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O trabalho tem como objetivo propor um gesto de leitura de um registro fotográfico feito na 

Ladeira da Preguiça, situada no bairro do Dois de Julho no Centro Histórico de Salvador – BA. 

Construída no século XVI por mão de obra negra e escravizada, servia de principal acesso à 

parte alta da cidade, utilizada para a construção e desenvolvimento da primeira capital do Brasil. 

A origem do nome remonta à denominação de preguiçosos dada pela elite, que vivia nos 

casarões da rua, aos transeuntes negros que ali sofriam com o transporte de mercadorias ao 

realizar o trajeto pela ladeira, o que reforçava o estereótipo do negro preguiçoso. Atualmente, a 

comunidade que lá reside é marginalizada, devido à falta de prestação dos serviços públicos e ao 

processo de gentrificação, que coage e expulsa moradores, muitas vezes por meio de promessas 

de revitalização. Um dos mecanismos encontrados pela comunidade para lutar contra esses 

descasos são as pinturas e o grafismo feitos nas fachadas das casas, constituindo 

discursivamente uma arquitetura que emerge sentidos no espaço urbano. A fotografia que aqui 

se constitui como corpus de análise retrata justamente uma cena em que se misturam o grafismo 

e a realidade, a ficção e o factual, a arte e a vida. É nesse cenário que se reclama a presença da 

Análise do Discurso de linha francesa como aporte teórico cuja propriedade é de propiciar uma 

investigação das formas a partir das quais a significação emerge de um processo interdiscursivo, 

como forma de compreender até que ponto essas nuances se encontram para (re)significarem. A 

fotografia, objeto analítico, muitas vezes registra os sujeitos cuja identidade é silenciada pelas 

práticas sociais, fazendo funcionar “nas categorias do registro negativo” (MAINGUENEAU, 

2007). As relações de sentido e o paralelismo entre espaço arquitetônico e o espaço do corpo 

dos indivíduos reproduzem o simulacro, constituído na relação do imaginário social do Outro, 

com efeito negativo e marginal. A presença do simulacro nas condições de existência do 

discurso fotográfico, contudo, o remete a um campo de significação de outra formação 

discursiva, proporcionando, assim, um deslizamento de efeitos de sentido em que o mesmo e o 

Outro se encontram para revelar um ambiente de desigualdade, de exploração que se 

(re)significa ao longo do tempo, mantendo-se sempre em funcionamento. 
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