico. 

Percebeu-se que o desenvolvimento técnico transforma o 

comportamento e as interações dos agentes sociais no espaço 

marinho, reordenando seus interesses políticos na composição dos 

discursos normativos sobre os territórios oceânicos e do Estado.
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LIMITES E POSSIBILIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL DE SERRA PRETA

Arnobson dos Santos Costa - 2007

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

O presente trabalho consiste num estudo sobre o papel dos 

municípios no Brasil a partir da constituição de 1988, com vistas ao 

desenvolvimento territorial, quando eles passaram a ter novas 

atribuições e autonomia política, administrativa e financeira. O 

município é um espaço dialeticamente contraditório, pois ele é o lugar 

do aprendizado, da cidadania e da democracia, do exercício do direito 

político e do acesso às políticas públicas, e, ao mesmo tempo é nele 

que resistem e têm visibilidade os redutos da “política clientelista”, do 

populismo, e das oligarquias. Escolhemos os municípios baianos de 

Pintadas e Serra Preta, com o objetivo de refletir comparativamente 

sobre as ações institucionais com vistas ao desenvolvimento 

territorial. Para isso, fizemos uma abordagem sobre o conceito do 

território, analisamos a formação e a evolução dos municípios no 

Brasil, enfocamos os conteúdos do território, ou seja, o potencial 

endógeno local disponível às instituições municipais, no sentido de 

promover o desenvolvimento territorial local. Enfocamos também as 

estratégias institucionais territoriais, ou seja, os variados 

procedimentos políticos utilizados pelos governos locais e pela 

sociedade civil para viabilizar a melhoria na qualidade de vida da 

população mais carente. Um enfoque especial foi dado à participação 

cidadã no poder local e à importância do capital social como principal 

recurso do território e agente promotor do desenvolvimento 

territorial. O resultado deste estudo indica que a permanência do 
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clientelismo, do coronelismo, e do assistencialismo, no município de 

Serra Preta, constitui-se como fortes elementos retrógrados de 

práticas de desenvolvimento, enquanto, em Pintadas, a formação do 

capital social possibilitou a ruptura com heranças e modelos 

autoritários de governos e permitiu ao município estabelecer formas 

de gestão participativa, tornando-se criativo na busca de alternativas 

para a superação dos problemas sociais.



O ESPAÇO URBANO NA LITERATURA DE CORDEL: O OLHAR DE 

CUÍCA DE SANTO AMARO

Suseny Maia Teles Ruffini - 2008

Os cordéis de Cuíca de Santo Amaro são um rico instrumento 

de época, por permitirem conhecer a cidade e seu cotidiano a partir 

dos lugares de enunciação dos cordéis e dos relatos dos lugares a partir 

da relação entre o homem e o lugar. Através da produção literária do 

poeta, foi possível considerar o cenário socioespacial da cidade do 

Salvador em meados do século XX e apontar as áreas de autuação 

desse cordelista, por ele demarcadas.
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POLÍTICAS TERRITORIAIS DO ESTADO DA BAHIA: REGIONALIZAÇÃO 

E PLANEJAMENTO

Éder Júnior Cruz de Souza - 2008

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

O presente trabalho apresenta uma análise sobre a lógica 

utilizada pelo governo do estado da Bahia na formulação de suas 

políticas territoriais e de suas regionalizações, desde a década de 1950 

até os dias atuais, assim como sobre os principais rebatimentos 

espaciais dessas políticas. Para tanto, optou-se por realizar uma 

revisão bibliográfica sobre as regionalizações mais importantes nesse 

período: Regiões Administrativas, Regiões Econômicas, Eixos 

Estaduais de Desenvolvimento e Territórios de Identidade. Buscou-se, 

dessa forma, vislumbrar tais regionalizações e políticas territoriais a 

partir dos debates da Geografia sobre território e desenvolvimento. 

Por entender que a compreensão sobre as políticas estaduais baianas 

perpassa pelo entendimento do contexto nacional e internacional, 

realizou-se também estudos sobre as visões preponderantes quanto a 

planejamento, desenvolvimento territorial e atuação estatal nesse 

período. Por fim, o trabalho se encerra com uma análise das atuais 

políticas territoriais nacionais, especialmente aquelas que versam 

sobre a Bahia, e suas congêneres estaduais, no intuito de entender as 

principais perspectivas que estão postas.
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O VALE DE JEQUIRIÇÁ NO CONTEXTO DO CIRCUITO ESPACIAL 

PRODUTIVO DO CACAU

Luciene Santos de Almeida - 2008

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

Essa dissertação analisa a lavoura cacaueira no Vale do 

Jiquiriçá, focalizando os municípios de Mutuípe, Jiquiriçá Laje e Ubaíra. 

O trabalho versa sobre a introdução da lavoura cacaueira nesse espaço 

e sua ampliação a partir dos anos de 1970, com a instalação da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) em três 

dos quatro municípios do Vale. Todo esse processo foi uma 

consequência da modernização da agricultura no Brasil, através do 

programa Procacau, do governo Federal. O trabalho aponta também 

para as relações comerciais existentes entre o Vale do Jiquiriçá e a 

região produtora de cacau no sul da Bahia, onde se encontram as 

condições políticas e técnicas para a reprodução e ampliação do 

circuito espacial produtivo do cacau. Nessa perspectiva, o trabalho 

discute de que forma o Vale do Jiquiriçá está inserido no circuito 

espacial produtivo do cacau, com suas características de produção e 

comercialização do cacau. Assim, este estudo procura discutir de que 

forma age o circuito produtivo do cacau, quais são as ações das 

grandes firmas que controlam esse circuito no Vale do Jiquiriçá e quais 

são suas consequências para esse espaço que está inserido de forma 

desfavorável nesse circuito. O estudo revelou que o Vale do Jiquiriçá é 

mais um espaço especializado na produção de cacau na Bahia e que ele 

serve às grandes firmas que controlam o circuito espacial produtivo do 

cacau.
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IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DECORRENTES DA 

INDUSTRIALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI E DIAS 

D'ÁVILA

Maria da Conceição Borges Andrade - 2008

Orientação: Prof. Dr. Rubens de Toledo Junior

Esta dissertação procurou identificar e analisar as dinâmicas e 

lógicas presentes nas mudanças socioespaciais ocorridas nos 

municípios de Camaçari e Dias d'Ávila em decorrência do recente 

processo de atualização tecnológica e da diversificação industrial 

ocorrida no Polo Industrial de Camaçari (PIC) durante a última década. 

Novos segmentos e inovações tecnológicas vêm, paulatinamente, 

reestruturando o mercado de trabalho e a organização espacial, o que 

resulta em mudanças na dinâmica socioeconômica regional, 

notadamente nos municípios de estudo. Para o entendimento da atual 

configuração territorial municipal, resgata-se a evolução histórica 

desse subespaço, desde a segunda metade do século XX, quando a 

Região Metropolitana de Salvador (RMS) tornou-se palco do acelerado 

processo de industrialização. Os novos empreendimentos industriais 

provocaram alterações socioespaciais materializadas nos territórios 

municipais que, refuncionalizados por meio das redes de empresas 

transnacionais pautadas na produção flexível, articulam-se aos 

mercados globais. Com isso flexibilizou-se a economia baiana, que 

diversificou sua produção, voltando-se para bens de consumo final 

com maior valor adicionado.
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AS VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES DO TRANSPORTE 

PÚBLICO DE SALVADOR

Patrícia Ponte de Freitas - 2009

O presente trabalho tem como objetivo analisar os diversos 

usos do território pelos agentes do transporte público em Salvador 

(Bahia). Para tanto, adota-se como referencial teórico o território 

usado, proposto por SANTOS (1999), a partir do qual se averiguam as 

ações dos diferentes atores do território na cidade de Salvador, 

referentes à problemática do transporte coletivo. Tem-se como 

destaque a análise das ações da sociedade civil nas questões relativas 

ao tema citado. Os procedimentos metodológicos adotados são 

constituídos especialmente de entrevista com diversos grupos 

envolvidos com o tema, como técnicos dos órgãos municipais de 

gestão do transporte, promotores públicos, representantes dos 

movimentos estudantis, das associações de bairro, o Movimento do 

Passe Livre etc. Através das análises do planejamento de transportes 

em nossa cidade e, principalmente, das recentes decisões nesse 

âmbito, como implantação da bilhetagem eletrônica, assim como das 

manifestações sociais contra o aumento de tarifas, procura-se mostrar 

que, antes da técnica, são as relações políticas que, de fato, 

influenciam os processos decisórios referentes às questões de 

transporte, assim como as demais esferas do território.
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SEGREGAÇÃO ESPACIAL E MÚSICA ELETRÔNICA: A CENA CULTURAL 

DE SALVADOR E CAMAÇARI

Juliana Cunha Costa - 2010 

A música eletroacústica destaca-se por ser um estilo musical 

essencialmente urbano, que se inseriu como temática no campo 

acadêmico em meio aos novos paradigmas da modernidade. Tais 

paradigmas alteraram o modo de vida das pessoas das cidades, 

transformaram os elementos da paisagem e transgrediram as 

barreiras geográficas continentais, misturando-se aos outros 

elementos culturais que geraram a música eletrônica. Ao introduzir-se 

na esfera de consumo de massa, a música eletrônica perde seu caráter 

alternativo e se torna um produto cultural, o que pode ser visto a partir 

da contextualização dos principais agentes de Salvador e Camaçari, ao 

segregarem o espaço destinado ao entretenimento. Assim sendo, 

nesta pesquisa, a música foi utilizada para delimitar os espaços de 

segregação construídos na capital baiana e em Camaçari, a partir da 

observação das festas de música eletrônica em boates, na apropriação 

do seu espaço público para a realização da festa carnavalesca pelos 

trios elétricos e camarotes de música eletrônica e, finalmente, pelas 

raves.
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A CIDADE DO SÉCULO XVII E O URBANO DE HOJE: SALVADOR E AS 

POESIAS DE GREGÓRIO DE MATTOS EM SUAS PERMANÊNCIAS E 

RUGOSIDADES NA ATUALIDADE

  Luana Dall Agnol Ribeiro - 2010

A presente pesquisa teve por objetivo a análise da Cidade da 

Bahia do século XVII a partir do estudo das obras de Gregório de 

Mattos, buscando identificar as principais permanências e 

rugosidades presentes no atual espaço urbano da Salvador. Para 

atingir esse objetivo, foram pensadas as articulações possíveis entre a 

ciência geográfica e a literatura, considerando ambas como leituras da 

realidade. A categoria de análise escolhida para esse fim foi a de lugar, 

por permitir entender as principais relações sociais, econômicas, 

culturais (dentre outras) que foram estabelecidas durante o século 

XVII e como elas foram modificadas, até se obter a configuração atual. 

Buscou-se, assim, entender como a Geografia e a Literatura podem se 

complementar para a efetivação da análise espacial. Outro objetivo foi 

o de promover novas interpretações interdisciplinares sobre a 

realidade, assim como identificar os principais agentes de 

transformação do espaço urbano, passo fundamental para 

compreender interesses e objetivos traçados para a Cidade da Bahia e 

as articulações que envolvem o urbano soteropolitano da atualidade. 

Assim sendo, para se entender a estrutura espacial urbana da Salvador 

de hoje, é imprescindível voltar à sua origem.



ASPECTOS SOCIOESPACIAIS NA CIDADE DE SALVADOR NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA: O GOVERNO DE J.J. SEABRA

Adriana Maria Lage Silva - 2012

Esta pesquisa analisa as reformas urbanas do governo de José 

Joaquim Seabra (2012-2016) na cidade do Salvador, suas repercussões 

no espaço urbano daquela época, na dinâmica urbana atual e na 

memória da cidade. A fundamentação teórico-metodológica do 

trabalho encontrou, nos conceitos de organização do espaço urbano, 

paisagem urbana, rugosidades e memória da cidade, o 

encaminhamento necessário para permitir a inserção desta 

dissertação na geografia histórica urbana e no pensar a cidade do 

Salvador numa perspectiva histórica e processual. Desse modo os 

estudos de SANTOS (1958/2002), CORRÊA (1989), PINHEIRO (2002), 

VASCONCELOS (2002) e ABREU (2011), entre outros, ofereceram o 

suporte para análise e interpretação dos fatos, processos e agentes 

sociais envolvidos. A pesquisa historiográfica, as entrevistas e as 

observações de campo completam o quadro metodológico do 

trabalho. A partir das análises efetuadas, caracterizou-se o cenário 

político de conflito que permeou as reformas urbanas encetadas, 

identificou-se o papel do estado e das classes abastadas como agentes 

sociais relevantes e as repercussões das heranças dessas reformas na 

memória da cidade. Considera-se, finalmente, que os motores dos 

processos de mudança no período de governo estudado foram a 

ideologia política, econômica e social reinante, e as relações entre os 

agentes sociais; que a aliança política entre o governo federal e o 

estadual foi decisiva e esteve na base do desenvolvimento de Salvador 

nesse período; e que as reformas empreendidas são marcos na 

memória da cidade.
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FOTOGRAFIA & CIDADE: ESPAÇO URBANO DE SALVADOR NAS 

LENTES DE PIERRE VERGER (1946-1952)

Flávia Damares - 2012

Os estudos geográficos a partir de obras literárias ou obras de 

arte começaram a ser aprofundados na década de 1970, 

proporcionados pelo crescimento da corrente humanística da 

Geografia. Hoje, percebe-se que o diálogo entre Geografia e Arte é 

possível e realizado por várias escolas da Geografia. O presente 

trabalho buscou abordar esses diálogos, analisando as paisagens de 

Salvador a partir da obra do fotógrafo etnográfico Pierre Verger, e 

evidenciando que a memória individual pode contribuir para a 

memória coletiva de uma cidade. Buscou-se, também, comparar as 

imagens produzidas por Verger nas décadas de 1940 e 1950, a partir de 

suas fotografias publicadas no livro Retratos da Bahia, em 1980, com 

as paisagens encontradas no período atual. Nesse âmbito, verificou-se 

o quanto as paisagens de Salvador foram transformadas e a 

importância desse material para deixar preservada a memória de uma 

Cidade que não mais existe.
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RICARDO REIS, FLÂNEUR E DETETIVE: A REPRESENTAÇÃO DE 

LISBOA EM JOSÉ SARAMAGO

Paulo Octávio Nunes Dias Teixeira - 2012

A investigação no domínio da Geografia incide cada vez mais 

sobre os temas do espaço vivido ou do espaço representado. Um 

número considerável de geógrafos avançou com novas problemáticas 

e propôs métodos de investigação que desvelam a dimensão subjetiva 

do espaço ou colocam a tônica nas relações que se estabelecem entre 

o individuo e o meio. A Geografia das representações permite-nos 

compreender como o espaço, mais do que um suporte, é ressonância 

individual e social fazendo apelo aos sentidos, à aprendizagem, aos 

sistemas vividos, mas também ao imaginário. No contexto desta 

dissertação, pretendo abordar uma área de reflexão, a da Geografia 

das representações, no quadro mais vasto daquilo que se 

convencionou chamar Geografia Cultural, e que constitui hoje um 

importante domínio de investigação, tanto na França como no Reino 

Unido e nos Estados Unidos da América, mas que carece ainda de uma 

abordagem aprofundada em Portugal. A relevância da pesquisa 

prende-se, assim, ao caráter inédito que ela revela no contexto da 

produção geográfica portuguesa. Na sequencia da necessária reflexão 

epistemológica e metodológica que ela pressupõe, essa via permite ao 

geógrafo, consciente do papel dos processos cognitivos e das suas 

funções referenciais nas práticas humanas, abrir-se à Geografia como 

estudo do imaginário individual e social e das práticas espaciais que 

daí resultam.
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ACESSO DOS GRUPOS RACIAIS BRANCO E NEGRO ÀS TÉCNICAS NO 

ESPAÇO DE SALVADOR 

Roberto Rodrigues Evangelista - 2012

A dissertação analisa as desigualdades entre pessoas brancas e 

pessoas negras, de acordo com a declaração de pertencimento racial 

feita aos Censos do IBGE, quanto ao acesso às técnicas no espaço de 

Salvador. Nela, as técnicas são compreendidas como um conjunto de 

meios instrumentais e sociais que são ponto de partida para os 

processos de constituição e usos do território e de produção e 

habitação do espaço. Além de tomar as técnicas como ponto de 

partida para a realização dos diversos processos de trabalho realizados 

pelos homens e mulheres, na transformação da natureza, tornando-a 

cada vez mais adequada para a reprodução da vida humana, o texto 

identifica e analisa os processos de formação socioespacial e de 

constituição e usos do território e de produção e habitação do espaço. 

Toma-se a cidade do Salvador  como delimitação territorial e espacial, 

verificando como os grupos raciais branco e negro se inserem e 

participam nesses processos. O texto também aborda os processos de 

organização do espaço em Salvador, como decorrência da forma como 

ocorreu a inserção do território e de sua fração na divisão territorial do 

trabalho. Também é identificada, na pesquisa, a distribuição espacial 

das técnicas em áreas da cidade de Salvador e como os grupos raciais 

que habitam essas áreas estão presentes e acessando essas técnicas. 

As técnicas escolhidas para análise do acesso dos grupos raciais branco 

e negro foram: trabalho e respectiva renda, educação, micro 

computador, automóvel particular, telefonia fixa, energia elétrica e 

coleta de lixo.
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O BAIRRO NA CIDADE CORPORATIVA: UM ESTUDO SOBRE O 

BAIRRO VALÉRIA, SALVADOR (BA)

Gilma Brito - 2013

O bairro apresenta uma intrínseca relação com o 

desenvolvimento das cidades.  Desde os primeiros aglomerados 

citadinos até o que se conhece da organização das cidades hoje, o 

bairro tem experimentado diversas conotações. Tais concepções 

denotam desde um espaço em que as relações cotidianas se 

desenvolviam em sua plenitude, a partir da estrutura patriarcal das 

cidades coloniais, cercadas por muros e apresentando coesas relações 

de vizinhança, até a sua promulgada morte na cidade do capitalismo 

moderno. Essas são as nuances das discussões que permeiam o bairro 

e denotam a complexidade dos processos que envolvem o tema, que 

está longe de esgotar sua abordagem. O presente trabalho se ocupará 

da análise dessa escala a partir de sua relação com a organização da 

cidade, nos seus aspectos econômicos e sociais, tendo como interface 

a cidade do Salvador, dando ênfase às transformações ocorridas a 

partir da década de 1960, período que marca a inserção de Salvador 

num novo modelo econômico, formalizado pela consolidação da 

modernização industrial. No bojo desse processo, também se deu a 

modernização do tecido urbano da cidade. A materialização dessa 

nova cidade pôde ser verificada na realização de obras de 

infraestrutura urbana, como a reestruturação da circulação 

(construção de vias estruturantes), a mudança dos padrões de 

ocupação da cidade, em direção às áreas periféricas, de vazios 

urbanos. O quadro que se estabelece na cidade de Salvador é de 
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modernização por um lado, e fragmentação por outro. Enquanto 

algumas áreas da cidade são integradas ao processo, outras estão à 

margem, compondo um contingente de excluídos dos serviços 

urbanos fundamentais. Um exemplo é o bairro Valéria, gestado em 

meio à expansão da Salvador moderna da década de 1960, na 

condição de periferia geográfica, carregando as desigualdades 

inerentes a uma metrópole tipicamente subdesenvolvida, como é 

Salvador. 
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
EM ANDAMENTO

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
EM ANDAMENTO

Todas as dissertações de Mestrado estão sendo orientadas pela 

Profª. Drª. Maria Auxiliadora da Silva.
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DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
EM ANDAMENTO*

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO
EM ANDAMENTO*

VERTICALIDADES E HORIZONTALIDADES NOS CERRADOS BAIANOS: 

A INSERÇÃO DE FORMOSA DO RIO PRETO (BAHIA) NO 

AGRONEGÓCIO E ALGUMAS IMPLICAÇÕES SOCIAIS E TERRITORIAIS

Willian Guedes M. D. Menezes -  2012

O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender a 

inserção do município de Formosa do Rio Preto (Bahia) nas dinâmicas 

do agronegócio e algumas consequências sociais e territoriais desse 

processo. Nesse sentido, as análises partem do uso do território no 

município de Formosa do Rio Preto, tendo em vista a implantação de 

verticalidades, comandadas pelos agentes hegemônicos, bem como 

as ações do poder público municipal e estadual, e as horizontalidades 

localmente geradas. Essas são mudanças advindas com a 

reestruturação produtiva de sua agropecuária, ocorridas a partir da 

década de 1980, resultando em processos de fragmentação e numa 

reorganização deste território. O referencial teórico que orienta esta 

pesquisa tem a obra de Milton Santos como uma de suas bases, 

elegendo o território usado como a categoria de análise primordial.
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O POETA, A CIDADE E O DESASSOSSEGO: A BAIXA LISBOA SOB O 

OLHAR DE FERNANDO PESSOA

Thalita Xavier Garrido Miranda - 2013

Desde a renovação da geografia cultural na década de 1970, a 

relação entre geografia e arte tem se estreitado e reafirmado como 

uma possibilidade legítima de discussão e análise sob o viés do olhar 

geográfico. Dentro desse contexto a literatura aparece como fonte de 

informações preciosas para estudos geográficos, principalmente no 

que diz respeito à capacidade de exaltar a vivência do lugar como 

experiência sensorial múltipla. Além da representação de paisagens 

reais e imaginadas, algumas obras literárias refletem a relação do 

próprio autor com seu lugar, tornando impossível pensar um separado 

do outro. Esse é o caso de Fernando Pessoa e Lisboa. Pessoa passou a 

maior parte da vida inspirado pelo cotidiano da cidade, tendo sua obra 

profundamente marcada pelas experiências vividas ali. Sua 

combinação de palavras está repleta de elementos relacionados ao 

cenário político e cultural da Lisboa de sua época, e contribui para a 

construção de paisagens compostas por cheiros, cores e sons, 

percebidos pelo poeta. Neste trabalho, busca-se interpretar de que 

maneira a dimensão espacial (concreta e abstrata) é ilustrada na prosa 

poética do Livro do Desassossego, do heterônimo Bernardo Soares. A 

proposta é ampliar o diálogo entre literatura e geografia e reforçar a 

importância de considerar as formas simbólicas do cotidiano dos 

cidadãos em estudos de abordagem cultural que pretendem analisar 

espaços urbanos através da percepção de seus habitantes.
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TESES DE DOUTORADO
EM ANDAMENTO

TESES DE DOUTORADO
EM ANDAMENTO

Todas as teses de Doutorado estão sendo orientadas pela Profª. 

Drª. Maria Auxiliadora da Silva.
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TESES DE DOUTORADO
EM ANDAMENTO*

TESES DE DOUTORADO
EM ANDAMENTO*

SALVADOR EM GEOGRAFIA E ARTE: IMAGENS E METÁFORAS EM 

BUSCA DO INDIVÍDUO E DO ESPAÇO

Heloísa Araújo de Araújo - 2012

Estar na cidade... Procurá-la através da arte é conceber 

respostas não apenas aos aspectos objetivos da realidade, mas 

também aos da subjetividade. É justamente a alma da cidade que é a 

fonte poética de escritores e artistas, registrada em cada uma de suas 

obras. Abordar a cidade, como fazem os geógrafos, escritores e 

artistas, demonstra que um mesmo objeto pode ser compreendido 

nos vários contextos e histórias, promovendo uma análise intertextual 

sob a ótica do imaginário urbano. Na concepção de Calvino (1990), é 

necessário estudar a cidade, estando imerso no que acontece nela. A 

cidade se forma a cada instante e a cada novo olhar. Dialogar com a 

complexidade é poder olhar para a cidade, para a ciência e para as 

artes, como leituras possíveis de uma recriação imaginária da 

realidade, que constroem e dão sentido ao mundo. A pesquisa 

objetiva, de forma geral, analisar, geograficamente, as imagens e 

metáforas que foram construídas pelo escritor Jorge Amado e pelos 

artistas plásticos Calasans Neto e Carybé, a partir da década de 40, 

abordando a cidade do Salvador, com foco no indivíduo e no seu 

e s p a ç o .  E s t a  p e s q u i s a  p e r c o r r e r á  o s  c a m i n h o s  d a  

interdisciplinaridade, que tecem uma rede epistemológica e 
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permitem trilhas diferenciadas ao longo da pesquisa. Abordar-se-á oo 

espaço da cidade do Salvador, sob o enfoque da Geografia 

Humanística, enfatizando um método para a leitura da cidade, o 

rizoma, através das obras dos artistas citados e utilizando-se, como 

aporte teórico-metodológico, a Fenomenologia para a abordagem da 

cidade do Salvador, descrevendo-se a importância das obras de arte 

para sua imagem. 
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 FOTOGRAFIAS DE SEBASTIÃO SALGADO: GRAFIAS E PRODUÇÕES 

DO ESPAÇO

Flora Sousa Pidner - 2013

A leitura de fotografias é uma maneira de interpretar o espaço 

e a sociedade, que, por meio das imagens, se propõe e se imagina. 

Nessa perspectiva, a intencionalidade do fotógrafo no ato fotográfico 

se projeta nessa forma de representação do espaço. As fotografias de 

Sebastião Salgado convidam a reflexões e a sensações acerca de 

feridas sociais. Os sentimentos que emergem dessas leituras 

imagéticas são intrigantes: emoção pela tristeza e, ao mesmo tempo, 

pela esperança – enunciadas nitidamente em várias expressões 

corporais e nos olhares apropriados pelas fotografias. Essas 

fotografias remetem a significados do espaço e do tempo. O objetivo é 

atravessá-las, para além de sua sagaz beleza, em busca do invisível 

visível da imagem, para se compreender uma realidade que não se 

encerra na aparência. As categorias socioespaciais paisagem, lugar e 

território são utilizadas como fundamentos teóricos para se 

interpretarem as fotografias de Sebastião Salgado como formas de 

representação do espaço. As imagens de segregações, de 

expropriações, de migrações forçadas são reveladas no livro Êxodos; as 

de trabalho escravo ou semiescravo, assim como as dos limites do 

corpo diante da exploração são registradas no livro Trabalhadores; e 

também há as que revelam possibilidades de encontros e de 

resistências, como as que aparecem nos livros Terra e África, que 

expressam povos e sujeitos que prosperaram e sobrevivem apesar de 

muitas dificuldades. 
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ATIVIDADES ACADÊMICAS NACIONAIS E
 INTERNACIONAL REALIZADAS PELO PEU
ATIVIDADES ACADÊMICAS NACIONAIS E
 INTERNACIONAL REALIZADAS PELO PEU

2013. Seminário Nacional Contribuição à Geografia Brasileira. 

Encontro de Gerações. Departamento e Programa de Pós-

graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa Produção do Espaço 

Urbano (PEU) da UFBA. Apoio CAPES, FAPEX, UNEB, CREA, e 

Cursos de Pós-graduação da UFBA.

2012. Caminhos de Ab'Saber. Caminhos do Brasil. Departamento 

e Programa de Pós-graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa 

Produção do Espaço Urbano (PEU) da UFBA.

2011. Seminário Nacional: 10 Anos sem Milton Santos. 

Departamento e Programa de Pós-graduação em Geografia e 

Grupo de Pesquisa Produção do Espaço Urbano (PEU) da UFBA.

2011. Seminário Internacional Ibero-Brasileiro. Território e 

Desenvolvimento em Portugal e Espanha. Departamento e 

Programa de Pós-graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa 

Produção do Espaço Urbano (PEU) da UFBA.

2010. I Seminário Nacional de Geografia, Literatura e Arte. 

Departamento e Programa de Pós-graduação em Geografia e 

Grupo de Pesquisa Produção do Espaço Urbano (PEU) da UFBA.

2009. Seminário: “Jean Tricart: um gênio, criador de vocações”. 

Ano da França no Brasil. Departamento e Programa de Pós-

graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa Produção do Espaço 

Urbano (PEU) da UFBA.
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ATIVIDADES ACADÊMICAS NACIONAIS E
 INTERNACIONAL REALIZADAS PELO PEU
ATIVIDADES ACADÊMICAS NACIONAIS E
 INTERNACIONAL REALIZADAS PELO PEU

2008. Encontro com o Pensamento de Milton Santos: o Homem e 

sua Obra. Departamento e Programa de Pós-graduação em 

Geografia e Grupo de Pesquisa Produção do Espaço Urbano (PEU) 

da UFBA.

2007. Seminário Evento de Premiação do Concurso Milton 

Santos de Geografia. Departamento e Programa de Pós-

graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa Produção do Espaço 

Urbano (PEU) da UFBA.

2006. Encontro com o Pensamento de Milton Santos: A 

Interdiciplinalidade de sua Obra. Departamento e Programa de 

Pós-graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa Produção do 

Espaço Urbano (PEU) da UFBA.

2005. Encontro com o Pensamento de Milton Santos: O lugar 

Fundamentando o Período Popular da História. Departamento e 

Programa de Pós-graduação em Geografia e Grupo de Pesquisa 

Produção do Espaço Urbano (PEU) da UFBA.
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PRODUÇÃO DE LIVROS A PARTIR DE SEMINÁRIOS
NACIONAIS ORGANIZADOS PELO PEU

PRODUÇÃO DE LIVROS A PARTIR DE SEMINÁRIOS
NACIONAIS ORGANIZADOS PELO PEU

Caminhos de Ab'Sáber. Caminhos do Brasil. Maria Auxiliadora da 

Silva; Itaciane Ramos e Paula Regina Cordeiro (Org.). Salvador: 

EDUFBA, 2013.

10 Anos sem Milton Santos. Maria Auxiliadora da Silva (Org.). 

Salvador: Empresa Gráfica da Bahia, 2011.

Geografia, Literatura e Arte: Reflexões. Maria Auxiliadora da Silva 

e Harlan Rodrigo Ferreira da Silva (Org.). Salvador: EDUFBA. 2010.

Encontro com o pensamento de Milton Santos. O Homem e sua 

Obra.  Maria Auxiliadora da Silva e Rubens de Toledo Junior (Org.). 

Salvador: EDUFBA, 2009.

Encontro com o Pensamento de Milton Santos. Prêmio Milton 

Santos. Maria Auxiliadora da Silva (Org.). Salvador: Editora do 

IMA, 2009. 

Imagens da Cidade da Bahia. Um diálogo entre a Geografia e a 

Arte. Délio Ferraz Pinheiro e Maria Auxiliadora da Silva (Org.). 

Salvador: EDUFBA. 2007.

Encontro com o Pensamento de Milton Santos. A 

Interdisciplinaridade na sua Obra. Maria Auxiliadora da Silva e 

Rubens de Toledo Junior (Org.). Salvador: EDUFBA. 2006.

Encontro com o Pensamento de Milton Santos. O Lugar 

Fundamentando o Período Popular da História. Maria 

Auxiliadora da Silva, Rubens de Toledo Junior e Clímaco Dias (Org.). 

Salvador: Empresa Gráfica da Bahia. 2005.
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PRODUÇÃO DE LIVROS A PARTIR DE SEMINÁRIOS
NACIONAIS ORGANIZADOS PELO PEU

Visões Imaginária da Cidade da Bahia. Um Diálogo entre a 

Geografia e a Literatura. Délio Ferraz Pinheiro e Maria Auxiliadora 

da Silva (Org.). Salvador: EDUFBA. 2004.

O Sisal Baiano: Entre Natureza e Sociedade, Uma Visão 

Multidisciplinar. Maria Auxiliadora da Silva (Org.). Salvador: 

Governo da Bahia, 2002.

Os Lugares do Mundo. A Globalização dos Lugares. Maria 

Auxiliadora da Silva; Neide Maria Santos Gonçalves; Creuza Santos 

Lage (Org.). Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 

2000.
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INTERCÂMBIOS ACADÊMICOS INTERCÂMBIOS ACADÊMICOS 

Intercâmbio Acadêmico, Universidade Federal da Bahia - 

Universidade de Coimbra, Portugal. 

Willian Morais Antunes de Sousa: (setembro de 2010 à 

fevereiro de 2011). Continuação do curso de graduação em 

geografia, desenvolvimento da pesquisa iniciada na Bahia, 

visitas às bibliotecas da Universidade de Coimbra, contatos 

com professores locais e participação em 12 Encontros 

Científicos dentro do programa de Intercâmbio. 

Intercâmbio Acadêmico na Jacobs University Bremen, 

Alemanha.

Juliana Cunha Costa Radek: (fevereiro 2011 – fevereiro 

2013). Iniciação ao doutorado do curso de Humanidades 

Interculturais na Escola de Humanidades e Ciências 

Sociais. Na ocasião participou de quatro eventos 

internacionais: um na Universidade Federal da 

Bahia/Brasil, dois na Universidade do Minho/Portugal e 

um na Universidade de Bremen/Alemanha.

Intercâmbio Acadêmico entre a Universidade Federal da Bahia e 

União Europeia ERAMUS Mundus.

Willian Morais Antunes de Sousa (setembro 2013 por dois 

anos). Mestrado em geografia
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CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resumos expostos e do histórico do grupo, pode-se 

observar que o compromisso dos seus integrantes é analisar a dinâmica 

de Salvador e de sua Região Metropolitana, sempre estudando as 

novas configurações espaciais, seus arranjos e rearranjos, causas e 

efeitos, sem perder de vista a totalidade do espaço brasileiro e mundial. 

Cabe salientar que é visível, em todos os trabalhos realizados 

pelo grupo, a referências às ideias do Professor Milton Santos, pois se 

acredita que sua obra tem muito a contribuir para o enriquecimento 

teórico e conceitual do estudo da Geografia. Santos deixou um imenso 

legado, teorizou sobre a economia dos países subdesenvolvidos, a 

dinâmica urbana, epistemologia da geografia, território usado e a 

globalização, entre tantas outras temáticas.

Os conceitos e as teorias miltonianas tornaram-se o ponto de 

partida para muitas das pesquisas que foram ou que estão sendo 

desenvolvidas pelo grupo, servindo como um pretexto para analisar um 

contexto pontual, como foi o caso da teoria dos dois circuitos da 

economia urbana, que foi adotada por Elisangela de Souza para 

desenvolver A Evolução Geográfica do Bairro da Baixa de Quintas e 

Willian Menezes, que estudou o Mercado informal e os dois circuitos da 

economia urbana do centro da cidade de Salvador. Pode-se citar 

também os estudos sobre o meio técnico-científico e informacional, 

que foram utilizados nos trabalhos de Dominique Amaral, Robson Silva 

e Flávia Damares, para explicar a apropriação dos objetos técnicos pela 

população dos bairros de São Gonçalo e Castelo Branco. Mas as
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pesquisas que não foram impulsionadas por algum conceito ou teoria 

desenvolvidos ou abordados por Milton Santos não deixaram de lado 

suas contribuições.

A partir do que foi dito, fica claro o porquê de os trabalhos terem 

como referencial teórico a produção intelectual de Milton Santos, que 

deixou inúmeras teorias importantíssimas para a compreensão do 

espaço geográfico e que ainda não foram exploradas.

Flávia Damares Santos Batista
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