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Introdução 

 

A presente comunicação é parte da minha pesquisa de Doutorado e que segue em 

seus desdobramentos na Universidade do Estado da Bahia, onde estou vinculada, cuja 

proposta é problematizar o lugar das mulheres no espaço público da cidade em uma 

perspectiva multidisciplinar. Quais as fronteiras, limites e possibilidades das mulheres na 

relação com o espaço público? Quais os lugares possíveis para o desempenho das atividades 

profissionais e de trabalho? A análise das assimetrias de gênero na relação com espaço 

público pressupõe que o espaço da rua, do bairro e da cidade é demarcado pelo gênero, classe 

social e raça. Portanto, a pesquisa envolveu localizar as mulheres no seu labor, práticas 

religiosas, militância feminista, cotidiano, na tentativa de identificar as possibilidades para o 

sexo feminino, assim como os limites e as fronteiras de gênero invisíveis na cidade.  

A análise coloca em discussão a noção de âmbito público e privado, tão cara às 

mulheres. Questiona-se: até que ponto existe, de fato, uma clara fronteira entre o público e o 

privado? A pesquisa demonstra a linha tênue e móvel que existe entre estes terrenos 

ideologicamente concebidos como separados e ahistóricos. Ao considerar a noção de âmbito 

público compreendida na sua multiplicidade, pergunta-se: em que medida as mulheres 

estavam excluídas do espaço público da cidade? 

Para a presente comunicação, eu proponho compreender as múltiplas relações em que 

algumas mulheres estabeleceram com a cidade, ou melhor, problematizar a relação das 

mulheres com os espaços públicos em uma perspectiva multidisciplinar, a partir do olhar 

estrangeiro. 
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Os visitantes que por aqui passaram e deixaram registrados as suas vivências e 

impressões sobre a vida cotidiana dos habitantes, a exemplo de Luís Santos Vilhena e Maria 

Graham. Eles pertenciam a um universo cultural distinto, motivo pelo qual construíram um 

discurso por vezes preconceituoso e eurocêntrico. Para uma análise crítica, faz-se necessário 

um esboço com alguns traços biográficos, e localizar as publicações no contexto das 

atividades dos seus autores. Importa lembrar que os motivos que impulsionaram a visita de 

estrangeiros são os mais variados, porém, “mantêm entre si um denominador comum de 

estrangeiros imersos numa realidade totalmente outra daquela de onde provieram”(AUGEL, 

1980: 10). 

Informações acerca do feminino estão presentes nas cartas de Luís dos Santos Vilhena, 

português (ao que tudo indica, segundo Braz do Amaral), professor de grego que viveu na 

cidade do Salvador entre 1787 e 1799. Nos últimos anos de sua estadia, passou a escrever, 

cotidianamente, cartas que se transformaram em importante fonte de investigação histórica 

sobre a cidade e seus habitantes. São descrições da cidade no final do século XVIII nos seus 

variados aspectos: arquitetônico, religioso, aspectos da vida cotidiana, sobre a administração, 

economia, defesa, guarnição militar, agricultura entre outros assuntos. Ademais, é possível 

verificar fragmentos sobre elas, isto é, o ponto de vista de Vilhena sobre as mulheres na 

relação com o espaço urbano.  

Luís Santos Vilhena em A Bahia no Século XVIII (1969), teve um olhar sobre as 

mulheres que oscilava entre a condescendência e a gentileza, no tratamento com mulheres 

brancas das camadas médias para alta, e repúdio e intolerância, quando se tratava das escravas 

e/ou libertas negras e mulatas. 

 

Papéis de gênero e raça na estrutura urbana de Salvador 

 

Se a sociedade soteropolitana conseguiu trancar as mulheres dos segmentos mais 

abastados da sociedade dentro de suas casas durante o período colonial, o mesmo não se pode 

afirmar quando se trata de mulheres negras e mulatas das camadas populares. Numa cidade 

em que os equipamentos e serviços públicos são precários, a exemplo do abastecimento de 

água, saneamento, limpeza, iluminação e segurança, as demandas serão supridas, em grande 
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medida, com o trabalho de escravos/as e de negros/as libertos/as. Se analisados numa 

perspectiva de gênero, é possível perceber o papel ativo desempenhado por mulheres no 

funcionamento da cidade.  

No discurso produzido pelos estrangeiros no período, no entanto, a atuação dessas 

mulheres no espaço público é descrita num tom bastante preconceituoso. Elas são criticadas 

pelo modo como trabalhavam, como solucionavam seus problemas cotidianos, driblavam o 

sistema, brigavam, bebiam, se divertiam, enfim, por praticamente todo o comportamento no 

espaço público.  

São inúmeras as atividades realizadas pelas ruas da cidade. A começar pelas 

tarefas domésticas no âmbito público, escravas e libertas circulavam pelas ruas da cidade 

comprando alimentos, abastecendo domicílios com água, lavando roupas, enfim, realizando 

inúmeros serviços. Inegável a rede de amizade e solidariedade que se constrói a partir das 

atividades realizadas pelos mercados, feiras, fontes de água potável. Contudo, será possível 

afirmar que a rua se constituía no espaço delas, isto é, de domínio de mulheres negras e 

mulatas? Em que medida o discurso normatizador em defesa de que “lugar de mulher é em 

casa” atingiu mulheres de diferentes classes sociais e raça?  

O testemunho de Luís Vilhena nos informa sobre alguns espaços ocupados por 

estas mulheres em função das atividades profissionais, a exemplo das quitandeiras, assim 

como os esforços das autoridades no sentido de disciplinar e controlar a vida urbana em finais 

do século XVIII: 

Não há nesta cidade uma só praça de mercado, mas sim uns lugares a que chamam 

quitandas, nos quais se juntam muitas negras a vender tudo o que trazem, como seja 

peixe, carne meia assada, a que dão o nome de moqueada, toucinho, baleia no 

tempo da pesca, hortaliças etc. (VILHENA, 1969: 93) 

Ao que parece houve, na época, uma tentativa de regulamentação do espaço de 

venda das quitandeiras. Vilhena nos fala de três quitandas na cidade: uma na Praia; a outra 

localizada no Terreiro de Jesus, na chamada Rua Nova, onde há poucas casas, e o Senado 

mandou fazer umas casinhas para alugar com o objetivo de regulamentar os pontos de venda, 

sem sucesso, pois nenhuma quitandeira quis alugar, segundo o autor, por serem muito 

pequenas; e a terceira quitanda nas Portas de S. Bento, “onde o Senado havia mandado fazer 

outras cabanas, que por mais espaçosas, quase nunca ficam por alugar” (VILHENA, 1969: 

93). Este espaço parece que ficou sem utilidade alguma, segundo nos informa o autor. 
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Em seu discurso, Vilhena se mostra bastante incomodado com o que chama de 

desordem no quesito comércio ambulante das quitandeiras e ganhadeiras, tanto por não 

possuírem um espaço delimitado na cidade para o comércio dos seus produtos, como por suas 

práticas de negociação, as chamadas carambolas, uma prática muito comum na venda do 

peixe em que o repasse por quatro ou cinco mãos até chegar ao comprador implicava no 

encarecimento do produto. 

Vendem as ganhadeiras o peixe a outras negras, para tornarem a vender, e a esta 

passagem chamam carambola. É igualmente caro o peixe porque mesmo ao largo, 

sem chegar ao porto é arrebatado aos pescadores com violência por muitos oficiais 

inferiores, que a título de ser para os seus superiores, o levam pelo que querem, e o 

entregam àquelas, ou outras semelhantes negras, com quem têm seus tratos, e 

comércio. (VILHENA, 1969: 127) 

Os produtos comercializados por estas mulheres também são reprovados por 

Vilhena que descreve o comércio de comidas do seguinte modo: 

Não deixa de ser digno de reparo o ver das casas mais opulentas desta cidade, onde 

andam os contratos, e negociações de maior porte, saem oito, dez, e mais negros a 

vender pelas ruas a pregão as cousas mais insignificantes e vis; como sejam 

iguarias de diversas qualidades v.g. mocotós, isto é mãos de vaca, carurus, vatapás, 

mingau, pamonha, canjica, isto é papas de milho, acaçá, acarajé, ubobó, arroz de 

côco, angu, pão-de-ló de arroz, o mesmo de milho, roletes de cana, queimados isto é 

rebuçados a 8 por um vintém, e doces de infinitas qualidades ótimos muitos deles, 

pelo seu asseio, para tomar por vomitórios; e o que mais escandaliza é uma água 

suja feita com mel, e certas misturas a que chamam o aloá, que faz vezes de 

limonada para os negros. (VILHENA, 1969: 130) 

O sistema de ganho foi analisado por Cecília Soares que demonstrou como 

mulheres escravas eram colocadas no ganho por seus proprietários, assim como mulheres 

livres também participavam desta atividade como meio de garantir o seu sustento e de seus 

filhos. No acordo, as mulheres eram obrigadas a dar aos seus senhores uma quantia 

previamente estabelecida, a depender do contrato informal e previamente acertado entre as 

partes. O que excedesse o valor combinado pertencia à escrava. O excedente acumulado pela 

escrava, por vezes, era utilizado para a compra da sua liberdade ou para as suas despesas 

cotidianas (SOARES, 2006). 

Cecília Soares explica que não se constituía tarefa fácil arcar com as diárias 

determinadas pelos seus senhores e, ao mesmo tempo, poupar parte dos seus rendimentos. A 

lucratividade do negócio demonstrava variações de toda ordem, desde o estado de saúde, 

idade, habilidades pessoais que facilitavam a prática de venda, a exemplo da agilidade e 
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criatividade. De qualquer modo, tratava-se de um meio de conquista da liberdade ou, no caso 

das libertas, um modo de construção da sua autonomia financeira através de seu trabalho. 

As autoridades, no entanto, criavam estratégias políticas para controlar a ação das 

negras de ganho. Soares analisa esses mecanismos no século XIX, e informa que, neste 

período, as leis deixariam de proibir a participação negra no varejo, mas continuaria a tentar o 

controle. Fiscais exigiam cotidianamente o cumprimento de posturas; os escravos só poderiam 

ser utilizados no comércio de ganho com a autorização da Câmara Municipal; assim como 

para abrir um pequeno comércio era necessário pedir licença municipal e pagar taxa de 

matrícula. A taxa para a “licença a africanos livres ou libertos de ambos os sexos para 

poderem mercadejar” sofreu aumento expressivo entre 1848 e 1850, de 10 mil réis para 20 

mil réis, respectivamente. Soares observa sobre a referida Lei, que as autoridades fazem 

menção aos africanos, em especial às africanas, porque elas controlavam este setor do 

comércio. Os nascidos no Brasil, a exemplo das crioulas, estariam isentos. Trata-se, portanto, 

de mecanismos para dificultar a vida de africanos e africanas considerados indesejáveis 

(SOARES, 2006: 74-76). 

Outro aspecto que precisa ser cuidadosamente analisado é quanto ao número 

expressivo de ganhadeiras que tiravam a licença para mercadejar os seus produtos e pagavam 

o aluguel aos donos dos armazéns, conforme demonstra Consuelo Sampaio ao narrar 

incidente envolvendo empreiteiros que, preocupados com a limpeza nos arredores do mercado 

e com o intuito de tornar o local mais atraente para comerciantes e investidores estrangeiros, 

resolveu expulsar as ganhadeiras sem, contudo, obter êxito. Conforme narrativa de Sampaio: 

Foi o que fez, por exemplo, o ativo Tomás Aquino Gaspar, encarregado das obras 

do mercado São João. A fim de ‘limpar a área’, decidiu expulsar as ‘ganhadeiras’, 

vendedoras negras que ocupavam os arcos em frente aos boxes do mercado, os 

‘armazéns’, no pavimento térreo. O Fiscal da Tesouraria Provincial se opôs à sua 

decisão, argumentando que as ‘ganhadeiras’ pagavam por sua estada ‘um aluguel 

de inquilinos aos donos dos armazéns’ e que, com a saída delas, ‘a renda pública 

sofrerá um desfalque’. (SAMPAIO, 2005, 43) 

Seria preciso uma investigação direcionada para verificar a importância dessa 

atividade comercial junto à economia local. Entretanto, a preocupação e a defesa do Fiscal do 

Erário, mantendo as ganhadeiras em sua atividade nos armazéns e, consequentemente, os 

donos deles a receberem os aluguéis por elas pagos, indica o seu expressivo êxito econômico. 
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No discurso de Vilhena, as ganhadeiras são apresentadas como trapaceiras, seus 

alimentos como de má qualidade e lhes faltando asseio. A forma como o trabalho destas 

mulheres é descrito, deixa evidente a carga de preconceito e intolerância. Vilhena 

sobrecarrega o discurso construindo um estereótipo negativo acerca destas profissionais, de 

modo a desconsiderar o aspecto econômico, ou mesmo o importante papel de alimentar a 

população com a venda de todo tipo de comidas prontas. 

Pelas ruas, essas mulheres também circulavam com caixinhas cheias de fazendas 

para comercializar e objetos de costura. Vilhena afirma que, a maior parte é contrabando, 

comprado em navios estrangeiros, ou vindo das “feitorias das costas de Guiné e Mina”. Para 

agravar a sua indignação, ele explica que “ninguém pois se embaraça com elas, nem lhes pede 

contas, pelo respeito às casas poderosas a que pertencem, salvo-conduto este que as livra de 

todo o perigo; e triste será a sorte de quem bolir com elas” (VILHENA, 1969, 131). Para as 

que não trabalhavam para estes influentes comerciantes, era preciso tirar uma licença do 

Senado para poder vender livremente os seus produtos. 

Apesar das perseguições por parte das autoridades municipais e as medidas de 

repressão às mulheres negras nas suas atividades comerciais, a complexidade da vida na 

cidade torna a venda de alimentos atividade fundamental para uma parcela significativa da 

população. Mott chega a afirmar que “sem as negras vendedeiras das ruas seria praticamente 

impossível viver no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, durante os séculos XVIII e XIX” ( 

MOTT, 1976, apud SOARES, 2006: 76). 

Outra atividade desempenhada pelas escravas e libertas é o de buscar água na 

fonte: os chamados aguadeiros. Na pesquisa iconográfica realizada no contexto do doutorado, 

localizei uma fotografia na Fundação Gregório de Matos cujo conteúdo apresenta uma fila de 

carregadores para encher seus barris no chafariz do Largo Dois de Julho. Não há registro 

sobre o autor da fotografia. As informações da imagem indicam o final do século XIX.  
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Figura 1  Aguadores no chafariz do Largo Dois de Julho  

Salvador, Bahia, final do século XIX

 

Fonte: Fundação Gregório de Matos  

 

Apesar de a cidade de Salvador contar com muitas fontes de água, o sistema de 

abastecimento, até o início do século XX, era feito através do trabalho braçal desempenhado 

por homens e mulheres, o que exigia grande esforço físico já que as fontes eram localizadas 

nas “baixas de grandes ladeiras” (VILHENA, 1969: 131). Além disto, ainda havia o problema 

que, no século XIX, nem todas as fontes possuía água limpa para beber e para uso doméstico. 

Muitas eram de água salobra.  

Consuelo Sampaio teve acesso a um documento de 1848, no qual o diretor do 

Imperial Corpo de Engenheiros, tenente-coronel João Blöem, apresenta denúncias quanto ao 

estado lastimável em que se apresentavam as fontes públicas. Entre os motivos estavam a sua 

má construção, infiltrações de águas impuras e um efetivo mau cheiro. Em seguida, o diretor 

mostra a importância da construção de tanques que funcionariam como uma espécie de 

reservatório de água para atender a necessidades diversas. No documento foram registradas 27 

fontes públicas: 12 estavam localizadas na cidade baixa e 15 na cidade alta. A orientação era 

para que elas fossem inspecionadas por um guarda ao invés de seis guardas para este serviço 

(SAMPAIO, 2005: 107). 

Contudo, o fato das fontes serem inspecionadas por guardas municipais não 

livrava os aguadeiros de problemas. As mulheres, por exemplo, tinham de conviver com todo 

tipo de truculência por parte dos soldados que costumavam agir com violência de modo a 

obrigá-las a levarem a água para onde eles determinavam. O quadro foi descrito em uma das 

cartas de Vilhena do seguinte modo: 
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De tôdas as fontes que te disse só se pode chamar perene o charco do Barril, e 

tôdas as mais são pobres, motivo por que é indizível a desordem que nelas há, e os 

pretos fazem para tomar água, quebrando-se mùtuamente as cabeças, e braços; uns 

pelo que lhes pertence; outros por defender, e patrocinar negras suas parceiras, e 

apaixonadas; e outros por defender-se, e a elas das insolências dos insubordinados 

soldados, que violentamente os constrangem a eu lhes levem água onde bem 

querem, sem que eles sejam aguadeiros, nem paguem às negras que o são; e se 

prontamente lhes não obedecem, é infalível o quebrar-lhes as vasilhas, e dar-lhes 

muita pancada. Se porém é negro, que lhes queira fazer cara, aí sai logo a espada, 

ou mais prontamente a faca, sem a qual é raro o que se acha [...]. (VILHENA, 

1969: 108-109) 

Vilhena denuncia as práticas desses soldados de controlarem o acesso às fontes, 

utilizando-se da violência física com escravos/as ou libertos/as de modo a impedir o acesso ou 

cobrar pela água consumida. Informa que toda fonte seca “passando mês e meio, ou dois 

meses sem chover”, motivo pelo qual “os catingas avaros”, como chamou Vilhena, se põem a 

bordo de suas fontes para vender a água, gênero este que só se pagava pela condução. O 

confronto e as brigas, por vezes, resultavam em aleijamento ou até mesmo na morte de muitos 

escravos. 

Problema maior era o crescimento da população. Na medida em que aumentava a 

população, a água diminuía. Na tentativa de resolver o abastecimento de água da cidade, o 

Governo da Província assinou contrato com uma empresa privada cuja finalidade era 

distribuir água potável à população através de chafarizes, casas de venda d’água e penas 

d’água (peça que controlava a quantidade de água liberada pelos chafarizes). No contrato, a 

Companhia do Queimado teve monopólio por 30 anos, além da isenção de direitos 

alfandegários.  

Ainda assim, os problemas continuaram. A empresa construiu 22 chafarizes de 

água pela cidade. A água era vendida à população ao preço de 20 réis por barril, valor 

considerado alto já que, na renovação do contrato em 1870, a presidência da Província 

obrigou a empresa a reduzir o preço do barril de água para 10 réis. Ademais, poucas casas 

podiam se dar ao luxo de ter penas d’água. As queixas contra a qualidade da água, 

considerada pela população pouco higiênica, e pelo fornecimento deficiente, principalmente 

no período de seca, eram constantes. A Companhia do Queimado foi encampada pelo 

Município, em 1905. Nesta ocasião ainda funcionavam os 22 chafarizes e sete casas de vender 

água que foram, gradualmente, sendo desativadas. Os problemas com o abastecimento de 

água se arrastaram até as primeiras décadas do século XX. (SAMPAIO, 2005: 108-113) 
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E quando são elas a usufruírem do espaço público? 

 

O espaço público da cidade era também o local onde escravos cultuavam sua 

religião de matriz africana. Ainda que este não seja um tema a ser explorado neste artigo, já 

que o foco está na estrutura urbana e de serviços oferecidos pela cidade, é interessante 

perceber o discurso de Vilhena, pois demonstra, mais uma vez, a sua intolerância com a 

população e a cultura de matriz africana no uso do espaço público:  

não parece ser muito acerto em política, o tolerar que pelas ruas, e terreiros da 

cidade façam multidões de negros de um, e outro sexo, os seus batuques bárbaros a 

toque de muitos, e horrorosos atabaques, dançando desonestamente, e cantando 

canções gentílicas, falando línguas diversas, e isto com alaridos tão horrendos, e 

dissonantes que causam medo, e estranheza, ainda aos mais afoitos, na ponderação 

de conseqüências que dali podem provir [...].(VILHENA, 1969: 134) 

A reprovação também está presente com as chamadas Mulheres Públicas. A 

recomendação para essas mulheres era o “destinar-se em algum dos subúrbios da cidade, onde 

há casas de menos preço, e consideração, a morada para tôdas as que sem pejo se entregam, 

como por modo de vida, à depravação”. Em sua opinião, seria uma política acertada:  

[...] limpar de algum modo a cidade desta praga tão contagiosa, visto que com os 

seus desonestos exemplos, e palavras torpes proferidas sem pejo altamente, 

escandalizam os vizinhos, que querem reger, e educar suas famílias, segundo as 

regras da moral cristã; bem como se lhes devera vedar o transitarem pela cidade 

depois do toque do sino a recolher; se bem que esta cerimônia ninguém sabe para 

que serve [...] (VILHENA, 1969: 142) 

A presença das mulheres no espaço público, no discurso de Vilhena, quer sejam 

“mulheres públicas” quer comerciantes quitandeiras, vendedeiras de toda espécie, aguadeiras, 

ou prestando qualquer outro tipo de serviço na cidade, aparece frequentemente na sua 

“inadequação”, necessitando de controle e disciplina por parte da administração pública no 

sentido de normatizar, repreender e restringir o seu acesso, uso e usufruto do espaço urbano. É 

um discurso que desvaloriza a ação destas mulheres, invisibiliza o seu papel e, 

principalmente, a sua importância.  

Proteção física das suas senhoras, guardiãs da sua moral e reputação, nos raros 

momentos em que saíam às ruas, nas compras e transporte de alimentos das feiras para suprir 

a casa do seu Senhor, e demais tipos de produtos, o abastecimento de água, a lavagem de 
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roupas, enfim, são alguns dos serviços domésticos realizados por negras escravas na esfera 

pública.  

Em um discurso que preza pela desqualificação de atividades como a de 

aguadeira, o comércio de diversos tipos de produtos de porta em porta, de alimentar a 

população com todo tipo de comidas prontas e quitutes que era de fundamental importância 

numa sociedade que crescia vertiginosamente e em que o abastecimento de água e comida não 

chegava a todos da mesma forma, tudo isto fica invisibilizado. Acrescente-se a isto as 

condições físicas da cidade, que inicia o seu processo de ocupação privilegiando as cumeadas 

e uma pequena ocupação na faixa estreita da Cidade Baixa, conformando uma cidade dividida 

“em dois andares”  uma parte alta na qual se concentravam inúmeras residências e as 

instituições políticas e a cidade baixa, onde se localizava o comércio  de modo que o subir e 

descer ladeiras fazia parte do cotidiano dessas mulheres, frequentemente carregando o peso 

dos alimentos, das roupas, da água, de suas crias e tudo o mais que fosse necessário.  

A divisão da cidade em uma parte alta e outra baixa, cuja comunicação era feitas 

por ladeiras sinuosas, exigia mais tempo e energia das mulheres que circulavam por elas 

fazendo uso dos seus serviços. Por outro lado, penso que de algum modo, esse aspecto 

geográfico tão valorizado pelos fundadores da cidade para a construção da fortaleza, que 

inspirou Vilhena a produzir um belo Prospecto da Cidade da Bahia (VILHENA, 1969), em 

1801, também gera implicações para algumas mulheres das camadas médias e altas na 

mobilidade urbana, já que dependiam da companhia de suas escravas e/ou de transporte (na 

época, movidos a tração animal ou através de carregadores) para o seu deslocamento no 

acesso a alguns serviços.  

Quanto ao controle e disciplina do acesso das mulheres às ruas, fica evidente a 

incapacidade ou os limites dos poderes públicos. A meu ver, os seus limites são impostos 

muito mais pelas práticas discursivas, que criam regras de convivência nas ruas, do que pela 

ação governamental, a exemplo dos acidentes nas fontes onde os próprios soldados 

procuravam tirar vantagens utilizando-se da violência contra homens e mulheres, sem que a 

administração consiga pôr “ordem” diante dos inúmeros acidentes. 

Outro aspecto que merece atenção diz respeito às mulheres que não se 

enquadravam no discurso normatizador restringindo o seu papel ao de mãe-esposa-dona-de-
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casa. Diante de um discurso de tamanha intolerância quanto à ação das mulheres no espaço 

público e, ao mesmo tempo, tão afável com as mulheres “adestradas”, penso que foram 

normas e códigos morais que atingiram a todas as mulheres, porém, de modo diferenciado. 

Em se tratando das mulheres negras, escravas ou mesmo libertas, o paradoxo está no fato de 

elas prestarem serviços essenciais para o funcionamento da cidade: as autoridades não podiam 

prescindir dos seus serviços e, também, não conseguiam controlá-las nas suas atividades, 

revelando relações de poder mais complexas, que não emanavam exclusiva e/ou 

necessariamente do Estado. Nos discursos produzidos na época, no entanto, as atividades 

desempenhadas por elas eram desvalorizadas, estereotipadas, amaldiçoadas e invisibilizadas, 

mas, ainda que os homens, produtores do discurso, reprovassem estas mulheres por, 

praticamente, todas as suas ações, ao fazerem uso e usufruírem do espaço público, não 

podiam prescindir do produto do seu trabalho. 

 

Considerações finais 

 

As fontes visuais, as memórias de viajantes e os estudos produzidos em épocas 

passadas (considerando suas visões de mundo) demonstraram como os papéis cultural e 

historicamente desempenhados por homens e mulheres constroem assimetrias de gênero na 

relação com a cidade. Por outro lado, procurei mostrar como o desenho urbano – com 

destaque para a o aspecto geográfico da “cidade de dois andares” ligados por suas vias de 

acesso, as ladeiras –, assim como a infraestrutura urbana afetavam a vida cotidiana das 

mulheres, diferentemente da dos homens.  

A procura e análise dos testemunhos e da bibliografia considerada clássica sobre a 

cidade revelam, por um lado, as ausências, o silêncio das mulheres quando o assunto é o 

espaço urbano e, por outro, o discurso masculino hegemônico acerca da cidade, no qual as 

mulheres são meras figurantes ou mesmo peças decorativas. Na leitura destes documentos, 

lembro o que a historiadora Tânia Swain identificou em suas análises do discurso sobre o 

século XVI e XVII: 

As ‘narrativas-mestras’ da história, os clássicos, generalizando 

abusivamente sua interpretação do social ocultam os pressupostos 

que as orientam, os valores e representações modeladoras de 
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percepções, construindo uma realidade histórica homogênea, 

repetidora do mesmo, em discursos cuja pretensão é espelhar o real. 

[...] (SWAIN, 2006) 

Compartilho da mesma opinião que Swain quando afirma que uma releitura 

crítica dessa historiografia se faz necessária para que surjam múltiplas realidades. As 

diferenças de gênero na relação com o espaço urbano direciona a pesquisa para novos 

caminhos na história das mulheres na Bahia. O desafio nesta releitura de algumas das obras 

clássicas sobre a cidade do Salvador foi identificar quais os lugares possíveis para as mulheres 

no espaço público, no que se refere ao acesso, uso e usufruto da cidade, considerando que a 

cidade se constitui em um espaço demarcado pelo gênero, classe e raça. 

Nas narrativas de viajantes analisadas na pesquisa (GRAHAM, 1956; LANDES, 

2002; VILHENA, 1969), a de Vilhena nesta comunicação em particular, foi possível perceber 

como os discursos produzidos aprisionam as mulheres, restringindo um amplo leque de 

funções por elas desempenhadas a um discurso restritivo, depreciativo e desqualificador. Do 

ponto de vista do colonizador – homem/branco/europeu – as mulheres negras são 

desvalorizadas nas suas atividades laborais, pela sua comida, religião, pelos seus mecanismos 

de sobrevivência, andanças, enfim, pela sua presença nas ruas. O discurso normatizador dos 

comportamentos é vigilante e implacável no que se refere aos hábitos e costumes femininos.  
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