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1. Introdução

A presente publicação é resultado de uma atividade de 
pós-graduação e extensão, envolvendo formação e pes-
quisa em campo, desenvolvida entre os meses de maio e 
julho de 2016, por estudantes de mestrado e doutorado, 
graduação e recém-formados, matriculados no módulo 
II da disciplina Política, Democracia e Direito à Cidade, 
oferecida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). 

A atividade surge de uma colaboração entre o Grupo 
de Pesquisa Lugar Comum/PPGAU/FAUFBA e a Social 
Development Practice da Bartlett Development Planning 
Unit (DPU) da University College London e teve por ob-
jetivo discutir, documentar e gerar ações de aprendiza-
gem sobre práticas coletivas de reivindicação do direito 
à cidade em Salvador, a primeira capital brasileira (1549-
1763), localizada na região Nordeste do país.

O direito à cidade – um conceito de Henri Lefebvre 
(1996, p. 158) – lida com as lutas dos movimentos so-
ciais por uma mudança radical em busca de um melhor 
uso e usufruto da cidade, reinventando-a e transfor-
mando-a. Um significado do direito à cidade relaciona-
se com “uma demanda ... [por] um acesso renovado e 
transformado da vida urbana”. Subjacente a este con-
ceito está a compreensão de que o espaço desempe-
nha um papel central na disputa ou na reprodução da 
cidade e na formação do potencial para um futuro me-
lhor, justo e democrático.

Salvador não é uma exceção. A pobreza e a exclusão 
estão intimamente ligadas com diferenças sociais cla-
ramente marcadas no espaço. (CALDEIRA, 1986, p. 3) 
A distribuição desigual da terra e dos bens na cidade 
segrega os ricos dos pobres - uma divisão que também 
apresenta fortes dimensões raciais e culturais. Grande 
parte da população vive em condições precárias, sem 
opções de melhor habitação na cidade, bem como cer-
tas comunidades enfrentam estigmas e estereótipos 
baseados nos problemas sociais ou identidades asso-
ciadas às áreas onde vivem.  A maioria delas se orga-

niza, em decorrência, em associações ou movimentos 
para lutar por e obter o reconhecimento de duradouras 
formas de vida.

Ao lado da reprodução da exclusão no espaço, surgem, 
portanto, contestações, nas quais os moradores usam o 
espaço para desafiar a exclusão, por exemplo com ocu-
pações de terrenos e edifícios. Esta foi uma das formas 
encontradas pelos residentes pobres em Salvador para 
acessar o direito à moradia e à vida urbana numa cida-
de dividida, ancorada em décadas de pressão sobre o 
Estado por parte dos movimentos sociais, que resultou 
no reconhecimento da função social da terra e da pro-
priedade na Constituição Federal (1988) e no Estatuto 
da Cidade (2001). Em outras palavras, a ordem jurídica 
“reconhece o direito à cidade como um direito coletivo” 
(FERNANDES, 2007, p. 201), fornecendo “o potencial 
para gerar espaços urbanos menos segregados e que 
cumprem sua função social”. (CALDEIRA; HOLSTON, 
2005, p. 411) A participação e a diversidade foram tam-
bém reconhecidas na Constituição, o que se desdobra 
na proteção da participação comunitária e do valor do 
patrimônio intangível de diferentes grupos comunitários 
na sociedade brasileira. Isso fornece uma base jurídica 
potencial para reivindicações de patrimônio específico a 
serem feitas por eles.

Neste contexto mais amplo, a nossa pesquisa-ação foi 
construída a partir de problematizações e pesquisas já 
desenvolvidas pelo Lugar Comum, as quais centraram-se 
e tiveram como ponto de partida a reutilização e reabilita-
ção de edifícios desocupados, com o objetivo de reforçar 
formas coletivas e solidárias de produção econômica de 
algumas áreas pobres em Salvador, na busca de uma ci-
dade mais justa e democrática. As reivindicações coletivas 
sobre prédios e espaços vazios são realizadas por uma 
série de grupos, com temporalidades distintas e organi-
zadas de diferentes maneiras e com finalidades diversas. 
Alguns deles são movimentos sociais de moradia, onde 
espaços vazios têm sido usados como ocupações para 
pressionar as autoridades governamentais sensibilizando
-os diante das necessidades e aspirações dos mais vul-

UFBA
Ana Fernandes, Glória Cecília Figueiredo, José Carlos 
Huapaya Espinoza

UCL/DPU 
Alexandre Apsan Frediani, Andrea Rigon, Ignacia Ossul 
Vermehren, Julian Walker, Tamlyn Monson
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neráveis. Outras são mais graduais, como por exemplo, 
aquelas realizadas por moradores e associações, com o 
objetivo de gerar soluções habitacionais para a população 
sem-teto. Mas outras reivindicações coletivas surgiram e 
foram sendo integradas nessas iniciativas, uma vez que o 
direito à cidade envolve múltiplas dimensões da vida urba-
na. Assim, o foco também foi ajustado para movimentos 
organizados em uma mistura de demandas de infraestru-
tura e cultura, integrando espaços para realizar atividades 
socioculturais e pedagógicas, com o objetivo de gerar 
aprendizagem e reconhecimento do patrimônio cultural 
entre grupos marginalizados.

Para que este projeto fosse bem sucedido, na sua varie-
dade de dimensões, consideramos que era necessária 
uma compreensão mais profunda das reivindicações co-
letivas para assegurar que as propostas de reutilização, 
reabilitação, infraestrura e cultura estivessem considera-
das nessas experiências. Além disso, para além do foco 
de projetos específicos, a percepção e documentação 
das diversas práticas através de processos participativos 
apresentou grande potencial para reforçar os coletivos 
envolvidos, possibilitando um processo de aprendizagem 
partilhada, que pode apoiar as atividades em curso e a 
construção de estratégias de atuação. Por isso, a colabo-
ração entre universidades e comunidades centrou-se na 
geração de experiências das condições sociais e práticas 
empregadas por tais coletivos, apoiando a sua mobiliza-
ção em curso e a implementação dos projetos por eles 
almejados. Os estudantes buscaram explorar:

1. O contexto e as práticas de mobilização social 
empregados pelos coletivos e como eles moldam 
o uso e a apropriação dos espaços;

2. O papel que as práticas coletivas desempenham 
nas lutas pelo acesso aos direitos substantivos de 
cidadania entre os mais vulneráveis, com suas di-
versas necessidades e aspirações;

3. Os modos como as práticas coletivas foram apoia-
das e reforçadas para fortalecer sua capacidade 
de reivindicação do “direitos à cidade”.

Os estudantes do PPGAU/FAUFBA e da Bartlett/DPU 
trabalharam em quatro grupos interinstitucionais, cada 
um desenvolvendo o trabalho com um dos movimen-
tos integrantes da atividade, incorporando seu próprio 
conjunto de reivindicações coletivas sobre o espaço na 
cidade. São eles:

Movimento Sem-Teto da Bahia (MSTB): é um dos 
movimentos sociais mais ativos da luta pelo direito à mo-
radia, com cerca de 40 ocupações no  Estado. Ele aspira 
a mudar o espaço urbano através do envolvimento de 
trabalhadores sem-teto. Baseando suas reivindicações 
no Estatuto da Cidade e tentando expandir seus limites 
institucionais, o MSTB pressiona o município de Salvador 
para restaurar as funções sociais dos prédios abando-
nados. A pesquisa dos estudantes focalizou especifi-
camente as ocupações de 26 famílias em dois prédios 
no Centro Histórico de Salvador, denominados IPAC II e 
IPAC III.

Comunidade da Gamboa de Baixo: Situada ao lon-
go da baía, ao sul do Centro Histórico, a comunidade 
da Gamboa de Baixo é composta por 350 famílias, com 
uma forte história de mobilização social. A maioria dos 
residentes tem renda relativamente baixa, e cerca de 

Figura 1. Alunos analisando questões identificadas em conjunto com o MSTB (à esquerda) e a AMACH (à direita). 
Fotógrafas: Ignacia Ossul Vermehren (esquerda), Rosa Salazar Benazar (direita).
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70% da comunidade depende da pesca para sobreviver. 
A Gamboa de Baixo encontra-se em uma posição cada 
vez mais vulnerável em termos de desenvolvimento ur-
bano, já que ocupa uma borda da baía que atualmente 
vem sendo tomado por cais privados e por arranha-céus 
de luxo. Dada a localização privilegiada da área, a ame-
aça de relocação é alta. Os estudantes trabalharam para 
apoiar os membros da comunidade a considerar ma-
neiras de combater a ameaça de relocação através da 
construção do reconhecimento do patrimônio da área.

Acervo da Laje (AdL): É uma organização cultural e ar-
tística localizada em Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, 
localizada ao norte da cidade, que visa promover a beleza, 
o valor e a complexidade de uma área periférica, dando 
visibilidade à arte local, à história e à memória, com a fina-
lidade de combater os estereótipos da violência e a estig-
matização da região. Os estudantes procuraram identificar 
as várias atividades que o AdL realiza, que incluem espaço 
de arte, espaço educacional e ocupações temporárias de 
lajes, para entender as formas pelas quais essas ações 
reforçam o direito à cidade.

Associação de Moradores e Amigos do Centro His-
tórico (AMACH): É uma associação de moradores de 
108 famílias, fundada em protesto contra a relocação for-
çada da população local através do processo de recupe-
ração do Pelourinho na década de 1990. As campanhas 
da AMACH centram-se em questões como as condições 

inadequadas de habitação, a falta de oportunidades co-
merciais e melhorias dos serviços públicos básicos. Em 
particular, os estudantes trabalharam com a AMACH para 
entender as inflexões de uma política de desenvolvimento 
urbano, e como isso impactou e vem impactando a di-
mensão do direito à cidade. Esta abordagem levou a que 
se explorasse a ideia da “Perícia Popular” como instru-
mento de ação pública, baseada no interconhecimento e 
voltada para a avaliação de situações de vida coletiva em 
contextos de vulnerabilidade social, causadas pela ação 
direta do Estado.

Os capítulos a seguir apresentam as atividades de pes-
quisa-ação realizadas por cada grupo. Embora o trabalho 
tenha sido desenvolvido com equipes mistas, da UFBA 
e da UCL, os relatórios finais, por exigências institucio-
nais, foram produzidos por grupos de cada universidade. 
Aqui, os estudantes do PPGAU/FAUFBA articulam suas 
descobertas e propõem instrumentos de ação coletiva 
ou análises destinados a reforçar o reconhecimento dos 
movimentos sociais em questão e de suas reivindica-
ções. 

Tendo em vista que essa colaboração interuniversidades 
permanece, esperamos continuar a construir sobre es-
ses mesmos fundamentos os intercâmbios e trabalhos 
subsequentes dos estudantes do PPGAU/FAUFBA e da 
Bartlett/DPU, comprometidos com a pesquisa e prática 
em Política, Democracia e Direito à Cidade.

Figura 2. Estudantes trabalhando com residentes da Gamboa de Baixo (esquerda) e do Acervo da Laje (à direita). 
Fotógrafa: Ignacia Ossul Vermehren.
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2. A experiência do MSTB na luta pelo Direito à Cidade

O presente trabalho tem como objetivo abordar as expe-
riências obtidas em campo através de análises e obser-
vações com foco nas ocupações do Movimento Sem-
Teto da Bahia (MSTB), localizadas no Centro Histórico da 
cidade de Salvador, na tentativa de compreender estraté-
gias e desenvolver instrumentos que auxiliem no acesso 
ao direito à cidade.

Motivados por questionamentos que trazem desde a in-
tenção em compreender a configuração e importância 
do MSTB enquanto movimento e o motivo para a escolha 
da localização das ocupações, por exemplo, desenvol-
veu-se uma metodologia que envolveria a aplicação de 
um questionário, leitura de bibliografia e análise territorial.

Com isto, pretendeu-se entender a dimensão das pro-
blemáticas enfrentadas pelo MSTB na luta pelo acesso 
ao direito à cidade que perpassam questões raciais e de 
interesses do mercado imobiliário que vêm acompanha-
dos  de  ações  gentrificadoras  e  excludentes  promovi-
das, inclusive, pelo Estado.

Com os dados coletados foi proposto que, nos anos se-
guintes, as discussões e análises fossem estendidas às 
demais ocupações do movimento em Salvador, como 
outras do Centro Histórico e as do Subúrbio Ferroviário, 
que pelo curto período de tempo em que foi desenvolvi-
do o trabalho, não puderam ser alcançadas.

2.1 Movimento Sem-Teto da Bahia (MSTB)

As cidades brasileiras são palco para processos de se-
gregação socioespacial, potencializados pelas crises do 
capitalismo globalizado que incentivam o uso especulati-
vo da terra urbana, aumentando desigualdades historica-
mente consolidadas. (HARVEY, 2005 apud SANTOS et 
al., 2012) A cidade de Salvador, por sua vez, é o produto 
inacabado de séculos de colonização e de sistema es-
cravocrata que marcaram toda sua história. De acordo 
com Reis e Gomes (1996 apud MARTINS, L.; MARTINS, 

G., 2006), estima-se que aproximadamente seis milhões 
de escravizados africanos tenham sido trazidos para o 
Brasil e a Bahia foi o estado que mais recebeu esses 
povos. Desse modo, essa atual estrutura urbana mar-
cada pela segregação racial,  pela  expulsão  de famílias 
pobres das áreas centrais e diversos outros conflitos que 
atingem a população negra e pobre da cidade não é re-
cente. Ela é resultante de sua própria formação histórica.

Milton Santos, na década de 1950 em sua obra O centro 
da cidade de Salvador, já chamava atenção pela atual 
estrutura urbana da cidade:

Os banqueiros, os grandes exportadores e impor-
tadores, as pessoas enriquecidas pelo comércio ou 
pela indústria, os agricultores mais abastados, os 
especuladores imobiliários fazem construir palace-
tes ou belos e luxuosos imóveis de apartamentos 
nos bairros da Graça e da Barra ou ocupam a fa-
chada marítima com construções modernas  em 
estilo  funcional. Os  marginais  aproveitam os ver-
dadeiros ‘bindonvilles’, bairros inumanos onde vi-
vem seja como for; esses bairros são chamados de 
‘invasões’ [...]. (SANTOS, 1958, p. 49, grifo do autor)

As lutas pelo direito à moradia em Salvador também 
não se originam com os contemporâneos movimentos 
sociais urbanos. Na década de 1940, já se registravam 
ocupações como a do Corta-Braço, atual bairro do Pero 
Vaz e a de Alagados, no Subúrbio Ferroviário de Salva-
dor. Nestes espaços, travaram-se lutas por moradia e 
melhores condições de vida na cidade. 

No Brasil dos anos 1970 e 1980, ainda sob os auspí-
cios da ditadura militar, as cidades reconfiguradas pelo 
processo de industrialização são marcadas por lutas 
e mobilizações em torno da demanda por acesso a 
moradia, serviços e infraestrutura urbana.  O fim dos 
anos 1980, com as mobilizações que abriram o país 
para a redemocratização, tem destaque a constituição 
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do Movimento Nacional de Reforma Urbana (MNRU), 
que depois passaria a ser denominado Fórum Nacional 
pela Reforma Urbana (FNRU), articulando movimentos 
populares e organizações de trabalhadores, técnicos 
e não governamentais. (BASSUL, 2005) Fóruns como 
esse ou como o I Encontro Nacional de Luta, realizado 
nos anos 1990, foram estímulos que impulsionaram o 
surgimento de organizações como o Movimento dos 
Sem-Teto da Bahia (MSTB) –, problematizado nesse 
trabalho. (FERREIRA, 2012)

Santos e colaboradores (2012, p. 14) afirmam que a ques-
tão do Sem-Teto é a “expressão da não resolução de con-
flitos urbanos gestados no contexto do urbanismo keyne-
siano, da cidade industrial fordista, produtora, em massa, 
de mercadorias, da cidade como centro de poder”. A au-
tora, com base em Harvey, ainda menciona que 

A cidade do século XXI, situada na periferia ca-
pitalista, subsumida às aporias da acumulação 
predatória, encontra-se sobre determinada pelos 
processos de acumulação especulativa (em sua 
essência, nômades e voláteis), que moldam e re-
definem escalas produtivas e, consequentemente, 
as possibilidades de inserção produtiva de am-
plos segmentos sociais historicamente excluídos. 
Apesar da ampliação do ingresso de parcelas da 
população no mercado de consumo na última dé-
cada e do acesso aos benefícios que a tecnologia 
da informação introduz na vida social, a cidade 
brasileira, múltipla em suas contradições, amplia 
a fragmentação do seu território, uma vez que o 
capitalismo globalizado, e a sucessão de crises, 
potencializa o uso especulativo da terra urbana, 
esgota o ‘localismo’ dos poderes locais, atualiza 
e potencializa fraturas e desigualdades historica-
mente consolidadas. (HARVEY, 2005 apud SAN-
TOS et al., 2012, p. 14)

O Movimento dos Sem-Teto da Bahia (MSTB) nasceu em 
julho de 2003, na cidade de Salvador, quando um con-
junto de pessoas em busca de moradia formaram uma 
ocupação a 12 quilômetros de distância do centro da ci-
dade, como afirma Zibechi (2010), em direção a Estrada 
Velha do Aeroporto. Esse movimento é fruto das desigual-
dades sociais que há séculos vêm se estruturando e ca-
racterizando as grandes cidades contemporâneas. Desde 
então, o movimento ganhou forças e cresceu, passando 
a ocupar outros locais da cidade. De acordo com informa-
ções de integrantes do Movimento, há aproximadamente 
36 unidades/ocupações do MSTB em Salvador.

Segundo o Atlas sobre o Direito de Morar em Salvador 
(SANTOS et al., 2012), o  MSTB é formado por mulhe-
res e homens, em sua maioria negros, que constituem 
a grande massa de trabalhadores desempregados ou 

Figura 1. Mapa com as Ocupações dos Sem Teto em 
Salvador. Fonte:  Santos e colaboradores (2012).

em situação informal, ou condições precárias de tra-
balho; pelo grande número de migrantes que se deslo-
caram para a capital em busca de condições mínimas 
de sobrevivência; e por indivíduos em situação de rua 
que encontram no Movimento a possibilidade de uma 
habitação.

Dentre os membros do Movimento, as mulheres estão 
organizadas em um núcleo interno denominado de Guer-
reiras Sem-Teto. Essas mulheres que são os principais 
sujeitos políticos do Movimento, compondo a sua maio-
ria. Elas refletem as desigualdades raciais e de gênero 
presentes na sociedade, de um grupo que está na base 
da pirâmide socioeconômica brasileira. São a expressão 
das disparidades sociorraciais em um país em que as 
mulheres, formam a maior parte da população, sendo as 
mulheres negras o grupo mais significativo do contingen-
te feminino. Só no estado da Bahia, a proporção de mu-
lheres negras na população feminina atinge quase 80%, 
de acordo com o Dossiê Mulheres Negras, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicado em 
2013.Entretanto, são as que mais sofrem com as inúme-
ras formas de negação de direitos, dentre esses, o direito 
à moradia. As mulheres do MSTB são também expres-
são dessa negação de direitos.
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As ocupações do centro antigo,  sobretudo  IPAC II e III  
localizadas no Pelourinho, tratadas aqui neste relatório, 
exemplificam o enfrentamento aos modelos higienistas 
de planejamento urbano que promovem limpezas étnicas 
para atender aos interesses do capital imobiliário.

A ameaça de gentrificação colocada em prática pelo Es-
tado, em parceria com a iniciativa privada, a partir dos 
planos de requalificação que ocorrem em áreas centrais 
de cidades que são de grande interesse do capital imo-
biliário e turístico, “tem os seus ‘ventos’ conectados em 
uma cadeia de relações que estão intrinsecamente liga-
dos com a globalização”. (RIBEIRO, 2011, p. 52) A gen-
trificação é o resultado de agentes econômicos globais 
que influenciam e moldam a produção do espaço urbano 
a partir de uma lógica desenvolvimentista, gerando a dis-
puta de cidades  pela atração  de  investimentos  para 
incrementar o  potencial  turístico  e dessa  forma alavan-
car o desenvolvimento econômico das grandes cidades.

O MSTB, como outros movimentos urbanos, é exemplo 
de uma organização social na luta pelo direito à cidade, 
que se opõe aos agentes do capital imobiliário e ques-
tiona a lógica de produção capitalista e mercadológica 
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CENTRO HISTÓRICO
População - 8.255 hab.
Área - 78,28 Ha ou 0,78 Km²
Densidade - 105,4 hab./Ha
Domic. Ocup. - 2.610 unid.

CENTRO ANTIGO
População - 79.776 hab.
Área - 645,95 Ha ou 6,45 Km²
Densidade - 123,50 hab./Ha
Domic. Ocup. - 25.110 unid.

SALVADOR
População - 2.443.107 hab.
Área - 31.300 Ha ou 313 Km²
Densidade - 78,05 hab./Ha
Domic. Ocup. - 660.239 unid.
Domic.não ocup. - 107.071 unid.
Domic. Total - 767.310 unid.

LIMITE APR
População - 22.718  hab.
Área - 196,48 Ha ou 1,96 km²
Densidade - 115,6 hab./Ha
Domic. Ocup. - 7.518 unid.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

ESCRITÓRIO DE REFERÊNCIA DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

SECRETARIA DA CULTURA

PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA.

do espaço urbano. Faz-se mister salientar que, mesmo 
sendo o direito a moradia digna a principal bandeira do 
MSTB, outras reivindicações somam-se a essa, como a 
participação democrática e popular nas decisões políti-
cas da cidade. Esta perspectiva democrática, colocada 
pelo MSTB, converge com a ideia de direito à cidade de 
Lefebvre (1991, p. 135, grifo nosso), que “se manifesta 
como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à 
individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. 
O direito à obra (à atividade participante) e o direito à 
apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 
implicados no direito à cidade”

2.2 O Centro Antigo de Salvador

O Centro Antigo de Salvador contém o Centro Históri-
co, Patrimônio da UNESCO desde 1985, seu entorno, 
abarcando 11 bairros: Centro Histórico, Centro, Barris, 
Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho, Macaúbas, Liberdade, 
Comércio, e Santo Antônio. Tal delimitação foi formali-
zada pelo Plano de Reabilitação Participativo do Centro 
Antigo de Salvador. (BAHIA, 2010)

Figura 2. Mapa com as delimitações do Centro Antigo e do Centro Histórico de Salvador. Fonte: Bahia (2010).
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Acerca da população do Centro Antigo, destacamos o 
aprofundamento da evasão dos seus residentes, partin-
do dos anos 1990, quando das primeiras intervenções 
urbanísticas do Estado nesse território. As tentativas e 
a concretização de expulsões das populações negras 
e pobres dessa área em Salvador, há décadas vem ga-
nhando força, sobretudo no caso do Pelourinho. Esse 
processo ganha intensidade na década de 1990 com o 
Programa de Recuperação do Centro Histórico.

Neste contexto, a gentrificação se coloca como tendên-
cia, na medida em que as expulsões possibilitam a for-
mação de rendas diferenciais pela aquisição posterior dos 
imóveis desocupados por investidores. A gentrificação se 
confirmaria, caso aconteça a substituição de população 
por extratos de média e alta renda. (MOURAD, 2011) 

Sobre os  usos  e  ocupações  no Centro  Antigo de 
Salvador,  em  que  pese  a  redução crescente da sua 
população, Gordilho-Souza informa que ainda há uma 
preponderância do uso para habitação, 65% das edifica-
ções, seguido pelo comércio e serviços (22%), e do uso 
institucional (6%). (BAHIA, 2010)

A Relatoria Nacional do Direito Humano à Moradia Ade-
quada e à Terra Urbana apontou, já em 2004, a partir de 
denúncias de moradores do Pelourinho de  violação do 
Direito à Moradia pelo Estado à ONU:

Que falta atendimento habitacional à população 
de baixa renda do Pelourinho, que sobrevive em 
prédios históricos abandonados e precários; que 
está sendo despejada ilegalmente do lugar em 
que tem direito à regularização fundiária ou a justa 
indenização [...] violação, pelo governo do muni-
cípio, do direito de participar diretamente da ela-
boração do Plano Diretor da cidade de Salvador, 
[…] discriminação  da  população  de  baixa  renda  
moradora  e  formadora  da história do Pelourinho, 
que não só não foi beneficiária das ações e po-
líticas dos governos estadual e municipal, como 
também teve violado o direito de morar no centro 
da cidade, provida de infra-estrutura e serviços 
básicos, perto das opções e demandas de traba-
lho. [...] o despejo forçado do Centro Histórico e 
a exclusão destes moradores como beneficiários 
e promotores dos projetos turísticos de Salvador, 
violaram-se o direito ao trabalho e a potencialida-
de econômica dos artesãos, cozinheiras, músicos 
e artistas do Pelourinho, que tinham em suas prá-
ticas culturais o seu meio de subsistência. (SAULE 
JÚNIOR; CARDOSO, 2004, p. 92)

O Governo do Estado, em 2010, após dois anos de ela-
boração, aproximadamente, apresentou  um  Plano  de  
Reabilitação  do  Centro  Antigo.  Em parceira  com  a  

UNESCO,  o processo de elaboração do Plano de Reabili-
tação do Centro Antigo também teve suporte institucional 
da União e do Município de Salvador. A implementação 
desse Plano está ancorada, mormente, nos instrumentos 
da estrutura de governança e no Fundo de Investimento 
Imobiliário (FII). Este Fundo seria garantido pelos imóveis 
vazios, em ruínas, subutilizados, localizados no Centro An-
tigo, e possibilitaria a atração do mercado imobiliário pela 
geração de receita para execução das ações e projetos 
previstos. Sobre esse Plano de Reabilitação do Centro An-
tigo, Rebouças e Mourad (2012, p. 16) concluíram:

O plano não parece capaz de romper com a lógica 
de intervenções fragmentadas, de restauração de 
monumentos, de realização de obras de infraes-
trutura ou de especulação imobiliária. As dimen-
sões urbana e urbanística não foram incorporadas 
ao processo de reabilitação do Centro Antigo de 
Salvador, o que aumenta ainda mais sua susceti-
bilidade aos interesses do capital. 

A forma como tem se dado a gestão estatal sobre o 
Centro Antigo de Salvador evidencia a política neoliberal, 
com seu direcionamento pró mercado, elitizando a cida-
de e sua áreas centrais. Acerca da política que gesta o 
Centro Antigo, Fernandes declara que:

Se ancora na execução ou na tentativa de imple-
mentação de programas e projetos fundados na re-
conquista de áreas restritas dos centros pelo capital 
corporativo e especulativo, pela gentrificação social 
e pela construção de horizontes simbólicos banali-
zados e midiáticos. (FERNANDES, 2008, p. 31)

O Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador 
(ERCAS) cientifica o levantamento de uso e ocupação do 
solo no Centro Antigo de Salvador, assinalando o que segue:

O levantamento recente de uso e ocupação do 
solo no CAS indica que do total de 16.687 regis-
tros, 10.935 correspondiam a habitação. [...] Fo-
ram considerados domicílios não-ocupados pelo 
IBGE/2000, aqueles que na data de coleta esta-
vam nas seguintes situações: fechado (525); uso 
ocasional (523); e vagos (3.361), sendo  esses  úl-
timos,  disponíveis  para  utilização,  76%  do  total  
de  4.409 domicílios cadastrados como não-ocu-
pados. (BAHIA, 2010, p. 81)

Os prédios vazios são vistos como oportunidades de ne-
gócios, pois, foram valorizados com os investimentos es-
tatais na região, aumentando a especulação do mercado 
sobre eles. Nesse sentido:
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A especulação  imobiliária  urbana,  de  um  modo  
geral,  é,  no  quadro  do capitalismo, uma forma 
pela qual os proprietários da terra recebem uma 
renda transferida dos outros setores produtivos da 
economia, especialmente através de investimen-
tos públicos na infraestrutura e serviços urbanos, 
que são os meios coletivos de produção e consu-
mo ao nível do espaço urbano. (CAMPOS FILHO, 
2001, p. 48)

Corroborando com essa realidade, o Novo Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Urbano- (PDDU), aprovado pela 
Câmara de Vereadores em junho de 2016, acentuou a 
lógica privatizante e corporativa sobre Centro Antigo, ao 
prever sobre a sua poligonal a incidência das Operações 
Urbanas Consorciadas (OUCs). As OUCs podem flexibili-
zar parâmetros urbanísticos e tem como característica a 
operacionalização das suas ações através de PPPs (par-
cerias público-privadas).

O Centro Antigo de Salvador, segundo esse mesmo 
PDDU, compõe o Sistema de Áreas de Valor Ambiental 
e Cultural (SAVAM), – espaços de grande interesse e qua-
lidade ambiental, com edificações de valor histórico, ar-
quitetônico e paisagístico – reconhecimento que não foi 
suficiente para afastar a lógica privada dos seus territórios.

2.3 Metodologia

O trabalho em campo foi desenvolvido com o intuito de 
buscar e elaborar constatações que respondessem in-
quietações do grupo, como: qual a importância do MSTB  
para o centro? De onde os atuais residentes das ocupa-
ções vêm? Qual o papel do MSTB no processo de aces-
so e garantia a o  direito  à cidade?  Registro da história 
de vida dos  moradores  e do  lugar,  e a elaboração de 
instrumento que acrescentasse à luta por direito à cidade 
através das informações coletadas.

Para tal, optou-se por elaborar e aplicar um “cadastro so-
cial”. Este cadastro se diferencia de cadastros arquitetô-
nicos, por exemplo, que, a grosso modo, se preocupam 
em compreender o espaço através das suas dimensões. 
Também não há coincidência com o cadastro territorial 
convencional, que segundo Erba, Oliveira e Lima Junior 
(2005), se divide entre econômico – para calcular o va-
lor do imposto territorial –, geométrico – preocupado em 
realizar levantamentos topográficos,  avaliação de deta-
lhes construtivos  – e o jurídico  – que funciona como 
complemento ao registro de imóveis, onde se tem mapas 
com o limite dos lotes e o registro de títulos. O “cadastro 
social” proposto está interessado em colher dados sobre 
o histórico das ocupações e dos moradores, bem como 
as motivações que os levaram a ocupar os prédios no 
Centro Histórico, como as famílias se dividem e se arti-

culam dentro dos prédios ocupados, como e se estão 
organizados enquanto movimento e principalmente, que 
este cadastro sirva como um mecanismo de auxílio na 
conquista de direitos e acesso a serviços essenciais para 
a garantia de uma moradia adequada.

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) criou uma 
série de instrumentos voltados para o planejamento ur-
bano, com vistas a exprimir a função social da cidade e 
da propriedade urbana, garantindo, assim, o acesso a 
terra urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao 
saneamento básico, aos serviços urbanos a todos os ci-
dadãos. A execução desses instrumentos jurídicos e po-
líticos depende do Plano Diretor que deve ser construído 
e dimensionado à partir de uma leitura territorial ampla.  
Dessa realidade, um “cadastro social” das ocupações do 
MSTB contribuiria  para  construções  políticas,  criando  
bases  para  o  planejamento das suas  ações, podendo  
funcionar  como  fonte  de  informações  de  demandas,  
com  vistas a  uma  gestão  e  administração do território 
mais eficiente. Erba, Oliveira e Lima Junior (2005, p. 21) 
afirmam que, “mesmo que as relações do Cadastro com 
o resto das instituições estatais e com os particulares de-
pendam da legislação de cada país, o sistema deve ser 
sustentado por dois pilares: o Estado, que o utiliza para 
planejamento e administração, e o usuário, que busca 
garantir seus direitos.”

Compreende-se,  dessa  forma,  o  cadastro  social  como  
um  caminho  para desenvolver ferramentas que pode-
rão contribuir com o andamento de políticas públicas e a 
realização do Direito à Cidade, em sua perspectiva mais 
ampla, que contempla não só o direito à moradia, bem 
como ao acesso de serviços públicos de qualidade como 
transporte, segurança pública, educação escolar, saúde, 
dentre outros.

Pretende-se,  ao  longo  dos  quatro  anos  que  esse pro-
jeto  se  estenderá,  construir uma metodologia participa-
tiva para a elaboração desse cadastro social ampliando 
a sua aplicação para as demais ocupações do MSTB 
do Centro Antigo e do Subúrbio Ferroviário de Salvador. 
Visa- se, a partir desse cadastro: 

a. documentar informações históricas e sociais sobre 
os moradores das  ocupações  do  MSTB; 

b. coletar  e  armazenar  informações  descritivas  de  
cada  imóvel ocupado; 

c. auxiliar a tomada de decisões no processo de 
Regularização Fundiária;  

d. auxiliar na regulamentação de eventual ZEIS; 

e. auxiliar na aplicação de outros instrumentos legais 
de política urbana; 
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f. registrar a história, as experiências e as vivências 
desses moradores; 

g. mapear os serviços de infraestrutura do entorno; 

h. fornecer dados para o planejamento urbano.

Utilizamos como metodologia para o desenvolvimento 
do cadastro social das ocupações do MSTB, IPAC II e 
IPAC III: 

a. compreensão territorial por meio de leitura de 
mapas oficiais e observações empíricas no Centro 
Antigo;

b. coleta de dados a partir de conversas informais 
junto aos membros mais antigos, coordenadores, 
quando obtivemos informações sobre o processo 
de luta do  movimento  por  moradia  em  Salvador;  

c. coleta  de  dados  a  partir da  aplicação  de ques-
tionário formulado em eixos que buscavam carac-
terizar os aspectos históricos, culturais, sociais da 
ocupação e a sua importância na relação com o 
entorno;

d. coleta de dados a partir da aplicação de mapa de 
deslocamentos, que buscava identificar as áreas 
de lazer, serviços, trabalho e educação acessadas 
pelos ocupantes no seu entorno; 

e. tabulação e análise dos dados coletados; 

f. redação e relatório final.

Para tal, foram elaborados quatro eixos que nortearam 
o trabalho em campo, a fim de se construir o cadastro, 
bem como conhecer as conformações das ocupações, 
seus moradores e a suas relações com o MSTB. Os qua-
tro eixos, dispostos abaixo, se articulam com as ques-
tões colocadas anteriormente:

Eixo 1: Histórico - Questões sobre o passado do(a) resi-
dente: de onde vem? Com o que trabalha? Com quantas 
pessoas mora atualmente?

Eixo 2: Por que ocupar? - quais foram as motivações 
pessoais ou eventos que levaram à ocupação de um dos 
imóveis?

Eixo 3: Qual  a  importância  do  MSTB?  –  a  fim  de  se  
entender  qual  a  relação  dos residentes das ocupações 
com o movimento desde o momento da ocupação ao 
momento atual.

Eixo 4: Relação com o entorno – eixo em que se produ-
ziu um mapa que auxiliaria na compreensão da relação 
dos moradores do IPAC II e III com o Centro Histórico, 

podendo-se levantar possibilidades para a escolha de se 
ocupar o bairro, por exemplo e quanto à oferta de alguns 
serviços; em que se perguntou quais os locais e serviços 
oferecidos que eles utilizavam com mais frequência no 
Centro Histórico.

2.4 Análise e experiência

A ideia de trabalhar na elaboração de uma metodologia 
para cadastro social que fosse além do levantamento 
de dados físicos e outros como: idade, renda, com-
posição familiar, e contemplasse a história de vida de 
ocupantes do MSTB, surgiu através de uma discussão 
com representantes da coordenação do próprio movi-
mento. A equipe foi entendida como tendo a arquite-
tura por formação básica, e a ela foi solicitada a reali-
zação de um cadastro físico das edificações ocupadas 
pelos moradores para a elaboração de plantas. Por 
não se tratarem de arquitetos, ou não em sua maioria, 
e tendo como inspiração a solicitação de realização 
de um levantamento de informações básicas sobre as 
unidades habitacionais, surgiu a ideia de se fazer um 
cadastro social.

Como já comentado, somente na cidade de Salvador, há 
cerca de 36 unidades/ocupações. Sendo assim, a Coor-
denação do Movimento questionou sobre quais ocupa-
ções fariam parte da experiência de campo e que seriam 
parte do Cadastro, tendo sugerido que a equipe desse 
prioridade às ocupações localizadas na periferia. No en-
tanto, dadas as limitações de tempo de realização do 
Intercâmbio –quinze dias –, foi acordado que as ocupa-
ções do IPAC II e IPAC III, localizadas na Rua do Passo, 
nº 32 e nº 46, Centro Antigo de Salvador, Bairro de Santo 
Antônio Além do Carmo, seriam abordadas neste traba-
lho inicial, considerando o número relativamente  peque-
no  de  ocupantes  e  a  proximidade  entre  as  mesmas,  
o  que  facilitaria  a logística. Assim, constituiu-se como 
escopo do trabalho de campo realizado as ocupações 
do MSTB do IPAC II e III.

No trabalho de campo nos indagávamos de que forma 
as lutas, como a do MSTB e suas ocupações, se soma-
vam e avançavam na luta pelo direito à cidade, e qual o 
papel delas na promoção  da  justiça  –  aqui  entendida  
pelo  grupo,  de  forma  simplificada,  através  de  três 
principais eixos: equidade, diversidade e democracia. 
(FAINSTEIN, 2010)

Nas questões relacionadas à luta por direitos sociais e 
pelo direito à cidade, se evidenciaram questões de con-
flitos raciais, étnico-culturais e de gênero. Muitos depoi-
mentos narraram episódios de racismo vividos, relacio-
nados à atuação da polícia e como a população em geral 
os enxergam, como “marginais”. Neste sentido, desta-
camos uma das falas de Sandra Coelho, Coordenadora 
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Figura 3. Diagrama com informações sobre a ocupação 
IPAC II. Fonte: elaborada pelos autores.

Figura 4. Diagrama com informações sobre a ocupação 
IPAC III. Fonte: elaborada pelos autores

do Movimento, sobre o PDDU e os debates que o emba-
saram: “O plano diretor de desenvolvimento urbano não 
alcança a gente. É um plano pra gente branca e rica” e 
“Cada pedra daqui foi feita da violência contra o povo 
negro”. Foi possível perceber entre as moradoras e mo-
radores dessas duas ocupações que habitar no Centro 
Histórico vai muito além de um lugar para morar, pois 
permite uma gama de possibilidades que outros locais 
mais distantes dessa centralidade não permitiriam. O 
acesso a serviço de  transporte,  locais  de  trabalho,  
escolas,  lazer,  postos  de  saúde,  etc.  Tais  relatos re-
forçam o que a socióloga Inaiá Maria Moreira de Carvalho 
aborda em um de seus trabalho:

Como é comum nas metrópoles brasileiras, na 
capital baiana os espaços e equipamentos  cul-
turais  e  de  lazer  estão  extremamente  con-
centrados  na  área central e na Orla Atlântica, 
sendo bastante raros nas áreas populares e peri-
féricas, o que limita o seu acesso, especialmente 
por parte dos jovens. Pesquisa recente constatou 
que enquanto as escolas mais bem equipadas e 
avaliadas se localizam na área central e na Orla 
Atlântica, no Miolo e no Subúrbio predominam 
aquelas em   mais   precárias  condições,   contri-
buindo  para  os   elevados  índices  de repetên-
cia, atraso e abandono escolar e para os baixos 
níveis de escolaridade encontrados entre os seus 
moradores. (CARVALHO, 2016)

Além dessas possibilidades de acesso aos diversos 
serviços, reivindica-se o direito da população  negra  e  
pobre  de  morar  no  Centro. Sandra  Maria  Coelho 
relatou  a importância de se ocupar um imóvel enquanto 
movimento organizado. Ela afirma que a primeira ocu-
pação do IPAC III da qual ela fez parte, junto com os 
outros ocupantes, ocorreu de forma independente em 
2006, sendo expulsos nesse mesmo ano de ocupação. 
É importante destacar que Programa de Recuperação 
do Centro Histórico ainda estava sendo executado, pois 
se estendeu entre os anos de 1991 e 2006. O segundo 
momento da ocupação ocorreu em 2007, quando pas-
saram a fazer parte do MSTB e a partir desse momento 
a ocupação passou a ter mais legitimidade com a ban-
deira do Movimento.

Outras informações evidenciaram uma vulnerabilização 
deliberada das condições de vida dos moradores por 
ações e omissões estatais na gestão do Centro Antigo. 
Os ocupantes falaram que não existem parques para as 
crianças, que os largos ficam fechados para shows com 
ingressos a preços não acessíveis. Trouxeram, ainda, 
que estão convivendo há algum tempo com a ameaça 
de fechamento da única escola municipal do Pelouri-
nho, a Vivaldo da Costa Lima.

Da leitura de mapas e dados oficiais e, ainda, das ob-
servações empíricas no Centro Antigo, notadamente no 
Santo Antônio Além do Carmo, bairro considerado resi-
dencial e onde estão localizadas as ocupações do IPAC 
II e III, identificamos muitos prédios vazios e uma quanti-
dade relevante de imóveis com seus usos voltados para 
serviços turísticos e culturais. Há um número expressivo 
de pousadas, bares, restaurantes, cafés, ateliês, bre-
chós, etc. – espaços privados e “seguros” voltados para 
um público distinto da população mais pobre que ainda 
sobrevive no Centro Antigo.

A equipe  elaborou  dois  diagramas referentes  ao  IPAC  II  
e  III. Esses desenhos mostram as unidades habitacionais 
de cada prédio e dados básicos de arranjo familiar. Bem 
como, foram coletadas informações1 referentes as ques-
tões apontadas anteriormente, sobre a história e trajetórias 
das pessoas, e o que as ligavam ao bairro. Ao todo, foram 
levantadas informações de 26 famílias residentes nas duas 
unidades, sendo 8 no IPAC III e 18 no IPAC II.
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A maioria dos arranjos familiares tinha as mulheres como 
referência ou chefia. Pode-se perceber também que al-
gumas unidades apresentavam sérios problemas de in-
fraestrutura e habitabilidade como problemas de ilumi-
nação e ventilação, abastecimento, instalações elétricas 
e sanitárias etc. – sobre essa questões, em um dos de-
poimentos foi registrado que, por se tratar de patrimô-
nio material tombado,  o Estado os impede de utilizar 
determinados materiais e técnicas construtivas  na  ma-
nutenção  e  reforma  dos  apartamentos,  e  libera  que  
usem  madeira,  por2 exemplo, para construir paredes e 
delimitar espaços internos.

Outro material elaborado e apresentado foi um mapa te-
mático com as relações desses moradores com  o  seu  
entorno  imediato,  e  com  o  Centro  Histórico  de Sal-
vador.  Com  isso, pretendeu-se registrar como a história 
de vida, os usos e cotidiano dessas pessoas, estavam 
imbricados e faziam parte daquele território, tornando-os 
fundamental para a existência um do outro. Foram levan-
tados usos e atividades educacionais, religiosos, de saú-
de, profissionais e de trabalho, de abastecimento (com-
pras - acesso à comida), vinculados a relações sociais e 
afetivas dos moradores.

Figura 5. O MSTB e as suas relações com o entorno. Fonte: elaborada pelos autores.

Vários foram os relatos de moradores que dependiam 
exclusivamente do Centro Histórico para a sobrevivência. 
Desde gerações de baianas do acarajé (mães e filhas) que 
montam seus tabuleiros no Pelourinho, até trabalhos em 
lojas e serviços, bem como de práticas religiosas etc. Evi-
denciando que a vida deles depende daquele lugar, bem 
como a vitalidade do lugar depende dessas pessoas.

Uma outra questão importante, diz respeito à estratégia 
inicial de marcar as residências ocupadas pelo MSTB 
com grafites, contendo a sigla do movimento nas fa-
chadas dos prédios. Este grafite, era entendido como 
expressão artística, cultural e política, visando  reafirmar  
as  lutas  das  minorias. De acordo com Sandra Coelho, 
esses grafites eram utilizados no início das ocupações 
IPAC  II e III por seus moradores. Entretanto, tal estraté-
gia de resistência deu maior visibilidade às ocupações, 
tornando frequente as invasões por parte da polícia e a 
discriminação pela vizinhança. Isso levou a retirada dos 
grafites que identificavam diretamente o MSTB, como 
forma de não chamar atenção, mas mantendo a frase 
“O centro antigo sangra” como um dos símbolos de luta 
das ocupações IPAC II e III, que se mantêm até os dias 
de hoje no Centro Antigo.
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2.5 Considerações Finais

A globalização e o modelo neoliberal têm intensificado 
as desigualdades socioespaciais em escala global. Mas 
é a partir do lugar que essa ordem global se materializa. 
A cidade está inserida em uma totalidade que tem no 
modo de produção capitalista a chave para explicação 
dos problemas que a afetam.

Foi possível compreender que o Movimento dos Sem 
Teto da Bahia reflete as desigualdades sociais e raciais 
em uma sociedade estruturada pelo racismo. Tanto o 
MSTB quanto os outros movimentos sociais urbanos evi-
denciam, antes de tudo, que nas cidades as lutas contra 
os grandes projetos hegemônicos estão presentes no 
cotidiano. Além da questão da moradia, a luta é também 
por acesso a serviços, infraestrutura, direito a perma-
nência contra as falhas de políticas públicas da cidade 
voltadas para essa população historicamente oprimida e 
deixada à margem do planejamento urbano.

Ao longo do trabalho, surgiram dúvidas que diziam res-
peito ao funcionamento do cadastro e sobre em que me-
dida as demandas do movimento seriam contempladas a 
partir deste. Essas questões foram respondidas quando 
verificou-se a necessidade de documentar as narrativas 
históricas do movimento e do armazenamento de dados 
quantitativos e qualitativos sobre as ocupações, dentre 
outras informações já mencionadas, que poderão servir, 
como instrumentos de luta e enfrentamento do movimen-
to. Entendemos com isso que a proposta do cadastro 
social, nos moldes aqui proposto, é pertinente, devendo 
ser colocada em prática, a partir de uma construção me-
todológica participativa e horizontal, entre a Universidade 
e o  Movimento,  que  contemple  às  expectativas  des-
te,  com  momentos  de formações, encontros e oficinas 
com os integrantes.

As principais questões problematizadas no trabalho fo-
ram: o processo de vulnerabilização das condições de 
vida dos moradores pela ação do Estado e das corpora-
ções, tendências de gentrificação, a segregação socio-
espacial e a luta pelo direito à cidade, enquanto prática 
dos movimentos sociais urbanos. As mesmas ficaram 
explicitadas nos trabalhos de campo em equipe. 

Este trabalho nos leva a refletir que as transformações 
sociais fazem parte de longos processos que devem ser 
construídos cotidianamente. A partir dele, também po-
demos questionar sobre os principais caminhos possí-
veis de serem percorridos para esta construção social? 
Como colocá-los em prática? Este trabalho não tem a 
pretensão de responder estas questões em definitivo, 
mas busca ampliar o entendimento sobre os processos 
abordados, já que esta compreensão pode colaborar 
para tornar possíveis estes caminhos.

Figura 6. Aqui Podia Morar Gente. Fotógrafa: Natasha 
Menon

Figura 7. O Centro Antigo Sangra. Fotógrafo: Zaw Htun Lat
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3. Gamboa de Baixo: patrimônio e direito à cidade

Ana Cristina da Silva Caminha
Adriano de Jesus Sapucaia
Bárbara Lopes Barbosa
Bethânia de Almeida Boaventura
Fabrício Oliveira Zanoli
Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde
Isabel Aquino e Silva
Ivana da Costa Chastinet
Laís da Silva Cerqueira 

A Gamboa de Baixo é uma comunidade tradicional pes-
queira, majoritariamente negra e de baixa renda, com-
posta por uma população, de aproximadamente 360 
famílias (IBGE 2010). Localizada na encosta, à margem 
da Baía de Todos os Santos, é vizinha ao Museu de Arte 
Moderna do Estado da Bahia (MAM-BA), a comunidade 
Solar do Unhão e aos bairros 2 de Julho, Politeama e 
Vitória (ver Figura 1). Este último destaca-se por ser ma-
joritariamente habitado por uma elite social branca, onde 
o custo do metro quadrado do solo urbano está entre os 
de maior valor imobiliário na cidade.

A área onde a comunidade está localizada é considerada 
terreno de Marinha, de propriedade da União sendo as-
sim de responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU). Esta comunidade é demarcada pelo Plano 

Figura 1. Localização da Comunidade da Gamboa de Baixo. Fonte: Zanoli (2015).

Diretor do município de 2016, como Zona de Especial 
Interesse Social, tipo 5, ou seja, ancorada na presença 
de comunidades tradicionais. 

A Gamboa de Baixo também integra a poligonal do Cen-
tro Antigo de Salvador1. Esta área, considerada privilegiada 
por ser central, costeira e com importante valor histórico e 
cultural, vem sendo cenário de diversas intervenções urba-
nas realizadas pelo Estado e por empresas ligadas ao setor 
imobiliário e turístico. Como exemplos destas intervenções, 
temos a Avenida Lafayette Coutinho, inaugurada em 1961; 
o Museu de Arte Moderna do Estado da Bahia (MAM-BA), 
criado na década de 1960 e a Bahia Marina, inaugurada em 
1999. Estas intervenções não contemplaram e não contem-
plam a existência da comunidade, situando-se em outro pa-
radigma da cidade do Salvador, a cidade dos planos.
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A construção da Avenida Lafaiete Coutinho, conhecida como 
Avenida Contorno, projeto do arquiteto Diógenes Rebouças, 
na década de 1950, articulando Cidade Baixa e Cidade Alta 
(LEME, 1999), iniciou a segregação da comunidade, tendo 
na época retirado algumas casas e barracos da região.

A construção dessa via pública trouxe um impacto nega-
tivo à comunidade da Gamboa de Baixo, conforme relato 
dos moradores; não favoreceu o acesso e a integração 
com os bairros vizinhos do Centro Histórico de Salvador, e 
comprometeu o acesso terrestre direto, “invizibilizando-a” 
e excluindo-a de uma política que assegurasse a implanta-
ção de infraestrutura básica de saneamento, energia, água 
e outros serviços necessários à habitação urbana. Desde 
então, a comunidade ampliou seus limites de ocupação. 

Nesse contexto, a segregação socioespacial evidente 
entre a Gamboa de Baixo e seu entorno, esclarecem a 
compreensão dos desafios e a necessidade do desenvol-
vimento de estratégias na busca pelo direito à cidade. O 
nítido contraste nesta paisagem urbana aponta o caminho 
que conduziu a comunidade ao seu potente histórico de 
mobilização e resistência social, lutando por sua perma-
nência no local. 

Em busca de moradia, as famílias que conformaram a 
Gamboa de Baixo encontraram no entorno do Forte de 
São Paulo, ali existente, o local adequado para ocupar 
e desenvolver suas atividades, com destaque para a 
pesca, beneficiada pelas condições naturais deste espa-
ço, com registros da atividade desde 1835. (PORTELA, 
2012) Dentro do próprio Forte, existem, atualmente, cer-
ca de 18 famílias morando. 

Figura 2. Gamboa de Baixo e Entorno. Fotógrafo: Fabrí-
cio Zanoli (2016).

A Bateria Avançada de São Paulo, conhecido como Forte 
de São Paulo da Gamboa, datado de 1715, é reconhe-
cido como patrimônio nacional, protegido desde 1938 
por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). (OLIVEIRA, 2004) Nos últimos 
quatro anos, esse Instituto propõe a restauração deste pa-
trimônio sem considerar as famílias que o ocupam como 
moradia há mais de 60 anos. O órgão não oferece ne-
nhuma proposta de relocação desses atuais ocupantes. 
Conforme entrevista realizada em maio de 2016, direta-
mente com técnicos do instituto, o Forte de São Paulo é 
considerado como o único bem com valor patrimonial a 
ser protegido naquele lugar, negligenciando deste modo 
todo o conjunto de elementos simbólicos e imateriais que 
compõem o patrimônio da Gamboa de Baixo.  

3.1 Definição do recorte temático: 
a valorização cultural e a luta pela 
permanência

Antes de um primeiro contato com os representantes da 
comunidade da Gamboa, os acadêmicos se reuniram 
em seus grupos, em Londres e no Brasil, para discutir as 
possíveis temáticas que seriam abordadas e sua relação 
com o principal conceito discutido no âmbito da disci-
plina,  Política, Democracia e Direito à Cidade2. Foram 
feitas leituras preliminares e caracterizações da situação 
de cada comunidade para que um primeiro exercício de 
formas de abordagem fosse feito. 

As principais questões levantadas pelos grupos, acerca da 
Gamboa de Baixo, tratavam da existência do Forte de São 
Paulo enquanto um bem material protegido por tomba-
mento inserido na comunidade e de como as discussões 
acerca deste patrimônio poderiam contribuir com a corren-
te luta da Gamboa pela busca ao efetivo direito à cidade. 

Nesse sentido, as intenções de pesquisa, que a princípio 
se destacaram, tinham um propósito principal de compre-
ensão das perspectivas que a população da Gamboa de 
Baixo possui acerca do conceito de patrimônio. Além de 
entender se estas perspectivas dialogam com as defini-
ções do que é patrimônio na visão institucional. Esta visão 
institucional diz respeito tanto às definições trazidas pela 
legislação federal e pelos órgãos de proteção ao patrimô-
nio, em especial do IPHAN, como às práticas do órgão em 
sua atuação específica na cidade do Salvador.

Para explorar estas questões, foi colocada a importância 
de compreender as práticas cotidianas dos moradores, 
assim como suas tradições e seus valores culturais. Des-
tacou-se ainda, a necessidade de entender as diferentes 
perspectivas que tratam da questão do patrimônio em sua 
teoria e prática de proteção e recuperação patrimonial: os 
mecanismos institucionais, deveriam ser confrontados 
com a perspectiva dos moradores da Gamboa de Baixo. 
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Na confluência destas primeiras questões colocadas, 
chegou-se a um recorte temático que se ancora na com-
preensão da possibilidade de interpretação e reapropria-
ção do conceito de patrimônio pela comunidade e na 
possibilidade de utilização de ferramentas institucionais a 
ele ligadas como instrumento de desenvolvimento social 
e urbano e direito à cidade. A investigação sobre este 
tema foi estruturada a partir da seguinte questão:

Como podem as discussões sobre o patrimônio na Gam-
boa de Baixo avançar/colaborar/enriquecer com as rei-
vindicações locais para o Direito à Cidade? Dela se des-
dobram três outras, que a especificam:

1. Quais as reivindicações atuais para o direito à ci-
dade que estão  presentes na Gamboa de Baixo?

2. Qual e como é o patrimônio definido pelos diferen-
tes atores na Gamboa de Baixo?

3. Como podem os moradores alcançarem suas rei-
vindicações sobre o direito à cidade usando uma 
noção revisada de patrimônio? 

No entanto, quando estas questões foram confrontadas 
com a perspectiva dos representantes comunitários, 
muitos dos conceitos construídos neste momento ante-
rior foram lapidados e transformados, chegando a uma 
concepção de pesquisa, formação conceitual e proposta 
prática mais próximas da realidade local. 

Para compreender estas novas percepções, é importan-
te destacar o fato de que a Gamboa de Baixo possui 
grande parte de sua renda derivada da pesca, sendo a 
mudança para outro local da cidade um problema não 
só de integração social com o espaço, mas também de 
relação de fonte de renda e cultura local. 

A construção histórica e social deste espaço está ligada à 
ocupação e uso coletivo do Forte e às diversas atividades 
ligadas à pesca, desde a construção de barcos, produ-
ção de redes, utilização da técnica da gamboa de pesca3, 
entre outras práticas tradicionais (ver Figuras 3 e 4). 

Frente aos conflitos que permeiam a busca pela regula-
rização fundiária e restauro do Forte de São Paulo com 
participação popular, a comunidade organizada, através 
de sua Associação de moradores, vem colocando nos 
espaços de discussão institucionalizados a importância 
de seu reconhecimento enquanto comunidade tradicional 
pesqueira como forma de garantir sua permanência jun-
to ao mar. Embora a Gamboa já tenha sido reconhecida 
pela Prefeitura como comunidade tradicional, a expansão 
dessa compreensão para a questão do patrimônio ainda 
é objeto de múltiplos embates entre moradores e IPHAN. 
Diante disso, foi importante partir do entendimento da po-
pulação referente aos dispositivos de proteção do patrimô-
nio material e imaterial e o papel das ferramentas legais na 

manutenção da cultura local e, principalmente, na luta pela 
permanência da comunidade pesqueira naquele espaço. 
Chegou-se à compreensão de que o patrimônio mais forte-
mente reconhecido pela comunidade da Gamboa de Baixo 
se refere ao seu próprio modo de viver, suas tradições e ma-
nifestações culturais, sendo, portanto, de grande importân-
cia para a comunidade, seu reconhecimento legal enquanto 
comunidade tradicional pesqueira também frente aos ór-
gãos de preservação. O Forte de São Paulo aparece como 
uma referência na história da consolidação da comunidade. 
Neste sentido, há uma relação histórica indissociável entre 
Forte e comunidade, intensificada por uma relação social de 
apropriação cotidiana de seu espaço.  Por ser protegido por 
tombamento, o Forte, em termos de legalidade, representa 
uma ilha de formalidade em meio a uma comunidade anco-
rada em diversas dimensões da chamada cidade informal, 
tendo assim seu direito à cidade limitado. 

Figura 3. Moradores da Gamboa de Baixo em momento 
de encontro. Fotógrafo: Ruiqi Liu (2016).

Figura 4. Pesca de linha sem vara. Mãe e filho na pesca 
tradicional. Fotógrafo: Ruiqi Liu (2016).
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Assim, a partir da percepção desta relação social e his-
tórica entre o Forte de São Paulo, protegido por tom-
bamento, e a comunidade pesqueira que busca seu re-
conhecimento institucional, as atividades desenvolvidas 
pela equipe neste módulo se concentraram em discutir e 
aprofundar a leitura acerca destas questões, com intuito 
de fortalecer os caminhos de luta da comunidade na am-
pliação do seu direito à cidade.

3.2 Referencial teórico e metodologia 
adotada: o patrimônio cultural e o direito à 
cidade

A resistência da comunidade da Gamboa de Baixo é con-
siderada referência e exemplo de luta pelo Direito à Cida-
de. Tal conceito, criado por Lefebvre em 1968, através de 
uma análise crítica da vida urbana, buscou identificar um 
pensar que tratasse das necessidades de um novo ho-
mem da sociedade urbana. O autor defende a urgência de 
uma nova ciência analítica da cidade, que deve ser criada 
através do entendimento da práxis dessa sociedade ur-
bana, abandonando conceitos retrógrados, consolidados, 
em busca de novos, em muitos casos, utópicos. 

Dentre diversas outras abordagens, Lefebvre (1991) 
destaca também a imprevisibilidade do meio, sugerindo 
que o urbano nunca estará inteiramente presente e atu-
al. Assim os direitos alcançados por este homem urbano 
são atrelados, por Lefebvre, à luta de classes e às con-
quistas e ações práticas da classe operária que passa 
do rural ao urbano, necessitando dos direitos referentes 
à vida na cidade.

O direito a cidade não pode ser concebido como 
um simples direito de visita ou de retorno as ci-
dades tradicionais. Só pode ser formulado como 
direito à vida urbana, transformada, renovada...Só 
a classe operária pode se tornar o agente, o porta-
dor ou o suporte social dessa realização. 
(LEFEVBRE, 1991, p. 116-117)

Mesmo atualizando a compreensão da sociedade urba-
na como socialmente multidimensional, o entendimento 
de Lefebvre (1991) sobre a produção, mercantilização e 
disputa do espaço urbano pelos diversos interesses que 
compõem uma cidade, permite uma melhor compre-
ensão dos conflitos que envolvem a Gamboa de Baixo. 
Através de uma abordagem conceitual marxista, o autor 
observa que a cidade sofre diferentes tipos de disputas 
relacionadas ao seu valor de mercado. Ela é transforma-
da em valor de troca e consequentemente em um produ-
to com objetivo de gerar lucro, ancorado, principalmente, 
nos elementos que compõem aquele espaço, como in-
fraestrutura, localização e belezas naturais. 

Em uma aproximação com o contexto da Gamboa de 
Baixo, entre os elementos de valorização encontramos 
sua centralidade, seu sitio excepcional e seu patrimônio 
histórico edificado, representado pelo Forte São Paulo. 
Já a comunidade tradicional de pescadores ali instalada 
assume um valor simbólico e político que se contrapõe 
ao valor de troca que tende a ser definido pelo mercado. 
Interessa observar que, patrimônio tombado e comuni-
dade ativa não restringem o grau de interesse mercado-
lógico e especulativo, mas constituem um obstáculo à 
sua operação. Ribeiro (1996) afirma que o Estado tem o 
encargo de equilibrar o interesse coletivo frente ao indivi-
dual. Porém, acaba se tornando além de um mediador, 
um dos agentes direto na produção do espaço urbano, 
acentuando os conflitos da especulação do solo urbano, 
como podemos ver nesta comunidade.

A partir do entendimento dos conceitos lefebvrianos re-
lacionados à transdução e à utopia experimental – com 
algumas limitações devido ao curto prazo da pesquisa 
–  houve uma atuação em campo pautada na práxis ur-
bana para criar um objeto teórico, possível, a partir das 
informações sobre a realidade local, de ser observada. 
Entende-se também a utopia como parte da busca pelo 
direito à cidade na Gamboa de Baixo, formulando ques-
tões amplas e permitindo pensar quais as potencialida-
des poderiam existir na realidade sentida pelos pesquisa-
dores e vivida pelos moradores locais.

Através da leitura preliminar do espaço, auxiliada por 
trabalhos acadêmicos como o de Keisha Perry (2008), 
produzido em conjunto com Ana Caminha4, de análises 
técnicas desenvolvidas pelo curso de Especialização em 
Assistência técnica e Direito a Cidade da Faculdade de 
Arquitetura da UFBA5, complementadas por estudos so-
bre o Centro Antigo de Salvador e pelo Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano-PDDU (2008 e 2016) foi possí-
vel identificar pontos de conflito presentes na comunida-
de da Gamboa de Baixo em sua relação com a cidade.

A inserção dos pesquisadores em campo ocorreu atra-
vés de um trabalho de inspiração etnográfica, identi-
ficando e observando grupos e seus modos de traba-
lhar no espaço. A partir desta vivência local temporária, 
buscou-se entender as dinâmicas e conflitos existentes 
na comunidade. Nesse processo, o sujeito visualizado é 
formado pelos moradores da comunidade, em especial 
os pescadores organizados em Associação. Identifica-
ram-se conflitos de diversas instâncias e períodos, tanto 
internos quanto externos, envolvendo os moradores e 
suas associações, o Estado e seus órgãos de execução 
e planejamento, assim como a iniciativa privada como 
exemplo a construção do Edifício Morada dos Cardeais, 
empreendimento residencial de alto padrão construtivo.

Em campo, notou-se, por exemplo, a dificuldade de atu-
ação da Associação de Moradores dentro da comuni-
dade, sendo uma luta constante para unir os diversos 
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grupos ali existentes – por vínculos de trabalho, como 
pescadores, ou mesmo por relações familiares, religiosas 
ou de vizinhança –, criando diversos nichos de convívio 
vinculados ás ruas e pontos de referência, bares ou o 
próprio Forte de São Paulo. A ocupação do patrimônio 
histórico por uma população de baixa renda, assim como 
a convivência harmônica entre os moradores do Forte e 
os demais moradores da comunidade da Gamboa de 
Baixo, levantou questionamentos sobre as forças que 
atuam neste campo de conflito: entre o patrimônio e a 
ocupação. O patrimônio passa a ser uma porta para a in-
tervenção local pelo Estado, sendo que, por necessidade 
sumária, sem discussão, de restauro, a retirada dos ocu-
pantes é uma das ações por ele previstas. A edificação 
do Forte, por outro lado, é parte da história local desde 
os primeiros registros de ocupação da área, preceden-
do-a. Esse patrimônio constitui um marco local, uma re-
ferência para todas as gerações nascidas e criadas na 
Gamboa de Baixo. 

3.3 Análises e experiências 

3.3.1. Compreensões iniciais e atividades propostas

Considerando as apreensões iniciais, entendemos que 
ainda que a Gamboa de Baixo não tenha o reconheci-
mento pleno pelas instâncias do Estado e seja margi-
nalizada pela “cidade”, ela tem sua presença no espaço 
marcada por uma organização comunitária com forte his-
tórico de mobilizações políticas e sociais. 

Nesse contexto, seria importante o reconhecimento de 
suas carências e demandas pelo poder público (sane-
amento, habitação, regularização fundiária...), para que 
seja garantida à comunidade sua permanência e acesso 
aos serviços públicos. Porém, entendendo que este re-
conhecimento acontece apenas de forma muito parcial, 
e que o direito à cidade não é somente o acesso aos ser-
viços e bens públicos, as lutas e mobilizações sociaissão 
essenciais como forma de resistência para garantia dos 
poucos direitos já adquiridos. Há também a busca pelo 
exercício da participação ativa nos processos decisórios, 
podendo redefinir e transformar o lugar e a cidade.

Além disso, esta situação mantém a Gamboa de Baixo 
neste estado de constante vulnerabilidade e alerta. Uma 
evidência é o projeto de restauração proposto pelo IPHAN 
para o Forte de São Paulo e a proposta de ligação ao Mu-
seu de Arte Moderna, através de uma passarela, que traz 
um acesso independente do bairro da Gamboa de Baixo, 
projeto esse concebido sem qualquer tipo de discussão 
coletiva.6

Ao reivindicar o Forte localizado dentro do bairro, a po-
lítica proposta pelo IPHAN demonstra uma concepção 
do patrimônio como elemento isolado, sem ligação com 

usuários, entorno ou cidade. A proposta de implantação 
de um Centro de Escoteiros do Mar e a criação de um 
acesso possivelmente exclusivo e controlado demostra a 
falta de preocupação em equacionar as atividades exis-
tentes, como lazer e área de convivência e o uso residen-
cial ali praticado por várias famílias. A possibilidade de ne-
gação de acesso ao Forte de São Paulo é não apenas a 
rejeição da existência daqueles moradores, mas também 
a falta de entendimento de que a própria comunidade 
abriga práticas tradicionais que podem ser consideradas 
como patrimônio imaterial, enriquecedor para a história 
da cidade e em relação direta com o imóvel protegido.

Desta forma, com essas análises iniciais feitas, as ativi-
dades por nós desenvolvidas tinham a intenção de en-
tender qual a história da Gamboa para os moradores, 
como eles se enxergam nela e na história da cidade, 
bem como a importância real da pesca para a comuni-
dade, suas lutas e reivindicações e o que eles esperam 
e desejam para o futuro. Além disso, o objetivo da pes-
quisa foi verificar possibilidades para que os moradores 
da Gamboa de Baixo pudessem garantir seu reconheci-
mento pleno e o direito à cidade, através de uma noção 
revisada de patrimônio. As atividades realizadas durante 
a pesquisa, seus propósitos e métodos estão descritos 
na Quadro 1.

As atividades foram definidas a partir de 4 eixos de pes-
quisa: o contexto geral; a identificação de demandas e 
reivindicações; a investigação da Gamboa como comuni-
dade tradicional pesqueira e a exploração das definições 
de patrimônio, tanto para a Gamboa quanto para o Es-
tado, a fim de tensionar estas noções e visualizar possí-
veis caminhos que levem a seu reconhecimento. Deu-se 
ainda ênfase em conhecer o histórico de mobilizações e 
reivindicações, com o intuito de entender como a noção 
de patrimônio poderia com elas contribuir.

3.3.2 Limitações

Na realização das Oficinas Participativas,  percebemos 
a primeira limitação acontecer: a falta de diversidade, 
principalmente de gênero e idade. Durante o nosso pro-
cesso de pesquisa de campo, os participantes eram, em 
sua maioria, homens pescadores, em média, numa faixa 
etária de 50 a 70 anos. Na Oficina Participativa 1, par-
ticiparam três pessoas (além dos líderes comunitários), 
dentre as quais dois eram homens pescadores e uma era 
mulher pescadora. Percebemos que isto se deu, princi-
palmente, por conta do curto tempo que tivemos para re-
alizar a mobilização da comunidade para esta atividade, 
limitando também o tempo para que mais moradores pu-
dessem se organizar e estarem disponíveis. Já na Oficina 
Participativa 4 o número de participantes aumentou para 
11, sendo sete homens pescadores e quatro mulheres 
pescadoras, porém permanecendo a mesma diferença 
acentuada entre gêneros.
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Atividade Objetivo Propósito Metodologia Data

Visita Guiada 1: 
Gamboa de Baixo

Contexto Geral Primeira aproximação com o 
local de estudo.

Visita com a presidenta da 
Associação dos Moradores, 
Ana Caminha.

03.05.16

Apresentação do 
Trabalho de Conclusão 
da RAUE, por Fabrício 
Zanoli

Contexto Geral Entender o contexto 
urbano, social e político que 
a Gamboa está inserida, 
através de um estudo e 
projeto arquitetônico.

Discussão sobre o Trabalho 
de Conclusão feito por 
Fabrício Zanoli e análise dos 
novos dados e planejamento 
das próximas atividades.

04.05.16

Oficina Participativa 
1: Mar da Vida (Sea of 
Life)

Demandas e 
Reivindicações

Entender a história através da 
fala dos próprios moradores 
nos quesitos: Eventos 
Históricos, Pescaria e 
Mobilização Social.

Oficina com os moradores 
da Gamboa, contando 
com a elaboração de uma 
Linha do Tempo a partir dos 
relatos dos moradores.

05.05.16

Oficina Participativa 
2: Campo dos Sonhos 
(Field of Dreams)

Demandas e 
Reivindicações

Entender melhor os desejos 
da comunidade. Seja de 
mudança ou permanência, 
além de tentar esclarecer 
qual o sentido de patrimônio 
para os moradores.

Oficina com os moradores, 
para que respondessem as 
perguntas: O que você gosta 
na Gamboa de Baixo? O que 
você gostaria de manter? 
O que você  gostaria que 
mudasse? O que você acha 
que acontecerá na Gamboa 
no futuro?

05.05.16

Oficina Participativa 3: 
Fotografia através do 
olhar dos pescadores 
(Photography through 
the eyes of fishermen)

Comunidade 
Tradicional 
Pesqueira

Registrar as práticas de 
pescaria e cotidiano dos 
pescadores.

Foram dadas câmeras 
fotográficas a dois 
pescadores para que eles 
registrassem o seu cotidiano.

05.06.16 
à 
10.06.16

Visita Guiada 2: 
Comunidade do Solar 
do Unhão 

Contexto Geral/
Comunidade 
Tradicional 
Pesqueira

Conhecer as comunidades 
vizinhas para entender quais 
são as semelhanças e diferença 
entre elas, fortalecendo a 
questão do “que faz da 
Gamboa um local único?”

Visita a Comunidade do 
Solar do Unhão guiada pelo 
secretário da Associação 
de Moradores do Solar do 
Unhão, Luís.

06.05.16

Oficina Participativa 
4: Encontro com os 
Pescadores (Meeting 
with fishermen)

Comunidade 
Tradicional 
Pesqueira

Entender as práticas de 
pescaria e a importância de 
estar na Gamboa. Como 
caracterizar a Gamboa como 
uma comunidade tradicional 
de pesca?

Oficina na Gamboa. 
Dividimos os participantes em 
grupos de 3-4 pessoas, os 
entrevistamos e realizamos 
discussões.

10.05.16

Visita Guiada 3: 
Gamboa de Baixo de 
Barco

Comunidade 
Tradicional 
Pesqueira

Conhecer a rotina dos 
pescadores da Gamboa.

Visita com o barco da 
Associação dos Pescadores. 
Fotografamos e fizemos 
alguns questionamentos.

11.05.16

Entrevista 
com  membros do 
IPHAN

Definição dos 
Conceitos de 
Patrimônio

Entender noções de 
patrimônio de forma geral 
de um viés institucional e 
posicionamentos do IPHAN.

Anotações e gravações. 
Entrevista com Bruno Tavares 
e Mário Vitor Bastos.

12.05.16

Entrevista comex- 
membro do IPHAN

Definição dos 
Conceitos de 
Patrimônio

Entender noções de 
patrimônio imaterial de um 
viés institucional.

Anotações e gravações. 
Entrevista com Márcia 
Santana.

12.05.16

Quadro 1. Atividades realizadas durante a pesquisa. Fonte: elaborado pelos autores.
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É importante ressaltar que, durante a pesquisa, nos mo-
mentos seguintes à Oficina Participativa 1, identificamos 
que as mulheres, em sua maioria negras, foram e são 
fundamentais na organização e nas mobilizações sociais 
existentes na Gamboa e que, segundo os moradores, não 
há diferença de gênero dentro da atividade da pesca. En-
tendemos que essa diversidade seria importante para os 
resultados finais da pesquisa e, por isso, tentamos trazer 
maior diversidade nos momentos seguintes, por exemplo, 
conversando com moradores que não participaram das 
oficinas, em encontros não programados nos espaços pú-
blicos do bairro, fazendo entrevista individual com a líder 
comunitária e pondo em prática a Oficina Participativa 3, 
em que demos câmeras para dois pescadores para que 
eles retratassem o seu cotidiano e de seus vizinhos.

Outra limitação importante, que aconteceu principalmen-
te na Oficina Participativa 1, foi a dificuldade no idioma. 
Na realização das atividades, as pessoas que não falavam 
português, grande parte dos intercambistas, se sentiam 
excluídas do processo, causando distração e, a poste-
riori, uma perda de informações. Após essa experiência, 
resolvemos usar outros métodos de facilitação, dividindo 
os participantes em “grupos foco” menores, em que tra-
dução era feita simultaneamente, diminuindo a perda de 
informações, otimizando e dinamizando as atividades.

3.3.3. Achados Obtidos 

Reivindicações e a busca ao direito à cidade

Daqui não saio, daqui ninguém me tira, 
daqui não saio, daqui ninguém me tira, 
onde é que eu vou morar? 
O Senhor tem paciência de esperar,
 ainda mais com tantos filhos, 
onde é que eu vou morar?!
(Hino de Luta da Gamboa de Baixo)7

Durante as atividades desenvolvidas, o caráter da Gam-
boa de Baixo como sendo uma ocupação popular com 
movimentos de forte resistência para sua permanência no 
Centro Antigo de Salvador foi se reafirmando. Apesar do 
curto período de trabalho, ao buscarmos relatos sobre as 
mobilizações e demandas existentes, além de encontrar-
mos diversas evidências dessa resistência, consideramos 
que estas atividades também serviram para despertar um 
processo de resgate, dinamização e autoafirmação para a 
comunidade. Historicamente, a luta do movimento social 
da Gamboa, em prol da reivindicação de melhorias e ga-
rantias de direitos, se tornou necessária e potente. 

Durante as Oficinas Participativas 2 e 4 (ver Figura 5), re-
memorou-se a reação dos moradores à construção da 
Avenida Lafayete Coutinho (conhecida como Avenida 
Contorno), em 1960, quando alguns moradores resistiram 
à demolição das suas residências. Também em 1992, no 

caso do surto de cólera em Salvador, o movimento de 
mulheres se mobilizou a fim de obter assistência para a 
comunidade. Foi também neste momento em que houve 
a criação e formalização da Associação Amigos de Gegê 
dos Moradores da Gamboa de Baixo, que até hoje é re-
presentativa em termos de organização da comunidade.

Nos relatos dos moradores, obtidos nas Oficinas Participati-
vas 2 e 4, fica claro que a construção da Avenida Contorno é 
um marco fundamental para o entendimento desse proces-
so de não reconhecimento dos direitos da Gamboa de Bai-
xo pelo Estado. A barreira física trazida pela Avenida Contor-
no produz um desenho urbano segregador, que impõe uma 
condição de isolamento e invisibilidade para a comunidade, 
trazendo consequências ao seu desenvolvimento. 

Durante a primeira visita, a líder comunitária Ana Cami-
nha, pontuou que a Gamboa de Baixo costumava se 
sentir parte da cidade e era vista como uma comunidade 
tradicional, onde se compravam peixes e mariscos. Com 
a construção da Avenida, que dividiu de forma agressiva 
a Gamboa de Cima da Gamboa de Baixo, a comunidade 
passou a ser marginalizada, perdendo a referência visual 
do pedestre e do carro, o que reforça o seu não reconhe-
cimento perante a cidade e os seus gestores. 

O projeto urbano que envolveu a construção da Avenida 
Contorno, nem ao menos contemplou um acesso para a 
entrada na comunidade (ver Figura 6). O primeiro acesso, 
por baixo da Avenida Contorno, foi construído por inicia-
tiva dos moradores da comunidade, com um mutirão de 
mulheres negras.  (PERRY; CAMINHA, 2008) Esta esca-
daria ainda é o principal acesso para a comunidade da 
Gamboa de Baixo, e, ainda hoje, outros problemas agra-
vados pela construção da avenida (infraestrutura básica 
de saneamento, drenagem urbana, à qualidade ambien-
tal urbana) são demandas dos moradores.

Figura 5. Oficina Participativa 2. Fotógrafo: Ruiqi Liu (2016).
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Nesse ambiente de não reconhecimento, emergiu a for-
ça e a capacidade de organização que o movimento 
social da Gamboa de Baixo tem, sendo então este o fa-
tor que impulsiona a existência das principais interven-
ções positivas urbanas e legislativas conquistadas pela 
comunidade. A partir de 1996, os resultados começa-
ram a emergir, trazendo investimentos para melhorar 
as condições de vida da comunidade, como a grande 
intervenção feita pela URBIS-Habitação e Urbanização 
do estado da Bahia, que acabou conformando a atual 
ocupação8. Esta intervenção é fruto da mobilização da 
comunidade diante de diversas ameaças de remoção 
como ocorreu com a implantação do Projeto de Revi-
talização da Avenida Contorno, projeto do Governo do 
estado da Bahia, gestão 1994-1998. 

A revitalização culminou com a expulsão da comunidade 
conhecida como Água Suja, vizinha à Gamboa para a 
implantação do Parque das Esculturas do MAM. Neste 
momento, como citam os moradores, a comunidade co-
meçou a notar, de forma mais clara, os reflexos dessas 
disputas territoriais e a importância do movimento social, 
entendendo as instituições governamentais como atores 
fundamentais nesse contexto.

Nos anos 2000, por força da Associação, foi construída 
pela Prefeitura, uma pequena praça, local de descanso 
e de entrada para a comunidade, propiciando acesso 
subterrâneo mais seguro às moradias, tendo em vista 
ser alternativa ao cruzamento da avenida. A Praça da 
Gamboa seria, além de um marco de entrada e identifi-
cação da comunidade, um futuro local de venda de pei-

xe pela comunidade, porém a intervenção não seguiu 
a diante. Segundo a análise dos moradores, esse fato 
demonstra o descaso do poder público em torná-los 
visíveis para a cidade. 

Ações como esta mantém a comunidade em alerta para 
as propostas de intervenção na região. Segundo Perry 
(2009), estas intervenções urbanas realizadas pelo Esta-
do reproduzem hierarquizações raciais, sociais e econô-
micas existentes na cidade de Salvador, circunscreven-
do, impossibilitando e segregando a expansão dessas 
comunidades, como a Gamboa de Baixo. 

A Gamboa de Baixo: Comunidade Tradicional Pesqueira

[…] Para mim, o melhor lugar de se morar é a 
Gamboa, por tudo que Deus deu. É perto de tudo 
[…] Antigamente ninguém queria vir aqui. Tirar 
a gente daqui é o mesmo que tirar os peixes do 
mar. Hoje a área é cobiçada não é mais lugar de 
pobre morar. (Raimundo, morador e pescador da 
Gamboa de Baixo, Oficina Participativa 2, maio de 
2016)

Durante a Oficina Participativa 1, foi relatado, por alguns 
moradores, que parte das primeiras famílias vieram fu-
gidas da Guerra de Canudos, em 1896, para iniciarem 
uma nova vida, onde a pesca seria a principal fonte de 
subsistência.  Durante a realização da Oficina Participa-
tiva 4, fomos informados que o próprio nome “Gamboa” 
refere-se a uma prática tradicional pesqueira. Essa práti-
ca de pesca era constante na comunidade onde a gran-
de maioria das famílias se constituía por pescadores e 
pescadoras. Segundo a Associação de Pescadores da 
Gamboa de Baixo, a maioria das famílias possui algum 
pescador, sendo que, aproximadamente, 70% da comu-
nidade depende da prática da pesca para sobreviver. Os 
dados da quantidade de pescadores registrados, assim 
como da produção local está sendo levantado também 
pela Associação de moradores, buscando promover um 
projeto de fortalecimento da pesca.  Apesar da falta de 
interesse dos jovens, ainda existe o ato de ensinar essa 
atividade para as novas gerações. 

Analisando o resultado das Oficinas e os registros fo-
tográficos da sua rotina, feitos pelo pescador Luíz (ver 
Figuras 7 e 8), foi possível ver que a identidade da Gam-
boa é constituída a partir da sua história e suas práticas 
socioculturais, que, por sua vez, estão relacionadas dire-
tamente com o forte, o mar e os recursos que este traz 
para a comunidade. Foi a proximidade com o mar e com 
a área central da cidade – o que trouxe a possibilidade de 
contar com uma gama de serviços próximos, inclusive a 
venda do peixe –, que fez da Gamboa uma comunidade 
pesqueira tradicional urbana. 

Figura 6. Praça da Gamboa.. Fotógrafo: Ruiqi Liu (2016).
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As práticas de pesca que ali encontramos, como a linha 
(linha e anzol com isca para capturar peixes), o muzuá (ar-
madilha em caixa construída com um tipo de metal, onde 
o peixe fica preso e não consegue sair, ver Figura 9) e a 
rede  (costura-se uma malha com linha de pesca e a joga 
no mar puxando a outra ponta formando uma bolsa que 
pode voltar cheia de peixes) são até hoje utilizadas.  Mé-
todos ilegais como a pesca com bomba são rejeitados, 
já que os próprios pescadores têm consciência de que 
esta prática não é adequada. Foi a relação do mar com a 
cidade que gerou o formato da comunidade, seus aces-
sos, saídas e entradas. Assim como foi a pesca e o mar 
que definiram suas relações sociais e culturais. Com o re-
sultado da Oficina 4,  pudemos concluir que a rotina da 
comunidade é claramente definida pelo mar e pela pesca.

Figura 7. Fotografia tirada pelo pescador Luíz, durante a ofi-
cina de fotografia. Fotógrafo: Luíz Augusto Magalhães (2016)

Figura 8. Pescador da Gamboa de Baixo. Fotógrafo: 
Luíz Augusto Magalhães (2016).

Figura 9. Muzuá. Fotógrafa: Maurifa Hassan (2016).

Legalmente, a identidade de pesca da comunidade foi re-
conhecida pelo PDDU de Salvador, como já anteriormente 
explicitado. Porém, esta conquista esteve ameaçada pela 
reformulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urba-
no (PDDU) de 2008, em sua versão 2016, onde a Gamboa 
mudaria de categoria dentro das Zonas Especiais de Inte-
resse Social (ZEIS), perdendo a sua característica de co-
munidade tradicional perante a legislação, o que acarreta 
na perda de conquistas, como o não reconhecimento da 
importância de suas atividades tradicionais, e assim uma 
maior facilidade de remoção das famílias. 

Porém, com a luta pelos seus direitos no âmbito da 
Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro 
Antigo de Salvador, em que o Movimento Nosso Bairro 
É 2 de Julho é parte integrante, foi elaborado um docu-
mento formal e entregue a comissão técnica de revisão 
do PDDU de Salvador. Este documento apresentou di-
ferentes reivindicações, entre elas a de que a comuni-
dade da Gamboa de Baixo, voltasse a ser enquadrada 
na categoria de ZEIS V, o que acabou sendo atendido 
pelo poder público. Essa situação demonstra como é 
importante uma articulação entre os movimentos so-
ciais existentes na cidade para que haja um entendi-
mento do contexto geral político que os envolve, para o 
desenvolvimento de estratégias comuns e para garantia 
dos seus direitos. 

Na visita à comunidade vizinha do Solar do Unhão, pu-
demos ver que essa característica pesqueira é mais for-
temente identificada na Gamboa de Baixo. O líder comu-
nitário que nos acompanhou considerou que a relação 
do Solar com o mar acontece de maneira distinta, tendo 
uma relação mais voltada para atividades esportivas e 
para o turismo, praticamente sem relação com a ativida-
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de pesqueira, sendo mínimo o número de famílias que 
realizam essa atividade. Percebe-se desse modo que 
uma convergência de fatores socioambientais e culturais 
é que torna a Gamboa uma comunidade pesqueira é. A 
história, a localização, as características ambientais fa-
voráveis, as relações sociais e culturais criadas, desde a 
sua ocupação, dentre outros fatores, contribuem para a 
sua capacidade de permanência. Ou seja, a localização 
da Gamboa é essencial para a sua conformação como 
comunidade tradicional pesqueira, mas não é a única ca-
racterística que a define como tal. 

A própria tradição da pesca que é realizada na Gamboa, 
com característica intergeracional, tem sido uma forma 
primordial de gerar renda, alimento, socialização, empo-
deramento, identidade dos moradores e combustível para 
as mobilizações. Esse autorreconhecimento é muito im-
portante para a permanência das suas relações tradicio-
nais e reconhecimento como comunidade pesqueira, por 
si mesma, por outras comunidades e pela própria cidade. 
Em entrevista realizada com o pescador Xavier, ele relata 
que escolheu mudar, aos 18 anos, do bairro do Mont Ser-
rat para a Gamboa de Baixo, pelo fato de nesta existir um 
apoio maior à atividade pesqueira, a qual ele já realizava. 
Ele destaca que o fato do estilo de vida dos moradores 
estar relacionado com o mar, ou seja, o fato de ser uma 
comunidade pesqueira, é que estabelece uma rede de so-
lidariedade, que mantém a comunidade viva.

(Re)Definindo o Patrimônio

Não se pode tirar os pescadores daqui. o patrimônio 
deles é esse. O mar é a porta deles, é a ida e a volta. 
Essa é a situação real. […] Eles, da Gamboa, têm que 
viver perto do mar porque é assim que este estilo de 
vida pode ser preservado. (Luis, Solar do Unhão, Visi-
ta Guiada 02, maio de 2016)

A partir dos entendimentos de patrimônio material e ima-
terial trazidos pela Constituição Federal, pelo o Decreto 
Lei nº 25/1937 e dos esclarecimentos obtidos durante as 
entrevistas que fizemos com membros do IPHAN, pode-
mos considerar que a comunidade da Gamboa de Baixo 
se relaciona com os dois tipos de patrimônio, o material 
e o imaterial.

Primeiro, porque dentro da comunidade existe o Forte de 
São Paulo, protegido por tombamento pelo IPHAN desde 
1938, bem material de valor histórico, abandonado por 
muitos anos pelas autoridades competentes. E segundo, 
porque na Gamboa de Baixo, existem práticas e dimen-
sões da vida social que fazem com que ali exista um pa-
trimônio imaterial voltado a prática da pesca. Através dos 
pescadores, saberes, ofícios e modos de fazer a pesca, 
como a construção de armadilhas de pescado, entendi-
mentos sobre melhores épocas e local de pesca, dentre 

outros conhecimentos presentes na rotina dos seus mora-
dores, que foram passados de geração em geração pelas 
famílias que ali se instalaram há muitos anos atrás.

Interpretamos que, de certa maneira, a categorização 
da Gamboa de Baixo como ZEIS V, já evidencia a pos-
sibilidade da existência de um patrimônio imaterial, visto 
que esta classificação traz, dentro de suas medidas, a 
importância da preservação das tradições e culturas que 
existem ali. O PDDU traz a seguinte definição para comu-
nidade tradicional: 

ZEIS-5: correspondente aos assentamentos ocu-
pados por comunidades quilombolas e comunida-
des tradicionais, especialmente aquelas vincula-
das à pesca e mariscagem, localizados em áreas 
públicas ou privadas, nos quais haja interesse pú-
blico em promover os meios para a regularização 
fundiária e recuperação ambiental e medidas ne-
cessárias à manutenção de suas tradições e cul-
tura. (SALVADOR, 2016)

Figura 10. Pescador preparando o peixe para a venda 
em mercado fora da Gamboa de Baixo. Fotógrafo: Fabrí-
cio Zanoli (2016).
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Desta forma, o fato de ter permanecido a comunidade 
como ZEIS V no PDDU-2016, traz uma força maior para 
a luta da regularização fundiária da comunidade e o seu 
reconhecimento como Comunidade Tradicional Pesquei-
ra, possuidora de um patrimônio imaterial relacionado à 
sua cultura socioprodutiva pesqueira, dentro do ambien-
te extremamente urbanizado do centro de Salvador. 

Nas entrevistas com o IPHAN, porém, fica evidente que 
o reconhecimento como patrimônio imaterial pelo Esta-
do exige um processo longo que passa pela própria co-
munidade, que deve reivindicar e apresentar as razões 
pelas quais ela se considera detentora de um patrimônio 
imaterial. Por outro lado, e para que isso aconteça, o 
mais importante é a comunidade se autorreconhecer, 
fato imprescindível para qualquer outro desdobramento 
nesse sentido. 

Logo, fica mais evidente ainda a necessidade de forta-
lecimento da comunidade pesqueira através das asso-
ciações de moradores e de pescadores (a Gamboa já 
conta com ambas), para maiores conquistas sociais e 
políticas em torno do direito à cidade, já que, baseado 
na legislação, a Gamboa tem todos os quesitos neces-
sários para o reconhecimento das atividades pesqueiras 
como patrimônio imaterial. Essas conquistas legislativas 
e administrativas, como o reconhecimento o patrimônio 
imaterial, são mecanismos que tendem a garantir com 
maior força a permanência desta comunidade no local 
onde está inserida, diminuindo sua vulnerabilidade diante 
de outros poderes que estão interessados no seu não
-reconhecimento, além de dificultar possíveis ações de 
especulação imobiliária nas decisões sobre os usos do 
solo urbano e suas possíveis reconfigurações. 

Figura 11. Pescadores da Gamboa de Baixo. Fonte: Luiz 
Augusto Magalhães (2016).

3.4 Considerações Finais

A comunidade da Gamboa de Baixo, localizada no cen-
tro da cidade do Salvador, de frente para a Baía de Todos 
os Santos, convive com uma grande disputa pelo uso do 
território, visto que em todo o seu entorno há predomi-
nância de ocupações de alto padrão. No âmbito do pla-
nejamento urbano municipal, a zona da qual ela faz parte 
sofre uma grande pressão para alteração dos padrões de 
uso e ocupação do solo predominante, pauta combatida 
pela sociedade civil organizada através de diversas fren-
tes, incluindo a Articulação do Centro Antigo, da qual a 
comunidade participa.

Ao longo de sua história – ao mesmo tempo que a Gam-
boa de Baixo afirma a sua existência e ligação com o 
território onde habita, seu pertencimento e necessidade 
de estar ali – ela sofre as mudanças e pressões exter-
nas, oriundas da negligência do poder público e dos in-
teresses do mercado imobiliário, que lhe impõem fluxos 
e refluxos na tentativa de acessar seus direitos como ci-
dadãos brasileiros: o direito à moradia, aos serviços pú-
blicos, à saúde, ao saneamento, ao lazer, entre outros, 
em síntese, à qualidade de vida.

Por estar inserida em uma grande metrópole desigual, 
à beira do mar da Baía de Todos os Santos e tradicio-
nalmente viver da pescaria, a Comunidade da Gamboa 
de Baixo apresenta potencialidades e desafios próprios 
e específicos. Uma potencialidade reside no fato de ser 
uma comunidade pesqueira urbana, com relação intrin-
cada de subsistência com o mar, sem a qual deixaria de 
existir. Outra é a possibilidade de renovação e atualização 
de sua relação com o mar e com a cidade a partir dele. 

Um dos desafios está em conseguir disputar politicamente a 
posse do território em uma área pressionada por muitos inte-
resses externos. A necessidade de articulação e mobilização 
interna da comunidade também se mostra como desafio, na 
medida em que, ao longo de sua história, observa-se osci-
lação na capacidade de mobilização para a luta por direitos. 
Todas essas questões se somam na história da Gamboa e 
lhe trazem diferentes consequências e pautas de luta.

A proposta de desenvolver um trabalho coletivo, em co-
laboração entre Universidades (Faculdade de Arquitetura 
da UFBA e Bartlett Planning Department, University Col-
lege London) e a Associação de Moradores da Gamboa 
de Baixo, agrega motivações para produzir desdobra-
mentos. A questão teórica trazida pela academia  –  que 
investiga o Direito à Cidade e a noção de patrimônio  –  dá 
o amparo conceitual e sugere uma metodologia capaz de 
refletir, sistematizar e fortalecer as reinvindicações oriun-
das das necessidades da comunidade. A comunidade, 
com suas demandas reais e experiências cotidianas, traz 
olhares e saberes fundamentais para o exercício da refle-
xão, oferecendo consistência e materialidade para com-
preensão dos processos de disputa na cidade.
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Para realizar esse trabalho coletivo, foram necessários 
encontros que permitiram o diálogo entre todos os en-
volvidos, promovendo uma importante troca de conhe-
cimentos, experiências e produção de informações e 
entendimentos complexos. Primeiro, buscou-se formar 
um entendimento geral e conhecer as demandas e rei-
vindicações da própria comunidade referentes ao direito 
à cidade. Investigou-se, posteriormente, a importância 
da pesca e as percepções sobre o conceito de patrimô-
nio pela comunidade e pelo poder público. Todas essas 
atividades permitiram uma interação intensa com as li-
deranças da comunidade e o grupo das Universidades, 
que tende a gerar desdobramentos significativos para o 
fortalecimento da Gamboa de Baixo.

A partir do encaminhamento do processo do trabalho em 
grupo e a interação entre o referencial teórico e a prá-
tica metodológica, se formaram entendimentos relevan-
tes sobre as questões postas. Ao refletir sobre o direito 
à cidade como uma possibilidade de atuação coletiva, 
capaz de promover melhorias e/ou transformações a 
partir da ação social, observou-se que as desconexões 
entre as políticas institucionais e o não reconhecimento 
da Gamboa de Baixo “pelo Asfalto/pela Cidade/pelo Es-
tado”, nas palavras da líder comunitária Ana Caminha, 
prejudicam o acesso a uma experiência urbana que se 
aproxime do Direito à Cidade. Contudo, todas as dificul-
dades postas sempre trouxeram motivação e se consti-
tuíram como estopim para desencadear as mobilizações 
e lutas – muitas vitoriosas – desenvolvidas pela comuni-
dade, a exemplo da construção da Praça da Gamboa e 
da escadaria de acesso por baixo da Avenida Contorno, 
por ela.  Estas obras de qualificação urbana demonstram 
como a capacidade de promover o direito à cidade, ou 
a tentativa de cerceá-lo, não dependem da ação isolada 
de um ator social, mas sim da correlação de forças e da 
capacidade de mobilização e articulação dos diferentes 
grupos, ou seja, da dinâmica que se estabelece entre o 
poder institucional, a sociedade civil e organizada e os 
agentes econômicos.

Desse modo, para se relacionar com a cidade, a comuni-
dade da Gamboa de Baixo se personifica pelo modo de 
existência e estilo de vida de uma comunidade tradicional 
pesqueira. A relação com o mar é central para a existên-
cia, formação e permanência da Gamboa no escarpa-
do da Baia de Todos os Santos. Nesse sentido, a pesca 
além de garantir alimento e renda à comunidade, produz 
uma expressão cultural dinâmica, inter-geracional, defi-
nida e defendida pela própria comunidade, que constitui 
um patrimônio imaterial fruto da sua história.

Esse patrimônio -imaterial e coletivo-, que lhe permite 
se auto reconhecer como uma comunidade tradicional 
pesqueira, é o principal escudo de luta para a sua per-
manência territorial no atual contexto. Portanto, avançar 
e fortalecer o discurso e a consciência em torno do direi-
to à cidade, para a Comunidade da Gamboa de Baixo, 

passa por seu (re)conhecimento pela cidade do Salvador 
e pela afirmação e valorização de suas características e 
dinâmicas socioambientais.

A partir desses entendimentos, a proposição de estra-
tégias para a Gamboa de Baixo avançar, nos pontos 
de fragilidade, emerge com maior clareza. Assim, fica 
evidenciado que é necessário dar passos para seu re-
conhecimento como comunidade tradicional pesqueira; 
que haja a valorização de outras práticas com o mar, 
a exemplo do standup, esporte que vem trazendo no-
vas oportunidades de mobilização e já conta com es-
portistas de expressão nacional na comunidade; que as 
articulações internas das associações de moradores e 
pescadores sejam fortalecidas; e que as aproximações 
com outros grupos da sociedade civil organizada sejam 
ampliadas e amadurecidas.

Outro ponto importante está na aproximação com as 
Universidades, a interação entre instituições de ensino e 
o movimento social é muito importante para o avanço da 
sociedade, quando se complementam e colaboram na 
formação de entendimentos e perspectivas que ultrapas-
sam seus locais de origem. Nesse sentido, o projeto aqui 
desenvolvido pela UFBA e pela UCL, que possibilitou a 
aproximação da Gamboa com os estudantes, se mostra 
como um esforço de vivenciar a extensão universitária, 
que traz aprendizados, cria novas redes de sociabilidade, 
promove a aproximação da teoria com a prática e permi-
te que diferentes realidades dialoguem em busca de uma 
Cidade fundamentada no direito à cidade.

No decorrer da aproximação com a Comunidade da 
Gamboa de Baixo, as questões relativas à pergunta ini-
cial da investigação, “Como podem as discussões sobre 
o patrimônio na Gamboa de Baixo avançar/colaborar/
enriquecer com as reivindicações locais para o direito à 
cidade?”, foram se mostrando promissoras e reveladoras 
de um potencial colaborativo indutor de mudanças nas 
redes de poder e interação que configuram a cidade e 
seus conflitos socioterritoriais, ao aumentar a possibili-
dade de se estabelecer o enfrentamento dos processos 
que aprofundam a retirada de direitos, a exclusão e se-
gregação na cidade. Assim, a luta pelo direito à cidade, 
que pode ser entendida como acesso à moradia, infra-
estrutura urbana, saúde, saneamento básico bem como 
de construir uma outra cidade, se fortalece a partir da 
interação entre diferentes atores que compartilham suas 
forças na busca de objetivos comuns.

Por fim, é importante destacar que a continuidade desse 
tipo de projeto se mostra como uma oportunidade pro-
missora de aprofundar o entendimento sobre os desafios 
postos a comunidades vulneráveis, de possibilitar o acom-
panhamento dos desdobramentos de cada encontro na 
linha do tempo, de possibilitar uma formação acadêmica 
que dialogue com a realidade, e de potencializar a função 
social das universidades em colaborar com a sociedade.
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4. Presidente da Associação Amigos de Gegê dos Moradores 
da Gamboa de Baixo e autora deste artigo.
5. Ver trabalho de Fabrício Zanoli, Projeto De Realocação Dos 
Moradores Do Forte de São Paulo – Salvador/BA, 2015.
6. A licitação para o projeto de restauro do Forte de São Paulo da 
Gamboa foi aberta em 26 de fevereiro de 2014, junto a mais oito obras 
no CAS. O projeto destinado ao Forte, implantação do Centro de Es-
coteiros do Mar, assim como a passarela ligando ao MAM, foram os 
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4. Acervo da Laje: espaço e memória do Subúrbio Ferroviário de 
Salvador

Davi Carlos Passos dos Santos
José Eduardo Ferreira Santos
Leandro Souza dos Santos
Sofia de Oliveira Souza Reis
Vilma Soares Ferreira Santos

O objetivo deste texto é apresentar os resultados de um 
estudo desenvolvido sobre o espaço  artístico e cultural 
conhecido como Acervo da Laje, fundado em 2011 por 
um casal de moradores do Subúrbio Ferroviário de Sal-
vador (SFS). Esta produção é resultado da parceria entre 
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal da Bahia (FAUFBA) e a Barlett Development Plan-
ning Unit, com envolvimento de estudantes de graduação 
e pós-graduação das áreas de Urbanismo, Arquitetura e 
de Práticas de Desenvolvimento Social.

O estudo se propôs a identificar os impactos que a exis-
tência do Acervo da Laje produz no espaço urbano, 
como isso interfere na forma de apreensão do “sentido 
de lugar” pela comunidade e sua função na ampliação 
do direito à cidade. Ao tecer esta análise, considera-se a 
realidade urbana em que o SFS está inserido bem como 
as condições que formaram sua comunidade. Enquanto 
área de importância histórica e cultural da cidade de Sal-
vador, buscou-se entender através das ações do Acervo 
da Laje, como se caracteriza a assimilação destes ele-
mentos pela população, como se efetiva o processo de 
construção da identidade da comunidade local e quais 
seriam seus impactos na luta pelo direito à cidade.

Como desdobramentos deste debate, emerge a discus-
são acerca do papel do poder público na promoção do 
direito à cidade e o caráter das intervenções urbanísticas 
recentemente propostas ou já concretizadas nas imedia-
ções. Destaca-se que a forma como a população se po-
siciona frente a tais conflitos depende diretamente da rela-
ção que estabelece com seu território, o papel do Acervo 
da Laje seria então estruturar um vínculo entre o SFS e a 
comunidade local. Desponta como elemento antagônico, 
ao revelar o sentido de periferia além do que se entende 
enquanto periferia, possibilitando uma ruptura dos estig-
mas universais de pobreza e violência a partir do reconhe-
cimento da importância de seus elementos simbólicos e 
de seu papel na ampliação do direito à cidade.

No desenvolvimento do trabalho, foram coletadas algumas 
narrativas e impressões de moradores sobre o SFS, as 

transformações ao longo dos anos e a atuação do Acervo 
da Laje. Buscou-se também vivenciar um pouco do coti-
diano na comunidade e observar as formas de interação e 
apropriação dos espaços públicos a fim de compreender 
como se constitui a sua relação com o território.

4.1 Subúrbio Ferroviário de Salvador: 
memória e sociedade

O Subúrbio Ferroviário de Salvador (SFS) é uma área na 
capital baiana situada na porção ocidental do município. 
Localiza-se ao norte da Península de Itapagipe e ao sul 
da Baía de Aratu, limitando-se ao leste pela BA-528 e 
BR-324, e ao oeste pela Baía de Todos os Santos e a 
Enseada do Cabrito (Figura 1). 

Figura 1. Mapa de localização do SFS. Fonte: elaborada 
pelos autores.
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A área foi originalmente ocupada pelos indígenas da tribo 
tupinambá e posteriormente começou a ser povoada em 
função dos engenhos de açúcar, em decorrência da lo-
calização favorecida pela possibilidade de comunicação 
entre o Recôncavo e Salvador via mar da baía.  (SOUZA, 
A., 2004) As famílias destes antigos proprietários rurais 
ainda possuem diversos imóveis no local. No início do 
século XIX, o Quilombo do Urubu, um dos principais nú-
cleos de resistência à escravidão, chefiado pela Negra 
Zeferina1, estabeleceu-se na área onde atualmente está 
situado o Parque de São Bartolomeu.

As primeiras nucleações urbanas surgiram, a partir de 
1860, com a inauguração do primeiro trecho da linha 
férrea ligando a Estação da Calçada a Pirajá. Durante a 
construção da ferrovia, as famílias dos funcionários se 
instalaram nas proximidades da atual estação Almeida 
Brandão, em Plataforma, formando os primeiros indí-
cios da nucleação urbana que originaria o bairro. Ainda 
existem duas das “primeiras sete casinhas”2 construí-
das à época.

Segundo Souza (2009), até 1940 o SFS era utilizado, 
principalmente, como área de veraneio, em geral pelos 
soteropolitanos residentes no centro da cidade: “O bairro 
até a década de 1940 recebia a população do centro 
de Salvador, que vinha veranear, fazer piquenique com 
a família, aproveitar o belo litoral, marcando, assim, um 
aspecto bucólico com características de cidade de inte-
rior”. (SOUZA, 2009, p. 52)

Além da ferrovia, a indústria influenciou de forma decisi-
va na ocupação e adensamento do SFS. Santos (1985, 
p. 52) relata que “expressiva parte da sua população 
é de classe operária, que trabalha para uma fábrica ali 
instalada”, esta fábrica “constitui a principal atividade do 
local”. Com a instalação das fábricas, no período en-
tre 1960 e 1970, o SFS passa por um intenso e rápido 
processo de concentração, principalmente a partir do 
êxodo da população rural que migrava para a capital 
em busca de emprego. Essa expansão sem planeja-
mento começa a produzir novas tipologias e arranjos 
habitacionais no território (SOARES, 2009), que foram 
se intensificando e se complexificando, ao longo dos 
anos. Essas novas ocupações, em geral produtos da 
autoconstrução, contrariam os desejos da população 
que já ocupava a área: 

Muitos moradores são bastante saudosistas des-
se período de lenta ocupação do bairro, pois acre-
ditavam na possibilidade do bairro crescer a partir 
deste contexto, com casas organizadas na pro-
ximidade da praia e assim guardar também essa 
característica interiorana, sem problemas estrutu-
rais e sociais como os que acontecem atualmente. 
(SOUZA, F., 2009, 52)

Está localizado, no SFS, o Parque de São Bartolomeu, 
criado pelo Decreto Municipal de Desapropriação nº 
4.590 de 21/02/1974, com área de 75 ha e incorporado, 
posteriormente, ao Sistema de Áreas Verdes e Espaços 
Abertos de Salvador, pelo Decreto Municipal nº 4.756 de 
13 de março de 1975. (BAHIA, 2013, p. 2) O Parque tem 
importância histórica e cultural considerável para a popu-
lação do subúrbio e de Salvador, além de ser uma das 
principais áreas verdes da cidade, cultos relacionados às 
religiões de matriz africana são frequentemente realiza-
dos em seu interior e muitas ervas utilizadas nos rituais 
são coletadas no local. (BAHIA, 2013, p. 11) A Colina de 
Pirajá é descrita como o sítio onde ocorreu a batalha de-
finitiva para a Independência da Bahia, no ano de 1823. 
(AZEVEDO apud TEIXEIRA, 2014, p. 232)

O SFS se constitui como um território de fronteiras impre-
cisas, uma das razões para isso é o fato de o município 
de Salvador não estabelecer divisão oficial de bairros, o 
que impossibilita a determinação formal dos seus limites 
territoriais. O que mais se aproximaria desta lógica é a di-
visão estabelecida pela Prefeitura que institui as Regiões 
Administrativas, no caso da área em questão, infere-se 
que corresponde à RA-XVII Subúrbios Ferroviários (PRE-
FEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, c2016),  no entan-
to, nem todas as localidades que se entendem enquanto 
SFS estão aí inclusas.

Em meio a tudo isso, há um lugar que busca, de algu-
ma forma, preservar essa história. Um acervo, criado e 
cuidado por um casal de moradores de São João do 
Cabrito, José Eduardo e Vilma, que montaram dentro 
da própria casa, numa laje, um museu e um espaço 
de memória e encontro aberto a toda a comunidade 
do SFS.

4.2 O Acervo da Laje no resgate à 
memória da periferia

A ideia de criar o Acervo da Laje surgiu em 2011, fruto da 
parceria entre o professor José Eduardo Ferreira Santos 
e o fotógrafo Marco Illuminati, durante o desenvolvimento 
de pesquisas sobre “a arte invisível dos trabalhadores da 
beleza nas periferias de Salvador”. Trata-se de um espa-
ço artístico e cultural no SFS onde José Eduardo e sua 
esposa, Vilma Santos, vêmacumulando elementos afeti-
vos que contam a história da área em construção coletiva 
com moradores e artistas locais.

José Eduardo e Vilma são professores, ela dá aulas na 
rede privada de ensino e ele formou-se em Pedagogia 
pela Universidade Católica do Salvador (1998), é mestre 
em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (2004), 
doutor em Saúde Pública pela Universidade Federal da 
Bahia (2008) e já está no terceiro pós-doutorado. Em sua 
trajetória pela academia, Eduardo desenvolveu a maio-
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ria de suas pesquisas sobre o SFS e sua comunidade – 
dentre seus estudos, há dois livros publicados, um sobre 
o homicídio entre jovens da periferia de Salvador (SAN-
TOS, 2010) e o outro sobre o próprio Acervo da Laje. 
(SANTOS, M., 2014)

O Acervo conta com o apoio de outros mobilizadores 
que colaboram voluntariamente em suas ações, incluin-
do profissionais da área de produção cultural e, em sua 
maioria, moradores que participam na concepção e re-
alização dos projetos. Leandro Souza é um deles. Pro-
dutor cultural, formado pela Faculdade de Comunicação 
da UFBA, elaborou e coordenou o projeto Ocupa Lajes, 
realizado com o apoio de outros moradores como Márcio 
Bacelar, que atualmente coordena o centro cultural Plata-
forma, e o ator Fabrício Cumming. 

A primeira casa do casal transformou-se em sede do 
Acervo,3 Vilma e José Eduardo costumavam viver lá até 
que foram “expulsos” pela multiplicação de peças que o 
Acervo vinha recebendo; então decidiram se mudar para 
a casa da mãe de Vilma, próxima ao final de linha de São 
João do Cabrito. Na nova casa, continuaram ampliando 
a área e foi então construída a casa 2 do Acervo da Laje. 
(SANTOS, 2010)

Na Casa 1 estão instaladas todas as peças do Acer-
vo, cada doação, cada obra de arte está ali. A Casa 
2 funciona como uma espécie de área de acolhimen-
to, é onde as pessoas são recebidas, onde acontecem 
encontros, reuniões, conversas e oficinas. A segunda 
está em processo de construção através de um mutirão 
organizado pelos envolvidos para que cada um contri-
buísse da forma como pudesse para sua concretiza-
ção, de acordo com suas possibilidades financeiras e 
habilidades pessoais (pedreiro, eletricista, etc.), o proje-
to é do arquiteto italiano Federico Calabrese, amigo do 
casal. Recentemente, o Acervo recebeu um conjunto 
de azulejos doados pelo artista Prentice Carvalho para 
decorar a fachada.

Na Casa 1 do Acervo, há pinturas, esculturas em madei-
ra e alumínio, tijolos, azulejos, porcelanas antigas, ma-
nuscritos, croquis, poesias, quadros, artefatos históricos, 
brinquedos, fotografias, além de uma biblioteca de livros 
raros, coleções de discos e CDs, etc. (Figura 2). São cer-
ca de cinco mil objetos e qualquer doação é recebida e 
incorporada sem que haja nenhuma forma de distinção 
entre os elementos. Para Eduardo,4 não há interpretação 
do que é ou não arte, pois cada um dos artigos guarda 
em si um pedaço da memória de quem enxergou nele 
um significado, o qual não deve ser questionado. 

Grande parte do material, guardado no museu, foi produ-
zida por artistas do SFS e a todo o tempo José Eduardo, 
que é também curador do acervo, menciona a invisibili-
zação desses artistas dentro do circuito de arte da cida-
de de Salvador, onde há uma valorização dos trabalhos 

produzidos por um grupo mais conservador do centro e 
um certo desprezo com a produção artística da periferia. 
Em um de seus estudos afirma:

Esse esquecimento é proposital, mesquinho e 
busca não valorizar que a arte e a cultura são 
universais, independem da região, local, situação 
social e econômica e assim tenho me empenha-
do em divulgar, mostrar, abrir veredas e construir 
pontes para que essa beleza não fique restrita e só 
possa ser conhecida pelos turistas que compram 
essas obras como se fossem somente artesana-
to, sem se dar conta de onde, como e em quais 
condições (muitas vezes desumanas, em situação 
de privação econômica) elas foram elaboradas. 
(SANTOS, J., 2012, p. 5)

Essa beleza à qual ele se refere foi, por séculos, reser-
vada às classes privilegiadas que a consideravam ina-
preensível para os demais grupos sociais. O termo arte-
sanato acaba sendo então comumente apropriado para 
discriminar as produções artísticas populares das formas 
estéticas instituídas dentro desse sistema social, que é 
fechado e excludente. Admite-se como argumento para 
utilização do termo que o artesão (em lugar do artista) 
visa somente a comercialização de uma mercadoria, ne-
gando-lhe o direito à autoria e atribuindo caráter banal à 
sua obra, ignorando e desvalorizando o processo criativo 
por trás da sua produção.

Figura 2. Algumas das peças do Acervo da Laje. Fotó-
grafo: Kentaro Tsubakihara (2016).
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Eduardo viu nas obras de artistas como: Almiro Borges, 
Dona Coleta de Omolú, Otávio Bahia, Perinho Santana, 
Ray Bahia, Zaca Oliveira e Zilda Paim a tradução da be-
leza que se materializa nas periferias através das artes 
plásticas, do teatro, do cinema e da poesia. (LEITE, 2016) 
Essa arte passa por despercebida, é considerada invisí-
vel e pouco ou nada se conhece sobre seus criadores, 
e na tentativa de resgatar essa história o Acervo da Laje 
vem adquirindo peças como forma de transformação de 
tal significado. Eduardo acredita que:

Cada artista é uma surpresa, um modo novo de se 
relacionar com a arte produzida no SFS e que é tão 
desconhecida, por isso tenho feito a experiência do 
estupor e do maravilhamento, pois tenho a noção 
da novidade que vai surgindo aos poucos. Estamos 
construindo ou reconstruindo um patrimônio civili-
zatório do território suburbano que foi abandonado 
e isto tem uma importância significativa para a his-
tória da Bahia. (SANTOS, J., 2012, p. 3)

No Acervo estão presentes algumas exibições perma-
nentes, como as exposições fotográficas “Cadê a Bo-
nita?”, de Marco Illuminati, que exalta a beleza das mu-
lheres do SFS, e “A Beleza do Subúrbio”, de Marcella 
Hausen, com fotografias de crianças e adolescentes dos 
bairros São João do Cabrito e Itacaranha. Mas o desta-
que é dado às peças produzidas no Subúrbio Ferroviário 
e na Cidade Baixa de artistas como: Otávio Filho, Pren-
tice Carvalho, Indiano Carioca, Nalva Conceição, César 
Lima, Marlúcia, Ivana Magalhães, Jorge de Jesus, Índio, 
Raimundo Lembrança, Isa Amaral, Mila Souza e Esdras.

Santos (2012, p. 13) afirma que “Existem pessoas que pas-
sam a vida inteira por uma privação da cultura e da arte. Essa 
privação se dá pelo fato de elas não terem tido a oportuni-
dade e os meios para acessar estes elementos”. É evidente 
que o problema está além da privação do acesso, pois tra-
ta-se igualmente da negação da cultura popular enquanto 
cultura e da banalização de seus símbolos e significados. 

No ano de 2014, o Acervo da Laje foi convidado para 
participar enquanto espaço expositivo da 3ª Bienal da 
Bahia e da 31ª Bienal de São Paulo no Simpósio Usos 
da Arte. Foi um momento marcante para a comunidade, 
por representar um reconhecimento do Acervo enquanto 
espaço de arte e cultura na cidade de Salvador e dar 
visibilidade à produção da arte popular.

Obras de artistas já reconhecidos no cenário, como: Itamar 
Espinheira, Reinaldo Eckenberger, Tati Moreno, Renato da 
Silveira, Adriana Accioly, Simone Santos, Solon Barreto, 
Mario Bestetti, Chico Flores, Valéria Simões, Nelson Maca 
e Luiz Pablo Moura também estão expostas no Acervo. 
Há ainda as peças que não foram nem mesmo assinadas 
por seus artistas, que permanecerão no anonimato. 

Além das exposições, o Acervo da Laje traz a arte para 
dentro da periferia a partir do desenvolvimento de proje-
tos e oficinas para a inclusão da comunidade neste meio. 
Para tornar a ideia possível, a Organização estabelece 
parcerias com outros artistas, a exemplo de: Rosa Bun-
chaft e Isabela Lemos (fotografia artesanal), Daniele Ro-
drigues (Olhares Focados), Ivana Magalhães (Potinhote-
rapia e Dobloteca da Alegria) e Natureza França (Samba 
de Roda e Expressões Populares).

Recentemente, foi concluído o “Ocupa Lajes” (Figura 3), 
projeto do produtor cultural e morador de Periperi Leandro 
Souza em parceria com o Acervo, cuja proposta foi ocupar 
lajes de casas nas redondezas do SFS com exposições 
artísticas. O material exibido mescla as produções de oito 
oficinas realizadas entre os meses de fevereiro e maio de 
2016 e algumas obras trazidas do próprio Acervo. Em 
cada dia de oficina, uma visita guiada ao Acervo e uma 
palestra de Introdução à História da Arte foram ministradas 
por José Eduardo. Ao final, a equipe do projeto sempre 
promovia uma intervenção visual nas lajes que se volunta-
riavam para receber as exposições com pintura e grafitti.

Figura 3. Amostra da divulgação das oficinas do Ocupa 
Lajes. Fonte: elaborada pelos autores.
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Este projeto captou recursos através de um edital reali-
zado pela Prefeitura Municipal de Salvador, mas esta é 
uma exceção, já que o Acervo da Laje é uma organização 
financiada por seus idealizadores. Todas as peças adqui-
ridas, oficinas e ações desenvolvidas originam-se de doa-
ções e do trabalho voluntário de pessoas que se dedicam 
por vontade própria ao projeto.

4.3 Problematizações

Nesta investigação, buscou-se identificar a função do 
Acervo da Laje na apreensão do “sentido de lugar” e na 
construção do sentimento de pertencimento na sua co-
munidade. Para além, buscou-se relacionar os impactos 
destas ações no espaço urbano e suas consequências 
na ampliação do acesso ao direito à cidade, consideran-
do o contexto de transformação socioespacial que a área 
vem sofrendo e vai sofrer nos próximos anos.

Cumprindo seu papel disseminador, o Acervo da Laje vem 
se tornando popular entre os moradores do subúrbio e co-
meçando a ser conhecido em algumas outras áreas da cida-
de, principalmente, em decorrência da sua participação na 
3ª Bienal da Bahia, marco da sua inserção no cenário artísti-
co-cultural baiano. A academia também tem se interessado 
em conhecê-lo e estudá-lo, motivada tanto pela iniciativa em 
si quanto pelos estudos que José Eduardo5 e outros atores 
vem desenvolvendo sobre a Organização e sobre o SFS.

A valorização da cultura popular impulsionou a criação 
do Acervo da Laje, que se organiza para assegurar que 
esse direito não lhes seja negado, por acreditar que a arte 
abre a possibilidade de superação da invisibilidade e por 
se constituir como uma ferramenta de empoderamen-
to. Partindo desta constatação, tentou-se compreender 
como o Acervo se constitui como espaço de resistência 
e como pode representar um instrumento de luta social.

Como desdobramentos, confrontou-se o papel do poder 
público no desequilíbrio entre a permissividade e legitima-
ção das intervenções urbanísticas e o descompromisso 
ao ignorar os interesses e, acima de tudo, os direitos da 
população. O que se pode fazer para garantir a ampliação 
do direito à cidade? Iniciativas como as que se propõem 
através do  Acervo da Laje tem o poder de torná-lo possí-
vel. Neste sentido, buscou-se analisar as evidências des-
te processo e indicar alguns de seus possíveis resultados.

4.4 Espaço, cultura e sociedade

O Acervo da Laje é um espaço pensado por e para os 
moradores do SFS cujo objetivo é promover o reconheci-
mento e a valorização da cultura e memória da periferia. 
Entende-se que esta Organização seja fruto de uma ação 

cultural popular na medida em que é essencialmente pro-
duto de uma ação social que busca valorizar a identidade 
de um grupo, sua produção simbólica e seu desenvolvi-
mento. Para Coelho (2001 apud VAZ, 2012, p. 58):

[...] a concepção de ação cultural é sempre funda-
mentalmente social, pois carrega em si um espírito 
utópico, em busca da democratização da cultura, 
fazendo com que as pessoas sejam os próprios 
sujeitos das ações, criando suas próprias condi-
ções, meios e fins de sua realização. 

Vaz (2012) interpreta que nestas últimas décadas fatores 
como a desindustrialização e falência dos modelos de 
desenvolvimento econômico geraram consequências, a 
exemplo da polarização social e do aumento da pobreza 
associadas à redução da atuação do Estado, principal-
mente quanto às políticas sociais. Como resposta, novos 
movimentos culturais começaram a surgir: “Nesse con-
texto, em que se escasseavam as perspectivas de futu-
ro, começaram a surgir movimentos culturais originais, 
provenientes de grupos populares com caráter proativo, 
em busca da superação das imensas carências e desi-
gualdades sociais”. (VAZ, 2012, p. 58)

A impossibilidade de acesso da população do SFS a 
serviços básicos como saúde, educação e segurança 
acompanha uma mesma exclusão dos espaços de ex-
pressão artística e cultural da cidade, situação agrava-
da pela dificuldade de deslocamento dos moradores ao 
centro, onde se concentra a maior parte destes equipa-
mentos. Excluídos dos ambientes dominados por uma 
sociedade que inferioriza suas formas de expressão, 
estes grupos então desenvolvem de forma improvisada 
seus próprios espaços onde possam exercer tal direito:

Conscientes de não terem acesso aos modos 
culturais tradicionais, acostumados com a indife-
rença e com a falta de espaços para a realização 
de suas atividades, muitos jovens dos espaços 
opacos vêem nas ações a oportunidade de sair de 
um estado de invisibilidade, afirmando seu lugar e 
seus direitos na cidade. (VAZ, 2012, p. 59)

Assim como o Acervo da Laje, há alguns outros exemplos 
no SFS, como o Centro Cultural Plataforma (em Platafor-
ma), a Biblioteca Comunitária Abdias Nascimento6 (em 
Praia Grande) e o Espaço Cultural Alagados (Uruguai), 
além de coletivos e grupos independentes de dança, ca-
poeira e teatro. Um centro de referência que foi constru-
ído recentemente na área do Parque de São Bartolomeu 
oferece espaços para a realização de oficinas, ensaios e 
atividades comunitárias gratuitamente, viabilizando tam-
bém a permanência de muitos destes grupos.
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O Acervo da Laje se configura como espaço de uso co-
mum, mas isso faz dele um espaço público? Ao se afirmar 
como espaço coletivo questiona o limite entre o público e 
o privado, e é evidente que há um novo conceito de pú-
blico em vigor, que tem sido dissociado do conceito jurí-
dico de propriedade, à medida em que espaços privados 
como este vêm assumindo uma função coletiva na cidade: 
“Entende-se por espaço público não aquele pertencente 
somente a uma instituição governamental, mas aquele que 
é conhecido como tal, exatamente por ser o espaço desti-
nado a toda a sociedade. Definição que torna o espaço pú-
blico, um espaço coletivo”. (BRANDÃO; MOREIRA 2008)

Sendo assim, mesmo aqueles espaços privados ou que 
não são de domínio público, podem ser considerados áreas 
de uso coletivo devido à grande apropriação por pessoas 
de diferentes classes sociais. Poder-se-ia então classificar o 
Acervo da Laje, que apesar de ser um espaço de domínio 
privado está aberto ao público e ao mesmo tempo, sendo 
um espaço privado, tem sua existência condicionada dire-
tamente ao interesse de seus financiadores, que também 
podem desejar mantê-lo ao acesso livre ou não.

Espaço coletivo pode ser definido como “todos os lu-
gares onde a vida coletiva se desenvolve, representa e 
recorda, e que podem ser públicos e privados ao mesmo 
tempo”. (SOLÁ-MORALES apud FONTES, 2011) Seguin-
do essa lógica, Gausa (2001) afirma que corresponde a 
um “espaço autenticamente coletivo aberto ao uso, ao 
desfrute, ao estímulo, à surpresa: à atividade. À indeter-
minação do dinâmico, do intercâmbio entre cenários ati-
vos e passantes-usuários-atores-ativadores”.

Em consonância com o conceito de espaço coletivo, foi 
sugerida pelos estudantes da Bartlett School a incorpora-
ção do termo Placemaking para classificar atividades de-
senvolvidas pelo Acervo da Laje. De acordo com o Project 
for Public Spaces (2009), refere-se ao movimento que pro-
move a retomada do espaço público pela população onde, 
na prática, a ideia seria incentivar e inspirar comunidades a 
produzirem seu próprio espaço e lugares a partir da cons-
trução coletiva. São ações que se desenvolvem a partir do 
engajamento da comunidade na transformação do espaço 
urbano como forma de moldar coletivamente o que é de 
domínio público e assim potencializar seu valor comum, 
conceito que se aproxima ao que o Acervo da Laje difunde.

Algumas experiências identificadas no SFS que puderam 
ser observadas através do contato com o Acervo da Laje 
conduzem-nos a pensar na relação simbólica entre espa-
ço, cultura e sociedade. O espaço em questão é repre-
sentado pelo espaço coletivo – que por vezes refere-se ao 
SFS e outras ao entorno imediato da comunidade –, onde 
a sociedade se manifesta através de suas expressões ar-
tísticas e culturais como forma de modificar sua realidade. 
A partir da aplicação destes conceitos ao longo da análise 
foi possível identificar de que forma a Organização vem 
atuando para transformar a realidade no SFS.

4.5 Métodos adotados na análise

O trabalho conjunto dos estudantes ingleses e brasilei-
ros, em fase presencial, ocorreu num período de 12 dias. 
Era necessário planejar as atividades de modo que fos-
se possível coletar dados sobre a área e o espaço do 
Acervo da Laje, levantar conceitos, analisar e consolidar 
as informações. Os métodos adotados para a realização 
deste trabalho foram: levantamento de campo, observa-
ção sistemática, entrevistas semiestruturadas, registros 
fotográficos, coleta de narrativas e cartografia social.

Durante o levantamento de campo, foi realizado o reco-
nhecimento da área de estudo, focando, principalmen-
te, as localidades de São João do Cabrito e Plataforma, 
imediatamente próximas ao Acervo (Figura 4). Uma vi-
sita guiada por José Eduardo e Vilma ao Acervo foi a 
primeira etapa, acompanhada por registros fotográficos 
e observação sistemática, em especial dos itens que 
compõem a exposição, além de uma entrevista semies-
truturada acerca das visitas guiadas, número e perfil dos 
visitantes, método de seleção das peças e história da 
origem do projeto.

A tentativa de vivenciar um pouco do cotidiano dos mo-
radores durante as visitas serviu para entender a relação 
entre as pessoas e o espaço. Foi realizado um breve 
levantamento de pontos mais frequentados, oferta de 
equipamentos públicos, modos de deslocamento e ofer-
ta de transporte público dentro e fora do SFS, buscando 
identificar as possibilidades de conexão com a cidade 
de Salvador e evidências sobre a atuação do poder pú-
blico na área.

Foram realizadas algumas entrevistas semiestruturadas 
com a comunidade e representantes de algumas organiza-
ções de Plataforma e São João do Cabrito: Adriana e Jorge 
da Associação de Moradores de Plataforma (AMPLA); Már-
cio Bacelar do Centro Cultural Plataforma; Braz do Centro 
de Esporte, Arte e Cultura César Borges; e William da Igreja 
São Brás. Durante a realização dessas entrevistas, foram 
coletadas narrativas, histórias sobre a origem das localida-
des, experiências pessoais, relatos sobre como é ser mo-
rador do SFS na cidade de Salvador e pistas sobre como o 
Acervo da Laje se relaciona com a comunidade.

Em uma das visitas, a equipe teve a oportunidade de 
participar de uma das oficinas promovidas pelo projeto 
Ocupa Lajes. O tema foi “Dobloteca da Alegria”, cuja pro-
posta era trazer uma biblioteca itinerante e realizar uma 
sessão de leitura com crianças da comunidade. A parti-
cipação, enquanto facilitadores, proporcionou um tem-
po com as crianças para trabalhar com a ideia de mapa 
mental, feito a partir de desenhos indicando locais im-
portantes para elas (praças, escola/creche ou a própria 
casa, por exemplo). Em paralelo, foram realizadas algu-
mas entrevistas com familiares, adolescentes e adultos 
que estavam presentes.
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Figura 4. Rota da visita de campo. Fonte: elaborada pelos autores.

Em outra ocasião, aplicou-se uma atividade de Carto-
grafia Social com José Eduardo, Vilma e alguns mora-
dores que se dispuseram a participar. De acordo com 
a Cartilha Cartografia Social e Populações Vulneráveis 
(2014) esta é uma técnica alternativa de mapeamento 
do território cujo produto é um mapa social elaborado 
pela própria comunidade. A utilização desta ferramenta 
teve por finalidade identificar locais relevantes dentro do 
SFS, como pontos de encontro, áreas inseguras, novas 
intervenções, ruínas ou edificações antigas ainda pre-
servadas, entidades, organizações, rotas de circulação 
entre as localidades (Anexo A).

Para armazenar estas informações foram utilizados al-
guns recursos de áudio, vídeo e imagem ao longo das 
visitas. A principal ferramenta para tal foi o aplicativo 
Ramblr,7 trazido como sugestão pelos estudantes da 
University College London (UCL), possibilitando cadas-
trar todas estas informações em base georreferenciada 
e disponibilizá-las para consulta livre em um banco de 
dados na internet.

4.6 Transformação do espaço pela 
comunidade

A sensação experimentada, ao chegar pela primeira vez 
à Estação Almeida Brandão no bairro de Plataforma, é 
um misto de encantamento e choque. De um lado o ce-
nário da Bahia de Todos os Santos e de outro o cenário 
da cidade em abandono, o SFS expressa as marcas da 
exclusão, da desigualdade e do esquecimento que fa-
zem parte da realidade da periferia soteropolitana:

Nesta cidade interiorizada, escondida e envergo-
nhada, habitam muitos milhares de pessoas; outras 
tantas vêem o mar à distância, mas constituem pai-
sagem miserável quando vistas do mar, nas encos-
tas dos morros do Subúrbio Ferroviário, no Bairro da 
Caixa D’Água, ou no perfil da cumeada da Liberdade. 
O mar, que quase rodeia a cidade, é também quase 
um privilégio, já que não é acessível a todos, embora 
a praia seja o lugar preferido dos baianos da Cidade 
da Bahia. (ESPINHEIRA apud ROCHA, 2003, p. 68) 
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Segundo dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), 
em Salvador, 882.204 habitantes residem em aglome-
rados subnormais,8 o que corresponde a mais de 30% 
da população total. Este quadro reflete o descompromis-
so do poder público em exercer seu papel de garantir 
o acesso de toda população aos seus direitos básicos. 
Não há ou é insuficiente a oferta de serviços públicos 
como postos de saúde, creches, escolas, transporte co-
letivo e coleta de lixo em várias áreas da periferia como 
o SFS. Um dos postos de saúde, localizado no bairro de 
Plataforma, fechou a alguns anos atrás, a justificativa de 
que a sensação de insegurança impedia que os funcio-
nários pudessem ir trabalhar foi adotada como forma de 
culpabilizar a própria comunidade pela ausência do ser-
viço, ou que no mínimo denuncia a ineficiência de outro 
serviço que deveria ser prestado pelo Estado, moradores 
locais afirmam que a segurança pública inexiste e que 
mesmo que houvesse policiamento isso não implicaria 
em sensação de segurança. 

A marginalização dessa comunidade também provém 
da construção histórica dos estigmas conferidos a ela, 
principalmente no que diz respeito à violência. A visibili-
dade negativa atribuída ao SFS através dos veículos de 
comunicação de massa em seu papel de associar po-
breza e violência dissimula a ação truculenta da polícia, 
em especial para com os jovens negros. A discriminação 
socioeconômica e racial evidente na natureza das repres-
sões policiais na periferia incide sobre toda a população, 
tanto nos representantes destes grupos que temem o 
que deveria ser sua legítima instituição de defesa, quanto 
nas classes dominantes que assistem ao espetáculo de 
terror, acirrando o mútuo conflito que parte de uma ne-
cessidade de defesa frente a uma ameaça iminente.

O estigma deixa sim essa ferida nos moradores da 
periferia, pois se atentarmos à leitura cotidiana po-
demos ver que a violência não pode ser associada 
à pobreza, pois ela está disseminada em todos os 
lugares e não somente no SFS, mas parece que é 
mais conveniente associá-la a determinados locais 
de Salvador, geralmente a periferia. (SANTOS, J., 
2012, p. 5)

Essa imagem reproduzida sobre a periferia acaba se tor-
nando a visão que a cidade adota sobre ela, por ser a 
única transmitida. Anula-se então toda a exuberância his-
tórica e cultural deste território que compreende uma parte 
tão importante do patrimônio da cidade e acaba sendo to-
talmente ignorada, as pessoas provavelmente não querem 
conhece-la, seja por medo, indiferença, porque banalizam 
ou não compreendem o seu significado. 

O objetivo de recuperar o espírito de união, criar ou for-
talecer um sentimento de pertencimento na população 
do SFS são alguns dos princípios norteadores da cria-

ção do Acervo da Laje. É desafiadora a existência de um 
lugar como este na periferia, disputando espaço em um 
campo dominado pelo tradicionalismo, fato outrora ini-
maginável. É um meio de conscientização do valor não 
só das produções dos artistas invisíveis como também 
da população como um todo, através da criação de re-
ferências, de identificação e também de celebração da 
sua memória. 

Em uma das entrevistas, José Eduardo menciona a im-
portância da criação de referências simbólicas para a 
comunidade, não só como forma de criar sua identi-
dade mas principalmente gerar empoderamento nes-
ses indivíduos. Destaca sempre que o desenvolvimento 
acontece a partir das trocas e acredita que no Acervo 
da Laje “a arte uniu o que a violência e o abandono 
separaram”.9 Essa prática tem importância fundamen-
tal para que a comunidade se sinta capaz de assumir 
uma postura de enfrentamento, assumir o seu direito 
de questionar as ações do Estado na cidade. Portan-
to, é possível enxergar aí um ato de resistência que se 
concretiza como ferramenta para a ampliação do seu 
acesso ao direito à cidade.

Ao longo dos percursos com Vilma e José Eduardo pe-
los bairros de Plataforma e São João do Cabrito, foram 
identificados alguns exemplos de intervenções de cará-
ter físico e simbólico promovidas pelo Acervo da Laje. A 
Organização tem desenvolvido ações nos espaços pú-
blicos em parceria com artistas e membros da comu-
nidade a fim de ocupá-los e atribuírem-nos significado, 
o que os estudantes da Bartlett School relacionaram 
às práticas do movimento Placemaking, mencionado 
anteriormente.

Alguns dos exemplos que merecem destaque são o Fi-
nal de Linha de São João do Cabrito e o projeto Ocupa 
Lajes. Pichações, suásticas e discursos de ódio cobriam 
os muros do Final de Linha próximo à Casa 2 do Acer-
vo da Laje quando a comunidade, insatisfeita, organizou 
uma ação coletiva com artistas do SFS para transformá
-los em desenhos e poemas, recuperando as paredes 
do antigo módulo policial e as pilastras do abrigo (Figura 
5). Do outro lado, têm-se os resultados das ações do 
Ocupa Lajes que para disseminar a arte pelos diversos 
bairros do SFS leva para dentro das casas da periferia 
uma exposição itinerante com peças do Acervo e novas 
obras, produzidas em oficinas ofertadas mensalmente na 
sede da Casa 2. Tudo é amplamente divulgado entre os 
próprios moradores e ao final de cada exibição a Organi-
zação deixa na casa um grafitti feito pelos artistas como 
marca de que passou por ali.

Alguns projetos do Acervo da Laje têm o propósito de re-
tomar espaços abandonados no SFS, um destes exem-
plos foi a exposição “Beleza do Subúrbio” nas ruínas da 
antiga Fábrica São Braz. O espaço foi ocupado pela ins-
talação de uma exibição fotográfica sobre a beleza do 
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SFS, a atitude deu vivacidade ao que era não lugar e 
incentivou os moradores a visitarem o espaço que antes 
lhes parecia hostil. O mesmo fenômeno se repetiu com 
a Praia do Alvejado, vizinha às ruínas, quando José Edu-
ardo passou a frequentá-la enquanto escrevia sua tese 
novos visitantes começaram a sentir mais segurança em 
circular no local, que deixou de ser desabitado. Logo al-
gumas barracas foram se instalando e o direito de ocupar 
aquele espaço retomado.

Por meio dessas intervenções, o Acervo da Laje vem 
fortalecendo sua ligação com SFS e seus habitantes, 
no entanto, há moradores que “pensam que Eduardo é 
maluco” por criar e defender um projeto como este, por 
financiá-lo, por catar azulejo na praia, no lixo e que só 
ele vê valor em tais coisas. Nem todos percebem a ideia 
com a mesma sensibilidade, muitos questionam sua rele-
vância frente aos problemas enfrentados pela população 
da periferia, ou não tem condições de participar, não tem 
acesso à informação sobre sua existência ou sempre fo-
ram privados do direito à cultura e lazer, e por isso nem 
mesmo compreendam o que isso representa.

Com base nas entrevistas realizadas com alguns respon-
sáveis de instituições locais (parceiras ou não), depreen-
deu-se que os vínculos criados com o Acervo da Laje 
são de natureza pessoal e afetiva a medida em que se 
formam através da amizade e do convívio entre membros 
da comunidade e o casal. José Eduardo afirma não ter 
intenções de institucionalizar a Organização, pois acre-
dita que isso lhes privaria da liberdade de decidir o que, 
como e quando fazer, limitaria sua possibilidade de ação, 
mesmo sabendo da possibilidade de acesso a recursos 
de fundos de cultura para manutenção do espaço, de-

senvolvimento de projetos e até mesmo formas de ga-
rantia de financiamento para sua permanência e salva-
guarda das peças que isso lhes traria. Ao mesmo tempo, 
a falta de credibilidade do poder público com a popula-
ção enfraquece seu interesse em criar tais associações, 
pois muitas vezes é de fato mais seguro manter-se pri-
vado e sob controle da própria comunidade onde “[...]as 
pessoas sejam os próprios sujeitos das ações, criando 
suas próprias condições, meios e fins de sua realização”, 
suscitando a leitura de Vaz (2012, p. 58). 

Os moradores entrevistados consideram que o SFS é 
constituído por 22 bairros onde vivem mais de 600 mil 
habitantes, o equivalente a 24,55% da população sote-
ropolitana.10 Esta população reside, predominantemente, 
em habitações precárias e deficientes, com aglomerados 
de barracos em morros, encostas e até mesmo sobre a 
Baía de Todos os Santos (SOARES, 2009), como era o 
caso dos Alagados, que após várias tentativas conse-
guiu, recentemente, conter o avanço das palafitas sob a 
enseada. Em termos de ações efetivas do poder público 
em áreas como o SFS, observa-se uma predominância 
de investimentos em intervenções urbanísticas operadas 
pelo setor privado, tanto pela Prefeitura quanto pelo Go-
verno do Estado.

Novas operações estão previstas para áreas do SFS, den-
tre elas os projetos de requalificação da orla marítima e a 
substituição do trem pelo sistema de VLT – Veículo Leve 
sob Trilhos. Recentemente, tornou-se de conhecimento 
da população a criação do Complexo Turístico Marina de 
Todos os Santos (Figura 6), a ser instalado na orla do bairro 
do Lobato. Segundo Borges (2016), a marina será cons-
truída no espaço da antiga fábrica de óleo de mamona 
Bom Brasil, uma área de 134 mil m² na rua Voluntários da 
Pátria. O projeto está orçado em cerca de R$35 milhões e 
anuncia a geração de 350 novos empregos.

A implantação destes novos equipamentos tem gera-
do reações diferentes entre os moradores, parte deles 
acredita que as mudanças irão trazer benefícios para a 
comunidade, como desenvolvimento do comércio e ge-
ração de emprego e renda, enquanto outros enxergam 
consequências negativas. É evidente que haverá uma 
transformação gradual do espaço a partir destas inter-
venções, e sabe-se que os interesses não necessaria-
mente correspondem à melhoria das condições de vida 
da população residente. Com a substituição do trem pelo 
VLT, por exemplo, alega-se melhoria do serviço e am-
pliação do seu acesso, mas ao mesmo tempo o resulta-
do será o aumento do preço da passagem (atualmente 
custa R$0,50) que poderá representar até cinco vezes 
do seu custo original na renda das famílias, sem falar na 
possibilidade de interrupção do serviço, que já é deficitá-
rio, por até dois anos. 

Outra evidência diz respeito ao antigo outeiro de Platafor-
ma, onde havia uma floresta e um monumento histórico, 

Figura 5. Final de Linha de São João do Cabrito após 
intervenção. Fotógrafo: Kentaro Tsubakihara (2016).
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que foi vendido e está sendo desmatado pela constru-
tora Tenda para a construção de um empreendimento 
habitacional, o monumento também já foi removido do 
local. A importância simbólica de elementos como o trem 
e as antigas fábricas também estão vulneráveis, a antiga 
linha férrea e as memórias da vila operária onde trabalha-
ram tios (as), avôs (ós), mães ou pais estarão suscetíveis 
a estas disputas. 

É evidente que essas intervenções indicam que uma 
transformação radical da paisagem atual está por vir, 
não só pela sua consolidação, mas também por todos 
os efeitos que serão gerados em decorrência. A beleza 
natural transforma o SFS em um potencial para o setor 
turístico, cujos protagonistas já vêm visualizando novas 
possibilidades de ação, por conseguinte a atração de in-
vestimentos da iniciativa privada pode desencadear um 
processo de apropriação do espaço pelo capital, culmi-
nando na expulsão da população nativa deste território, 
que seria ocupado por novos equipamentos e novos ser-
viços, sem falar no aumento do custo de vida, do valor da 
terra e na alteração da paisagem pela atração de novos 
empreendimentos de alto padrão. 

Figura 6. Imagem de divulgação do projeto “Marina de Todos os Santos”. Fonte: Borges (2016) 

Maricato (2013) considera que a ocupação do espaço 
urbano corresponde a uma “eterna luta de classes dentro 
das cidades”, na qual as populações menos favorecidas 
acabam por ocupar as periferias, onde falta, na maior 
parte das vezes, infraestrutura e urbanização, e “onde o 
direito à cidade é mais negligenciado”: 

É uma periferia de tradição escravista que não tem 
direito aos benefícios urbanos de uma coletividade 
[...]. Esta população não cabe na cidade, ela não 
tem direito a uma cidade urbanizada e qualificada. 
(MARICATO, 2013)

O que se observa é que o poder público não tem cum-
prido seu papel em garantir os direitos desta população 
em contradição aos esforços que tem empregado para 
subsidiar intervenções que correspondem aos interesses 
do capital. Acontece então o que Fernandes (2013, p. 
87) traduz como a “captura progressiva do poder públi-
co pelo interesse corporativo privado”, que acaba por se 
“agregar o próprio processo de produção da cidade”. 
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Ocupar esses espaços é uma forma de garantir a am-
pliação do direito à cidade que lhes é negado, recuperar 
o poder sobre seu território, é resistir e garantir sua per-
manência. O Acervo da Laje vem atuando no sentido de 
desenvolver a autoestima da periferia enquanto espaço 
de diversidade e beleza:

É necessária e pertinente a divulgação de iniciativas 
culturais e artísticas existentes nas periferias como 
forma de favorecer o empoderamento dessas co-
munidades e, além disso, permitir a fruição estética 
e histórica em espaços que possam apresentar, di-
fundir e propor a difusão dessa produção, não so-
mente como uma ação paliativa, mas persistente e 
sistemática, pois a produção de significados e de 
cultura pode trazer novas orientações para as vidas 
dessas populações, em especial das crianças e jo-
vens que muitas vezes só podem viver “um lado” da 
história nas periferias e não a complexidade de sua 
produção. (SANTOS, J., 2014, p. 317)

O Acervo da Laje revela uma das maneiras perspica-
zes de reapropriação do espaço características nas co-
munidades periféricas. Frente à escassez de serviços e 
equipamentos públicos a população reconstrói seu pró-
prio espaço a partir de manifestações culturais como 
tentativa de suprir essas ausências numa forma própria 
de gestão.

4.7 Considerações finais

O SFS é uma área de riqueza cultural e paisagística sin-
gular, além de guardar parte importante do patrimônio 
histórico da cidade de Salvador. No entanto encontra-se 
em uma zona de conflitos sociais marcados pela exclu-
são, pelos estigmas de pobreza e violência e pela falta de 
assistência do poder público. A situação de abandono 
provém de uma escassez na oferta de serviços e infra-
estrutura urbana e, ao mesmo tempo, do processo de 
invisibilização do seu povo e sua cultura.

O Acervo da Laje se configura como um elemento de 
resistência da população do SFS ao desafiar a lógica que 
determina que os bons museus estão no centro da cida-
de porque há um perfil socioeconômico específico que os 
aprecia, e ao promover mecanismos de democratização 
do acesso à cultura. Ao mesmo tempo, provoca a refle-
xão sobre o conceito de arte trazendo a valorização do 
simbolismo em detrimento da pura estética, buscando 
a inserção da cultura e da arte popular nestes espaços.

A Organização tem se mantido através do financiamento 
dos seus idealizadores. Novas peças vêm sempre sendo 

incorporadas à coleção como contribuição da comuni-
dade e de outros artistas, tanto locais quanto de outras 
partes da cidade, algumas compradas pelo próprio José 
Eduardo. A preocupação em guardar esse material tem 
dois fundamentos: resgatar as obras dos artistas invisí-
veis do SFS para evitar que caiam no esquecimento e 
permitir que a periferia tenha acesso a uma cultura com 
a qual se identifique enquanto parte dela.

De obras de artistas conhecidos no cenário nacional, 
como Reinaldo Eckenberger, até peças de artistas lo-
cais como Prentice Carvalho, o Acervo oferece uma 
rica possibilidade de conhecimento sobre a arte. Essa 
busca expressa o entendimento de que a arte afeta as 
relações humanas, promove a sensibilidade e, conse-
quentemente, exerce um impacto nos indivíduos, e se 
diferencia, ao mesmo tempo, por promover a imersão 
dessa população num meio que não lhes é usualmente 
reservado.

A proposta que o Acervo traz de notabilizar a exube-
rância do subúrbio em oposição à hostilidade com a 
qual é tratada a cultura da periferia busca resgatar nos 
indivíduos o orgulho de pertencer ao lugar. É percep-
tível que há um sentimento de união intrínseco a estes 
habitantes e quando confrontadas na escala da cidade, 
essas adversidades aproximam a comunidade que se 
identifica enquanto moradores do SFS, e por mais que 
os conflitos diários se imponham em muitos momen-
tos, a sensação de pertencer a este lugar é um ele-
mento que os conecta. É, exatamente,  esta caracte-
rística, que o Acervo da Laje pretende revelar, celebrar 
e preservar junto à tentativa de incutir esses valores nas 
futuras gerações de modo que essa característica se 
faça sempre presente.

O Acervo da Laje tem prestado um papel importante ao 
questionar a consolidação dos estereótipos atribuídos 
aos moradores da periferia, ao mesmo tempo em que 
tem apresentado exemplos de que a arte e cultura do su-
búrbio merecem ser valorizadas. A participação na Bie-
nal, as entrevistas, os livros e as oficinas têm funcionado 
ao impulsionar a saída da sua condição de invisibilida-
de, portanto sabe-se que o Acervo pode desempenhar 
um papel muito importante no âmbito da comunidade 
no sentido de mobilizar ações que chamem a atenção 
do poder público e da sociedade civil para a periferia. 
Ocupar os espaços no cenário cultural que sempre foi 
excludente dentro de uma cidade segmentada é uma 
forma de ampliação do seu direito à cidade. Enquanto 
Organização recém-fundada tem atingido rapidamente 
os objetivos iniciais, no entanto a repercussão do Acervo 
gera um grande potencial de mobilização no SFS, po-
dendo incentivar uma formação política na comunidade 
que interfira nas decisões referentes ao seu próprio es-
paço. Talvez seja importante dar um passo à frente em 
direção a este enfrentamento.
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5.  O direito à cidade e a luta pela permanência dos moradores 
da 7ª etapa de recuperação do Centro Histórico de Salvador

Armando Caetano Santos, Camila Brandão Machado, 
Carla Mirela dos Santos, Cátia dos Reis Silva, Cícero 
Jorge de Araújo Mello, Elisângela Nunes Mendonça, 
Jecilda Maria da Cruz Mello, Lenilza de Souza Gomes, 
Luísa Almeida Gusmão, Mayara Mychella Sena Araújo, 
Marizei dos Anjos, Sandra Regina Silva Santos, Tânia 
Regina Rodrigues

A promotora pública disse que nós não tínhamos 
uma cultura, que nós não fazíamos parte da cul-
tura do Centro Histórico, que não tínhamos nada 
a ver com essa cultura daqui. Porque eu entendo 
que a cultura do Centro Histórico é o povo que 
aqui habita, é o povo que mora aqui, que esten-
de suas roupas nas janelas, que faz a capoeira ali, 
que bota seu acarajé para vender, que bota seu 
isopor de cerveja e de água, que bota sua barraca, 
[...], a sua panela de feijoada na rua para vender 
a madrugada toda, essa é a cultura desse povo 
aqui. Mas apareceu uma promotora pública que 
disse que nós não tínhamos uma cultura. Que nós 
éramos um povo que se vestia de andrajos e fa-
lávamos um dialeto que muito longe se asseme-
lhava ao português. Nos autos da CONDER, se 
procurar por lá, vai achar o nome dessa promotora 
e essa fala dela.1 (Sandra Regina Silva Santos)

O presente trabalho é um dos desdobramentos das ativi-
dades realizadas entre a Associação dos Moradores e Ami-
gos do Centro Histórico (AMACH), estudantes e pesquisa-
dora da Faculdade de Arquitetura (FAU) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). O interesse por desenvolver um 
trabalho junto a AMACH foi despertado pela sua reconhe-
cida importância na luta pelo direito à moradia e permanên-
cia na área denominada como 7ª Etapa de Recuperação 
do Centro Histórico de Salvador (CHS), Figura 1, sobretudo 
pelo fato desta Associação ter sido beneficiada pela assi-
natura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
firmado em 2005, pela intermediação do Ministério Público 
do Estado da Bahia, que assegurou esses direitos a um 
conjunto de mais de 100 famílias (MP-BA, 2005).

Inicialmente, adotou-se como questão orientadora a 
compreensão da situação do aluguel social, em que 
vivem parte das famílias beneficiárias do referido TAC. 
Propunha-se compreender as condições dos moradores 
atendidos por locação social e as perspectivas de direito 
à cidade neste quadro. Todavia, mais tarde percebeu-se 
que esta análise isolada não respondia aos anseios dos 
moradores da 7a Etapa.

Apesar de ainda existirem famílias que moram em casas 
de passagem,3 as discussões que sobressaíram nas pri-
meiras conversas foram: as unidades habitacionais (apar-
tamentos) já reformadas, ou em reforma, não possuíam 
qualidade construtiva; a execução parcial do TAC; a de-
sarticulação do Comitê Gestor; a desativação do Comitê 
de Acompanhamento de Obras (CAO); a dificuldade de 
diálogo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (CONDER) e com o Ministério Público.

Assim, elaborou-se uma questão orientadora que pri-
masse por responder as demandas apresentadas pe-
los(as) moradores(as). A pergunta então construída foi: 
como políticas públicas voltadas para a manutenção da 
população em situação vulnerável no CHS podem garan-
tir seu direito à cidade?

Este texto foi desenvolvido como síntese da experiência 
do intercâmbio e com o intuito de apontar caminhos pos-
síveis, além de compartilhar os resultados alcançados. As-
sim, estrutura-se em duas partes, além desta introdução e 
das considerações finais. O tópico seguinte traz um breve 
embasamento teórico que alicerça as análises constantes 
deste artigo. A segunda parte, apresenta um panorama do 
processo de recuperação do CHS, aponta o histórico da 
luta dos moradores da 7ª Etapa e abre espaço para refle-
xões e experiências vivenciadas pelos(as) associados(as) 
da AMACH. Por fim, são elencadas questões que direcio-
nam o olhar para perspectivas futuras de trabalho.

5.1 Embasamento teórico: primeiras 
discussões

Os direitos sociais foram conquistados no decurso de 
um processo histórico de lutas. A cidade, enquanto es-
paço de encontro e de convívio entre as diferentes clas-
ses sociais, é, por consequência, o espaço de lutas en-
tre estes segmentos. Sendo assim, a ideia de direito à 
cidade emerge como resposta às condições de vida da 
sociedade moderna. 
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Figura 1. Programa Monumenta. 7a Etapa de Recuperação do CHS (2005)2. Fonte: Rebouças (2012).

O direito à cidade, como concebido por Henri Lefebvre 
(2001, p. 117-118), na década de 1960, “[...] só pode ser 
formulado como o direito à vida urbana, transformada, 
renovada”. Neste sentido, este seria o direito 

[...] à vida urbana, à centralidade renovada, aos 
locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida 
e empregos do tempo que permitem o uso pleno 
e inteiro desses momentos e locais etc. A procla-
mação e a realização da vida urbana como reino 
do uso (da troca e do encontro separados do va-
lor de troca) exigem o domínio do econômico (do 
valor de troca, do mercado e da mercadoria) [...]. 
(LEFEBVRE, 2001, p. 139)

Nos termos propostos por Lefebvre (2001), identifica-se 
que na produção social do espaço deve-se dar relevância 
as relações de valor de uso em detrimento das relações de 
valor de troca. 4 Consequentemente, esta produção do es-
paço ocorreria em uma sociedade diferente da capitalista, 
na qual a cidade jamais seria fonte de lucro de poucos em 

razão da pobreza de muitos. Trindade (2012), ao analisar 
a concepção lefebvriana de direito à cidade, afirma que:

Em Lefebvre ([1968] 2008), o direito à cidade é uma 
utopia, uma plataforma política a ser construída e 
conquistada pelas lutas populares contra a lógica 
capitalista de produção da cidade, que mercantiliza 
o espaço urbano e o transforma em uma engrena-
gem a serviço do capital. (TRINDADE, 2012, p. 140)

A incorporação do termo aos debates e lutas sociais 
atuais, dadas as condições políticas e sociais do mun-
do contemporâneo, remete-o a outra perspectiva. No 
âmbito da cidade capitalista, as lutas pela efetividade do 
direito à cidade ocorrem através da busca pelo acesso 
à moradia digna, à infraestrutura e serviços urbanos, 
uso racional dos recursos naturais, além da participação 
popular e do controle social do Estado. Desta forma, o 
direito à cidade tornou-se mais um direito a ser institucio-
nalizado no arcabouço normativo do Estado, divergindo, 
sobremaneira, da proposição original de Lefebvre. 
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No caso brasileiro, a partir da década de 1980, a retoma-
da dos debates sobre a Reforma Urbana, protagoniza-
dos pelos movimentos sociais articulados no Movimento 
Nacional pela Reforma Urbana (MNRU), consolidou o di-
reito à cidade como aquele que:

[...] se caracteriza pela gestão democrática e par-
ticipativa das cidades; pelo cumprimento da fun-
ção social da cidade; pela garantia da justiça so-
cial e de condições dignas a todos os habitantes 
das cidades; pela subordinação da propriedade à 
função social; e pelas sanções aos proprietários 
nos casos de não cumprimento da função social. 
(SAULE JÚNIOR; UZZO, 2010, p. 261) 

As lutas sociais pela incorporação desse direito ao novo 
pacto federativo brasileiro, a despeito da Emenda Popu-
lar pela Reforma Urbana possuir cerca de 20 artigos e 
abranger vários temas importantes, culminou na promul-
gação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 
1988. E, após mais um período relevante de lutas sociais, 
foi promulgado o Estatuto da Cidade5 que regulamentou 
o capítulo da política urbana da Carta Magna.

De acordo com o ideário da Reforma Urbana, o direito à 
cidade, no arcabouço jurídico-institucional estabelecido, 
se traduzia na aplicação do princípio da função social da 
cidade, da propriedade urbana e da implementação da 
gestão democrática da cidade. Entendendo-se que a ga-
rantia deste direito depende de uma política urbana que 
busque a produção do espaço subordinada a função so-
cial da propriedade e, desta forma, a democratização do 
uso e ocupação do solo urbano.

Assim, o Estatuto da Cidade define “normas de ordem 
pública e interesse social que regulam o uso da proprie-
dade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio am-
biental”. (BRASIL, 2001) Além de elencar os instrumen-
tos que buscam garantir a função social da propriedade 
urbana e a gestão democrática da cidade.

Esse arcabouço jurídico-institucional é essencial para a 
produção de cidades mais justas e democráticas, entre-
tanto, não é suficiente. A manutenção da garantia do di-
reito à cidade se dá através da contínua luta social. Neste 
sentido, Trindade (2012), tendo em vista as característi-
cas do processo de urbanização brasileiro, ressalta que:

[...] a transformação de nosso excludente e perver-
so modelo de desenvolvimento urbano não passa 
apenas pela aprovação de boas leis, mas também 
por uma profunda transformação sociocultural 
e política, o que só pode ser construído a longo 
prazo, com a intensificação [...] das lutas sociais. 
(TRINDADE, 2012, p. 161) 

Pautados pela busca por melhores condições de vida e 
no entendimento de que a participação no processo de 
construção da cidade aponta para a garantia, conquista 
e efetivação de seus direitos, a luta da AMACH emerge 
contra as ações de expulsão em massa dos moradores 
pobres do CHS e mais recentemente contra tendências 
de gentrificação6 neste espaço. Hoje, a Associação rei-
vindica, sobretudo, a efetividade desses direitos conquis-
tados e delimitados no TAC.

Nesta perspectiva, os(as) moradores(as) apontaram nas 
discussões que o processo de realização das obras as-
seguradas pelo TAC, ocorreu tão lentamente e foi tão 
conflituoso, especialmente na relação deles com a CON-
DER, que, embora tenham buscado, não conseguiram 
fazer um controle social deste processo. Por isso e com 
vistas a realizá-lo, surgiu a ideia do instrumento da Perícia 
Popular7. A perícia, nos seus modos mais convencionais, 
é amplamente utilizada em diversos campos profissionais 
e geralmente concebida como “[...] meio de prova fei-
ta pela atuação de técnicos ou doutos promovida pela 
autoridade policial ou judiciária, com a .finalidade de es-
clarecer à Justiça sobre o fato de natureza duradoura ou 
permanente”. (PERÍCIA..., 2016) 

A partir da experiência do intercâmbio, ensaia-se uma 
proposta de perícia em outros moldes. Essa terá por 
objetivo ser um suporte para dar visibilidade às novas/
velhas demandas da AMACH, visando ao mesmo tem-
po fortalecer a sua autonomia. A perícia, aqui deno-
minada de Popular,7 é requerida e realizada pelos(as) 
moradores(as) associados(as) e, a partir dos saberes 
fundados nos seus cotidianos. Com este instrumento, 
busca-se identificar as violações de seus direitos (ina-
dequação dos materiais utilizados na recuperação dos 
imóveis; descumprimento do acordo jurídicos anterior-
mente firmado; desarticulação dos conselhos de acom-
panhamento e etc.). A elaboração da Perícia Popular 
seria marcada pelo interconhecimento, tendo como ob-
jetivo subsidiar as reivindicações da AMACH junto ao 
poder público e agentes implicados. Trata-se, portanto, 
de um instrumento de luta social, voltado para a ação 
pública e coletiva.

No desenvolvimento das atividades que resultaram neste 
artigo, trabalhou-se tanto a ideia do direito à cidade, a 
partir das perspectivas de Henri Lefebvre, do Estatuto da 
Cidade, bem como pela visão dos(as) moradores(as) que 
colaboraram com suas impressões acerca deste concei-
to, notadamente em Oficina para este fim realizada no dia 
9 de maio de 2016.
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5.2 Sétima etapa do CHS, da revitalização 
à AMACH: um contexto histórico 
introdutório8

No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, pas-
sou-se a observar uma tendência de esvaziamento dos 
centros históricos decorrente, em grande medida, do 
deslocamento das atividades econômicas e administra-
tivas desses centros tradicionais para os novos centros. 
Em Salvador, mais precisamente nas décadas de 1970 
e 1980, o Centro Histórico vivenciou um intenso proces-
so de esvaziamento e desvalorização, iniciado um pou-
co antes, em 1960. al processo estava, de acordo com 
Souza (2009), sobremaneira associado aos movimentos 
de expansão urbana na direção do Garcia, Canela, Vitória, 
Graça e Barra, além da abertura da Avenida Paralela, a 
construção do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e a 
implantação do Shopping Center Iguatemi. Aos poucos, 
os casarões e sobrados situados no centro histórico (Pe-
lourinho) ou foram deixados para trás ou passaram a ter 
seus pavimentos subdivididos em pequenas unidades 
habitacionais. (SOUZA, 2009) Esses espaços, na déca-
da de 1990 com o Programa de Recuperação do Centro 
Histórico de Salvador, tornaram-se alvo de políticas de re-
qualificação pautadas na “higiene social”, reinvestimento 
econômico” e ‘ressignificação do “espaço”. (ALVES, 2015) 

No discurso oficial, como depreendeu-se da leitura de Al-
ves (2015, p. 7): “O Programa tinha por objetivo [...] a re-
vitalização e reestruturação urbana, criando um centro de 
atração turística e de atividades de lazer e diversão”. En-
tretanto, para Mourad e Baltrusis (2011) esse Programa 
representou uma intervenção agressiva, um urbanismo 
excludente, no qual foram privilegiadas as intervenções 
voltadas ao turismo que comprometiam ou impossibilita-
vam a manutenção dos moradores tradicionais. 

A perspectiva apontada por Mourad e Baltrusis (2011) coa-
duna-se com o entendimento proposto por Arantes (2002) 
que os projetos de intervenções urbanas de larga escala 
reforçam práticas que contribuem para excluir o direito à 
cidade para uma parcela da população de baixa renda. Afi-
nal, o discurso pressupõe a revitalização, reabilitação, reva-
lorização, reciclagem, promoção, requalificação. E, se por 
lado escamoteia a expulsão de uma população mais vul-
nerável, por outro amplia as desigualdades socioespaciais.

O certo é que o Programa de Recuperação do CHS teve 
início em 1991, e para implementar as intervenções pro-
postas, o CHS foi dividido em sete quarteirões denomina-
dos como etapas. A 7ª Etapa9 teve início em 2000 e foi “[...] 
marcada pela mudança de governo, mobilização social e 
a perspectiva de reverter o processo de gentrificação das 
etapas anteriores”. (MOURAD; BALTRUSIS, 2011, p. 5)

Segundo Mourad e Baltrusis (2011), os moradores senti-
ram-se ameaçados quando começou o despejo forçado, 
ou simplesmente, sua expulsão das áreas onde ocorreria 

a recuperação. Essa situação foi ocasionada pelo des-
compromisso, por parte do Governo do Estado, em ga-
rantir o direito à moradia no Centro Histórico, o que o 
caracterizou como violador do direito básico da moradia, 
garantido pela Constituição de 1988 e assegurado pelo 
Estatuto da Cidade.

Nesse contexto, um grupo de moradores situados na 7ª 
Etapa se organizou e denunciou o Governo do Estado da 
Bahia pela violação desse direito. Em julho de 2002, esse 
grupo fundou a AMACH e passou a se mobilizar em defe-
sa do direito de permanência na área denominada como 
7ª Etapa. Assim, a AMACH organizou atos públicos, bus-
cou apoio junto a autoridades, realizou ações de mobili-
zação, entrevistas em jornais e revistas e entrou com uma 
ação civil pública contra o Governo do Estado. O intuito 
foi de, ao mesmo tempo, reafirmar seus direitos, reverter 
a prática excludente verificada nas etapas anteriores e de-
nunciar o processo de expulsão dos moradores.

Como resultado, foi assinado, em 2005, o Termo de 
Ajuste e Conduta (TAC). Nesse, o Governo do Estado 
da Bahia e a CONDER, definidos como compromissá-
rios, asseguraram à AMACH e aos moradores (as) da 
7ª Etapa:

 • A permanência de 103 famílias10 nos imóveis que 
seriam recuperados para uso habitacional na 7ª 
etapa, adquirindo-os através de financiamento do 
Programa de Subsídio Habitacional (PSH);

 • A participação dos(as) moradores(as) na definição 
dos equipamentos coletivos;

 • A instalação de uma sede provisória para AMACH 
até a viabilização de uma definitiva;

 • Promoção de cursos de capacitação e atividades 
de geração de renda pela Secretaria de Combate 
à Pobreza do Estado da Bahia (SECOMP) para 
os(as) moradores(as);

 • Estabelecimento de multa para o descumprimento 
ou violação das cláusulas estabelecidas no com-
promisso de ajustamento de conduta;

 • Instituição de um Comitê Gestor11 para análise e 
deliberação sobre requerimentos apresentados 
pelos (as) moradores (as) da 7ª Etapa.

Apesar de garantidos pelo TAC, a AMACH continuou na 
luta para que estes direitos assegurados fossem efetiva-
dos. A lentidão no processo de recuperação dos imóveis, 
de implementação dos equipamentos comunitários e 
dos pontos comerciais tem dificultado o controle social 
dos(as) moradores(as) neste processo. Além disso, o di-
álogo com os órgãos públicos vem sendo gradualmente 
tolhido durante os anos.
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5.2.1 Análises e Experiências 

As análises e experiências aqui tratadas, dizem respeito 
ao momento atual da AMACH e da 7ª Etapa de recupera-
ção do CHS, que continua em execução. O contato com 
os(as) moradores (as) se deu por intermediação da asso-
ciação, tendo em conta a articulação que esta mantém 
junto a eles(as). O trabalho foi pensado com uma compo-
sição que envolveu visitas de campo, formação teórica e 
encontros para debates e alinhamentos metodológicos.
No caso dos trabalhos de campo, os encontros foram fa-
cilitados pela presidente da Associação, que apresentou 
a situação atual dos(as) associados(as) à AMACH e os 
demais ocorreram ou nas reuniões ordinárias da Asso-
ciação ou previamente agendados com os(as) morado-
res(as) que compareciam às reuniões. 

Diante das demandas expressadas pelos(as) morado-
res(as) e visando respondê-las e desenvolver o trabalho, 
realizou-se o campo em cinco momentos: o primeiro, par-
ticipação das reuniões da AMACH. O segundo, visitas às 
unidades habitacionais, com o intuito de conhecer mais 
de perto o que os relatos dos(as) moradores(as) signi-
ficavam. Terceiro, visita à Diretoria do Centro Antigo de 
Salvador (DIRCAS)/CONDER como modo de ouvir o que 
a representante do Governo do Estado da Bahia, tinha a 
dizer acerca da situação atual dos (as) moradores(as) da 
7ª Etapa. O quarto, realização de uma oficina na sede da 
AMACH com o objetivo de conciliar as demandas dos(as) 
moradores(as) e o que foi identificado nas visitas. O últi-
mo, leitura do material elaborado e discussão da confec-
ção do texto, como meio de operacionalizar uma propos-
ta e indicativos de trabalhos futuros.

Considerando as questões apresentadas pelos(as) mora-
dores(as), –  sobretudo o padrão construtivo questionável, 
a implementação do TAC,12 a atual inexistência do Comi-
tê Gestor, a desativação do CAO, a dificuldade de diálogo 
com a CONDER e com o Ministério Público  – e visando 
aprofundá-las, foram visitadas cinco unidades habitacio-
nais e uma casa de passagem. Durante as visitas, realizou-
se entrevistas semiestruturada, com roteiro; a amostra foi 
definida tendo em conta especialmente a disponibilidade e 
intenção do(a) morador(a) associado(a) à AMACH em co-
laborar com o desenvolvimento do trabalho. Pelo objetivo 
do trabalho, aqui se apresentou apenas o que foi identifi-
cado nas visitas que se coadunou ao relato dos(as) mora-
dores(as), além de algumas reflexões resultantes da oficina.

Padrão construtivo questionável

No concernente a esse aspecto, de acordo com os rela-
tos, desde a entrega dos imóveis recuperados, existem 
unidades em que foram identificadas infiltrações nas pa-
redes decorrentes: 

a. De vazamentos dos reservatórios de água, local-
izados na parte de cima das unidades (Figura 2); 

b. Porque o imóvel ao lado foi demolido e não foi 
realizado acabamento nas paredes externas, por 
isso quando chove a parede fica muito úmida (Fig-
ura 3). Ou,

c. Devido à provável baixa qualidade do acabamento 
e dos materiais utilizados, paredes da cozinha e 
dos quartos (externa e internamente) estão “des-
cascando” (Figuras 4, 5, 6 e 7).

Figura 2. Infiltração na parede resultante de vazamentos 
do reservatório de água em imóvel localizado na Rua de 
São Francisco, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pes-
quisadores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.

Figura 3. Rachaduras na parede resultantes da umidade 
na parede externa em imóvel localizado na Rua de São 
Francisco, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pesqui-
sadores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.
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Figura 4. Umidade na paredes resultante da qualidade 
do material usado em imóvel localizado na Rua 28 de 
Setembro, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pesqui-
sadores da UFBA  Bartlett School/DPU, maio 2016.

Figura 5. Umidade na paredes resultante da qualidade 
do material usado em imóvel localizado na Rua 28 de 
Setembro, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pesqui-
sadores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.

Figura 6. Qualidade questionável do acabamento das 
paredes externas em imóvel localizado na Rua 28 de Se-
tembro, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pesquisa-
dores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.

Figura 7. Qualidade questionável do acabamento das 
paredes internas em imóvel localizado na Rua 28 de Se-
tembro, CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e pesquisa-
dores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.
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Nas palavras deles(as):

[...] quando eu recebi [...] o apartamento, na Rua 
28, nº 33, subsolo 5, [...], já recebi com uma infil-
tração no quarto e até hoje está lá. Eu sempre vou 
na CONDER mas eles não resolvem. Me mudei 
em 2011.13 (Mariluce Magalhães Lima) 

Vai fazer cinco anos [...] que eu recebi. Mas os 
problemas que tem lá, se a gente for esperar pela 
CONDER, [...] o prédio cai todo em cima da gente. 
Então eu mesma vou lá e conserto [...]. É infiltração, 
é parede assim, acho que incha a tinta, acho que é 
por dentro, aí a gente rasga, passa um cimentinho. 
Porque se a gente for esperar pela CONDER, ela 
nunca vem [...].14 (Tânia Regina Rodrigues)

Além do relato de outros(as) moradores(as), como o de 
Jecilda:

Na casa de Tânia, [...] o banheiro [...] era de exaus-
tor, quando eles [CONDER] suspenderam a parede 
[do prédio vizinho], não tem mais ar na casa dela 
[...]. Eles estão trabalhando no 35, [mas], no corre-
dor do 33 tem um rombo [...], a viga está rachada, 
o teto está molhando, eu só estou deixando. Não 
chamei engenheiro, [não chamei] ninguém não. 
Estou esperando eles acabarem a obra do 35, to-
mara que o teto não desabe, [ou desabe] quando 
não tiver ninguém passando, porque a umidade 
está lá.15 (Jecilda Maria da Cruz Mello).

Outros(as) moradores(as) afirmam que logo após o recebi-
mento das chaves, o reservatório de água no andar subterrâ-
neo de uma das unidades apresentou vazamentos gerando 
contas de água muito elevadas. Por esse motivo, após visitas 
técnicas (há cerca de dois ou três anos) de um representante 
da CONDER e outro da Empresa Baiana de Águas e Sa-
neamento S.A. (Embasa), detectou-se o problema e foram 
colocados dois tanques temporários na entrada do prédio, 
porém, esses não foram mais retirados de lá (Figura 8).

E acrescentaram ainda que em um dos imóveis refor-
mados e entregues pela CONDER, os(as) moradores(as) 
passaram quatro anos sem pagar as contas de água, 
porque não foram orientados para fazer o cadastramento 
junto a Embasa. De acordo com o que se abstraiu da fala 
deles(as), quando a empresa foi realizar o cadastramen-
to, constatou que o medidor de uma unidade contava o 
gasto de outras três. Com isso, a vistoria realizada por 
técnicos da Embasa identificou que não havia problemas 
nas instalações externas ao edifício, o problema era na 
parte interna. E quem tinha feito toda a instalação hidráu-
lica, tinha sido a CONDER:

Figura 8. Reservatórios na entrada do prédio em imóvel 
na Rua 28 de Setembro, CHS, 2016. Fotografia: Estu-
dantes e pesquisadores da UFBA e Bartlett School/DPU, 
maio 2016.

Porque no dia de arrumar a água, a CONDER fez 
uma coisa tão feia que isso precisa ser levado a 
público. Eles entregaram três imóveis com a li-
gação de água num só. [Mas, o problema] não é 
porque era um só pagando, [e sim] porque eles 
não tiveram a decência, a honestidade, de fazer 
um trabalho bem feito. Ou seja, num relógio só, 
eles fizeram ramificações para mais três caixas 
d’água [...]. E quando o proprietário desse imóvel 
foi lá na CONDER reclamar, eles disseram que não 
tinha nada com isso não. Para ser ressarcido, eles 
[CONDER] disseram: ‘chame os vizinhos que es-
tavam usando a sua água’, como se os vizinhos 
fossem culpados [...]. (Jecilda Maria da Cruz Mello)

Ademais, podem ser destacados, quanto ao padrão 
construtivo, aspectos infraestruturais precários notados na 
casa de passagem visitada. Lenilza (AMACH, 11/05/2016), 
uma das moradoras nesta situação, relatou que o prédio 
alugado pela CONDER era de uso comercial e foi adapta-
do para receber as três famílias que hoje residem em cada 
andar do imóvel. Os “apartamentos” receberam divisórias 
de madeirite, com cerca de dois metros de altura cada, e 
aí foram improvisados os quartos, sala, banheiro e cozi-
nha. Ou seja, há tanto a inadequação construtiva como 
também, e principalmente, o desconforto na qualidade da 
moradia que era para ser temporária e já dura 11 anos. 
Como se depreende da fala de Carla:

[...] há 11 anos [...], eu saí da minha casa com a con-
versa deles da CONDER, que em um ano e meio a 
dois anos voltaríamos para as nossas casas já refor-
madas [...]. E eu estou [em casa de passagem] há 
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11 anos sofrendo [...]. Porque cresceu uma árvore 
no fundo do prédio que eu moro que quebrou [...] 
os telhados, e o prédio é bem alto, alto como esse 
aqui, de difícil acesso, e quando chove minha casa 
alaga toda, a água vem cá na sala. O quarto que 
a água desce, assim escorrendo que é pelo fundo, 
era o quarto dos meus filhos, três crianças que eu 
tenho [...]. [Agora,] os meninos dormem no mesmo 
quarto que eu [...]. E a água escorre, eu já perdi dois 
guarda-roupas, eu já perdi rack, eu já perdi cama, 
tudo nessa casa de passagem [...]. Tranquilo! Mas, 
eu continuo aí sofrendo, toda vez que chove pode 
saber que eu levanto de madrugada enxugando e é 
aquela agonia.16 (Carla Mirela Santos )

E a de Sandra:

[...] nessa casa eu já matei duas cobras na sala. 
Porque tem todo um problema de umidade, de es-
goto, os insetos ali atacam, eu cheguei agora para 
lavar um prato na pia e saí correndo, que eu não 
aguentei ardendo na minha perna de picada de ma-
ruim, está entendendo? Ali é terrível. Então talvez 
até, por conta do que eu passo aqui, eu estou vi-
vendo uma tortura tão grande que, metaforicamen-
te falando [...] aqui está o Inferno de Dante. Nunca 
vi uma coisa daquela. (Sandra Regina Silva Santos)

Com as falas das moradoras, fica clara a situação de 
descaso que estão passando. Inclusive, Sandra e Carla 
acrescentaram que, recentemente, a CONDER informou 
aos(as) moradores(as) que ainda estão em casa de pas-
sagem que a partir daquela data eles não pagariam mais 
o aluguel dos imóveis. Desse modo, as famílias passa-
riam a receber uma quantia mensal, o aluguel social:

[...] a CONDER está chamando esse pessoal para 
dizer assim: ‘Oh! Vou abrir uma conta no seu nome 
no valor de 450 reais, que é o cartão social, e, a 
partir de hoje, nós, CONDER, não assumimos mais 
contrato de moradia, e é você que vai ter que se 
virar, correr atrás, não importa se o seu filho, o seu 
neto e você vivam aqui, estudem e trabalhem aqui, 
você vai arranjar um aluguel nesse valor lá no in-
ferno e vai viver lá, porque a casa que você está 
morando você está sendo despejado, porque nós, 
CONDER, não fazemos mais renovação de contrato 
e nem manutenção’ (Sandra Regina Silva Santos).

A esse respeito Carla Mirela Santos, complementa: “[...] 
segundo eles [CONDER], desde o dia 21 do mês cinco 
que eles não pagam mais aluguel desse prédio, então nós 
estamos em ordem de despejo[...]”. Ao que Sandra Regi-
na Silva Santos adiciona:

[...] no dia que nós fomos lá [...] nós fomos bem 
claras [...]: ‘Quer que eu saia? Eu vou sair agora. 
Me dê as chaves da minha casa agora que eu vou 
sair. E se eu não for para minha casa, que vocês me 
disseram que eu passaria de nove a 24 meses afas-
tada, para outro lugar eu não vou’. Foi só o que eu 
disse a eles. Então eles já conhecem qual é a minha 
posição. Sabem que para me tirar daqui, vai ter que 
me tirar daqui debaixo de polícia ou morta ou sei lá 
o quê. Possivelmente, se tiver que sair mesmo, eu 
vou pegar a trouxa e vou habitar lá na CONDER, até 
eles me entregarem a minha casa . 

E, por fim, encerra:

Porque nós dissemos que não íamos sair para outra 
casa, aí eles estão adiantando. Mas a conversa de-
les é que nós iríamos receber depois do São João 
do ano que vem, mais um ano. Estão trabalhando 
de segunda a segunda [...]. Vou morar aonde com 
450 reais? [...]. Devem ter umas 28 a 32 famílias ain-
da sem receber casa, das 108 [...]. Então é esse o 
sofrimento que a gente vem passando. Eles estão 
acelerando lá, mas sabe Deus quando é que eles 
vão [entregar]. Eu acho que eles já estão deixando a 
gente no sofrimento aí, de esgoto, de tudo, para na 
hora que disser assim: ‘a sua casa está pronta lá’, [a 
gente nem] pensar [...] e sair correndo e agradecer a 
Deus por ir morar num ovo-zigoto (risos). Mas, não 
é a precisão que faz o ladrão, Pró? Se eu estou vi-
vendo nesse sufoco aqui, eu vou terminar pegando, 
está entendendo? Pelo menos, eu suponho que lá 
eu vou ter mais paz. (Sandra Regina Silva Santos)

Além disso, ainda quanto aos problemas enfrentados co-
tidianamente nas casas de passagem foi relatada a ocor-
rência de interrupção no fornecimento de energia elétrica e 
de água, devido à falta de pagamento às concessionárias. 
Segundo os relatos, o pagamento deveria ser realizado pela 
CONDER e por esse motivo, muitas vezes, receberam notifi-
cações de interrupção até que a situação fosse regularizada. 

Implementação do TAC 

Quanto a esta demanda, o que se destacou dos relatos 
dos (as) moradores (as) foi “desde que foi firmado o TAC, 
a CONDER tem obrigação de cumpri-lo”.17(Armando Ca-
etano Santos)

[...] desde a assinatura do TAC (em 2005), mui-
ta coisa foi realizada, porém outras não. Hoje, por 
exemplo, a creche prevista no TAC não existe; os 
representantes do órgão desfazem da liderança 
[da AMACH] [...].18(Elisângela Nunes Mendonça)
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Na época da elaboração do TAC, onde ficou estabe-
lecida a creche, minha filha não estava nem grávida, 
hoje ela já tem um filho de 13 anos e a creche ainda 
não foi construída (Jecilda Maria da Cruz Mello).

O mais recorrente das falas é que apesar de terem sido, in-
clusive, elaborados projetos que visavam atender os com-
promissos firmados no TAC, a edificação de uma creche, 
da sede da AMACH (Figuras 9) e do restaurante comunitá-
rio não foram realizados pelo Governo do Estado. 

O único equipamento construído, apesar do processo 
tortuoso para tal e de ainda não estar em pleno funcio-
namento, foi o restaurante (Figura 10). De acordo com as 
entrevistas, devido à morosidade do Governo do Estado, 
a AMACH “resgatou” o projeto do restaurante comunitá-
rio e buscou parceiros políticos para concretizá-lo.

No concernente ao que foi acordado no Termo de Acordo 
e Compromisso de Permissão e Uso dos pontos comer-
ciais, de acordo com os relatos, a CONDER também não 
vem respeitando o que foi firmado. Quanto a essa questão 
o termo traz na cláusula primeira, parágrafo único que: 

[...] a realocação do COMPROMISSÁRIO será efe-
tivada através [...] da seguinte forma: Secção I: Até 
sejam definidas as realocações permanentes dos 
comerciantes cadastrados, definição está a ser 
acordada em reunião conjunta com todos os ca-
dastrados da 7ª Etapa de recuperação do Centro 
Histórico de Salvador/BA [...]. (CONDER, 2008)

O mesmo instrumento ainda assegura em sua cláusula 
quinta, das obrigações da CONDER, secção III: 

[...] Assegurar ao COMPROMISSÁRIO, após a 
conclusão das obras de recuperação, o direito de 
preferência para a aquisição de ponto comercial 
sito, na 7ª Etapa de recuperação do Centro Histó-
rico de Salvador, Bahia, conforme forem as nego-
ciações subsequentes com os demais comercian-
tes cadastrados para a área [...]. (CONDER, 2008)

E na sua cláusula sexta, da duração, depreende-se que 
“[...] O termo final do presente instrumento é a data de 
conclusão das obras de recuperação da 7ª Etapa do 
Centro Histórico de Salvador/BA [...]”. (CONDER, 2008)

De acordo com os (as) moradores (as), aqueles (as) que 
têm pontos comerciais estariam recebendo uma proposta 
de indenização, de modo a abrir mão do imóvel: “[...] que-
rem pagar uma indenização entre 15 e 25 mil reais para 
aqueles moradores que possuem ponto comercial – des-
respeitando o compromisso assumido no TAC”. (Elisângela 
Nunes Mendonça)

Porque para o Governo do Estado chamar um 
grupo individual e oferecer a cada um uma indeni-
zação, eles tão minando, igualzinho como fizeram 
com a moradia. Eles tão expulsando, mais uma 
vez, o morador a ter uma vida digna, a ter um 
comércio, que não seja só bar. Mas eu posso ter 
uma livraria, um açougue, uma quitanda, eu posso 
ter a bodega que eu quiser. Não é o Governo do 
Estado, não é a CONDER, que vai me tirar esse di-
reito. E o que eu tenho visto aqui, são as pessoas 
que tem um ponto comercial, do mesmo jeito que 
há dez, 15 anos atrás, quando receberam uma 
indenização de dois mil reais e se queixaram por-
que hoje não tem uma moradia, ponto comercial a 
CONDER está fazendo igualzinho. Desrespeitando 

Figura 9. Área onde seria realizado o espaço comunitá-
rio em terreno localizado na Rua de São Francisco CHS, 
2016. Fotografia: Estudantes e pesquisadores da UFBA 
e Bartlett School/DPU, maio 2016

Figura 10. Restaurante Comunitário em imóvel localizado 
na Rua da Oração CHS, 2016. Fotografia: Estudantes e 
pesquisadores da UFBA e Bartlett School/DPU, maio 2016.
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a Associação. [...] Eu, Jecilda, sou uma cidadã que 
eu mesma corro atrás do meu direito. Mas, como 
representante da AMACH, quero representar todo 
mundo, mesmo aquele que aqui não esteja [...]. 
(Jecilda Maria da Cruz Mello).

Nesse sentido, apreende-se que para os(as) morado-
res(as) a CONDER não apenas desrespeita o TAC, quan-
to seus direitos de voltar aos imóveis no quais desen-
volviam atividades comerciais antes da reforma, como 
quando a moradora afirma que o TAC não existe mais: 

[...] esses técnicos que hoje aí estão, sabem como 
foi que nós caminhamos para deixar essas coisas 
acordadas? Então eles precisam sentar conosco, 
para procurar saber a história, para dizer: ‘olha, 
não tem ponto comercial, só vai ter quatro, só vai 
ter cinco, vamos dar preferência a quem?’ (Jecilda 
Maria da Cruz Mello)

Desativação do Comitê Gestor e do CAO, dificuldade de 
diálogo com a CONDER e Ministério Público

Segundo relatos dos(as) associados(as), o Comitê Gestor, 
ao longo dos cinco últimos anos, foi gradualmente desarti-
culado. Isto devido aos gestores públicos não reconhece-
rem o direito de atuação do Comitê, tampouco do que foi 
acordado através dele. Além disso, o próprio Conselho de 
Acompanhamento de Obras (CAO) que lhes assegurava a 
possibilidade de acompanhamento das obras foi desativa-
do. Com isso, os(as) moradores(as) perderam a possibili-
dade de participar efetivamente das discussões quanto ao 
processo de reforma das unidades e, principalmente, de 
compreender o que ainda está (ou será) executado:

Estou trazendo para vocês o fato de que a gente 
precisa de mais braços para que a gente possa 
resolver essa situação. [...] precisava de um en-
genheiro, de um grupo jurídico. Se a gente tivesse 
continuado com o acompanhamento do CAO isso 
não teria acontecido. Porque a gente conversava 
em reuniões, dentro do Comitê Gestor, junto com 
os técnicos da CONDER e os nossos assessores 
e questionava mudanças para facilitar ou melho-
rar o ambiente. Hoje, como nada disso tem e falta 
essa comunicação, até mesmo essa nossa expe-
riência doméstica, essa experiência de vida, eles 
não estão ouvindo.19 (Jecilda Maria da Cruz Mello)

Ademais, com o Comitê Gestor desativado, estabeleceu-
se que os diálogos entre os(as) moradores(as) da 7ª Etapa 
e a CONDER passariam a ocorrer através do setor social 
da DIRCAS. Este atenderia as demandas do aluguel so-

cial, disposição das famílias nas unidades habitacionais 
que ainda não foram entregues e todas as outras que 
surgissem. Entretanto, entendeu-se, a partir dos relatos 
dos(as) moradores(as) e da reunião com técnicos da DIR-
CAS, que o posicionamento da CONDER é de restrição 
quando se trata do diálogo com os(as) associados(as) 
da AMACH. Isso porque subtendeu-se que os técnicos 
consideram que já atenderam todos os compromissos 
firmados no TAC.  

Quando a gente também fala da má qualidade, ela 
não está voltada só para as habitações de interes-
se social, elas estão voltadas para as habitações 
dentro da sétima etapa. Porque a minha preocu-
pação quando vejo as pessoas falando assim: ‘a 
sétima etapa ia acabar em 2008’. Estava lá o painel 
gigantesco, não sei quantos milhões, os milhões 
foram embora e a gente já está em 2016. Já não 
é mais a sétima etapa, não é mais o PHIS, é um 
conjunto como um todo que era para ser termina-
do. Então, toda vez que a gente fala na sétima eta-
pa, o gostoso é que a gente não está preocupada 
somente com o PHIS, a gente está preocupada 
também com a qualidade de vida de quem vem 
morar aqui. (Jecilda Maria da Cruz Mello)

De acordo com os(as) moradores(as) é nítido, atualmen-
te, o descompromisso da CONDER e até do Ministério 
do Público. Afinal, apesar de o processo de luta da AMA-
CH servir de fonte de inspiração para outras pessoas, 
inclusive quando desperta o olhar de pesquisadores e 
estudiosos das diversas partes do Brasil e do mundo, 
hoje, o CHS e a sétima etapa estão parados:

Então eu preciso de alguém para me dar um 
apoio, para me dar uma força, para gente falar: ‘e 
aí, CONDER, e aí, Governador? Como vai ser esse 
projeto dessa reforma? Como que a gente pode 
[se] assegurar? [...]. Quem está mandando? Quem 
manda na Bahia é a CONDER?’ (Jecilda Maria da 
Cruz Mello).

Para os(as) moradores(as), a luta não acabou, espe-
cialmente porque 11 anos após a assinatura do TAC, 
marco da luta da AMACH, agora, além das dificuldades 
elencadas quanto a qualidade construtiva das unida-
des, o que mais sentem é a dificuldade no diálogo com 
a CONDER e o Ministério Público. Para eles(as) “não 
existe mais relação nossa com o Ministério Público. O 
Ministério Público hoje advoga a CONDER, ele perdeu a 
essência do social pelo popular. Ele não faz mais aquela 
parte social que briga pelos direitos da população” (Je-
cilda Maria da Cruz Mello). Neste sentindo, os(as) mora-
dores(as) entendem que
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 [...] eles [CONDER e Ministério Público] querem 
debater com nós, que somos moradores, nasci-
do e criado aqui, como se a gente fosse qualquer 
pessoa. Porque eles não sabem de nada, nada 
daqui eles não sabem. E eles chegam e acham 
que não, é assim, assim, assim e acabou (SAN-
TOS, C.M., 2016 – acréscimos nossos).

Após todos esses momentos em campo, observou-se 
a necessidade tanto de realizar a Perícia Popular, como 
trazer a CONDER para o diálogo e possibilitar um meio 
de reativação do Comitê Gestor, previsto pelo TAC. Com 
isso, entendeu-se que de alguma maneira fosse possível 
salvaguardar a garantia do direito à cidade.

5.3 Algumas considerações

A 7ª Etapa do Programa de Recuperação do CHS se di-
ferenciou das anteriores, tanto pela possibilidade de uso 
residencial quanto pela permanência dos(as) antigos(as) 
moradores(as) na área. Especialmente quanto a este últi-
mo aspecto, pode-se afirmar que as mudanças foram em 
grande medida resultado da luta dos(as) associados(as) à 
AMACH. Por isso, deve-se creditar a conquista ao direito 
à moradia dos(as) antigos(as) moradores(as) da 7ª Etapa 
no centro da cidade à resistência e luta dos moradores, 
através da Associação. 

Desse modo, se por um lado essa foi bastante relevante, 
visto a tendência de implementação de políticas de reno-
vação urbana das áreas centrais com o objetivo de aten-
der as exigências de agentes hegemônicos. Por outro, 
reitera-se que os(as) moradores(as) da 7ª Etapa, a quem 
seria negado o direito de permanecer no CHS, aces-
saram também uma série de equipamentos coletivos, 
serviços e infraestruturas urbanas necessárias ao pleno 
exercício do direito à cidade. No entanto, as mudanças 
na condução do Programa de Recuperação do CHS, a 
partir de meados dos anos 2000, além da execução in-
completa da proposta assegurada no TAC têm implicado 
diretamente na vida dos(as) moradores(as) da 7ª Etapa.

Nesse sentido, elenca-se primeiro a provável inadequa-
ção ou baixa qualidade dos materiais utilizados nas obras 
de recuperação dos imóveis. Isso porque, tendo em vis-
ta, principalmente, que se tratam de casarões coloniais, 
o sistema construtivo respeitava a outro padrão (alvenaria 
de pedra, vigas de madeiras) que, portanto, requer cui-
dados específicos. Pode-se afirmar que era essencial a 
realização de um trabalho social junto à população que 
iria ocupá-los, visando a orientação sobre a manutenção 
destes imóveis, trabalho que não foi realizado. 

Segundo, também seria necessária a avaliação dos 
problemas relatados quanto as instalações hidráulicas 

e elétricas nos imóveis entregues. Afinal, constatou-se 
a qualidade questionável nos serviços realizados em 
alguns prédios recuperados. Levando-se a acreditar e 
inferir que o pensamento que norteou esse processo de 
recuperação dos imóveis era “é para pobre, faz-se de 
qualquer jeito!”. Além do evidente descaso com famílias 
que passaram e aquelas que ainda permanecem em 
casas de passagem. 

No concernente a este aspecto, não há como não salien-
tar as condições de insalubridade de suas instalações, 
dos avisos ou interrupção no fornecimento de energia 
elétrica e água devido à falta de pagamentos, bem como 
a inadimplência dos aluguéis. O que demonstra, mais 
uma vez, o desrespeito com os(as) moradores(as). 

Terceiro, quanto aos pontos comerciais, salienta-se a ati-
tude questionável da CONDER ao chamar as pessoas 
individual e não coletivamente, como estava previsto no 
Termo de Acordo e Compromisso de Permissão e Uso 
dos pontos comerciais, para oferecer indenizações. O 
que de alguma maneira sinaliza para a continuidade do 
processo de expulsão dos mais pobres e vulnerabiliza-
dos do CHS.

Quarto, ressalta-se a dificuldade de diálogo dos(as) mo-
radores(as) associados(as) à AMACH com a CONDER e 
o Ministério Público (MP). Viu-se com grande estranhe-
za os relatos de uma provável “articulação” entre o MP, 
a CONDER e Governo do Estado. Isso porque outrora 
esse defendeu os interesses da população do CHS e, 
atualmente, estaria se omitindo de seus compromissos. 
Afinal, o acompanhamento do cumprimento do TAC é 
uma de suas atividades. E o MP é a instituição que, em 
tese, tem o papel de salvaguardar, garantir e defender 
a sociedade e o regime democrático, para garantia da 
cidadania plena.

Todavia, apesar de os(as) moradores(as) terem consciên-
cia de que “aquele TAC é a nossa carta magna” (Jecilda 
Maria da Cruz Mello) e de que há a urgente necessida-
de de articulação para a retomada do processo, há uma 
desmobilização dos(as) associados(as): 

[...] quem mais devia estar aqui colado com a gen-
te era todo mundo que estava com o ponto co-
mercial na ‘pendenga’, mas eu escutei de alguém, 
que eu fui procurar para vir aqui, que disse para 
mim: ‘Ah Pró! Eu vou arrumar um advogado, eu 
mesmo vou resolver meu problema’ (Jecilda Maria 
da Cruz Mello). 

Porque se a gente aqui reunido, meia dúzia de 
gato pingado, tivesse vergonha na cara, e a gente 
fosse para porta da CONDER fazer zoada, beleza, 
num instante todo mundo vê a gente. Mas a gente 
está passivo, a gente é como se tivesse apático. 
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Com medo de quê e de quem? Pior do que está 
não vai ficar. Eles não vão mandar me matar, eles 
não vão mandar me prender, eles não vão fazer 
porcaria nenhuma, porque eles estão errados (Je-
cilda Maria da Cruz Mello).

Com isso, nota-se que mesmo os moradores (as) tendo 
consciência de que a AMACH tem uma relevante história 
de luta, se não persistirem lutando, o “leque” de vitórias 
vai fechando. Ou, como se entende da fala de Jecilda:

[...] cada haste daquela do leque vai se quebran-
do. E quem está quebrando essa haste é o próprio 
Governo do Estado. E as pessoas que acham que 
porque estão dentro de uma casa, onde eles não 
pagam financiamento, onde eles não gastaram di-
nheiro para comprar, onde eles não têm sacrifício, 
[que nada mais vai acontecer]. (Jecilda Maria da 
Cruz Mello)

Em outros termos, fica claro que apesar da luta da AMA-
CH ter-lhes assegurado a moradia, hoje há uma desmo-
bilização, percebida quando Jecilda afirma: 

[...] Primeiro porque eu digo para você: os morado-
res que estão em suas casas de braços cruzados, 
que não têm compromisso com a associação, 
eles se virem. Agora, eles vão levar vantagem por-
que eu não posso perder o que a luta me deu. Não 
foi a CONDER, não foi a Associação, não foi um 
morador. Foi um conjunto de gente com vergonha 
na cara e que queria ter o direito de morar. E hoje 
eu não vou perder esse meu direito por conta que 
as pessoas estão dentro de casa acomodadas. 
(Jecilda Maria da Cruz Mello)

Assim, salienta-se que mesmo que a CONDER e o Mi-
nistério Público não venham dando muita credibilidade 
e atenção aos pleitos dos(as) moradores(as) da 7ª Eta-
pa, é sua atuação e o protagonismo junto a AMACH 
que podem promover a efetivação dos direitos asse-
gurados pelo TAC e ainda não executados, como a 
construção dos equipamentos coletivos. Além da pos-
sibilidade aventada com a Perícia Popular de que se-
jam executadas melhorias nos imóveis entregues e nas 
unidades em execução. Ou seja, a proposta da Perícia 
Popular apesar de ter emergido como meio para dar 
visibilidade às novas/velhas reivindicações da AMACH, 
não se restringe a isso. Pelo contrário, entende-se que 
ela fortalece a autonomia da AMACH, consolidando seu 
papel fundamental para garantia e manutenção dos di-
reitos dos(as) moradores(as) da 7ª Etapa do Programa 
de Recuperação do CHS.  

Por fim, acredita-se que a Perícia Popular, ao ser aprimo-
rada, pode ser utilizada como referência a outras situa-
ções em que seja necessária a avaliação e mudança de 
rumos das políticas públicas, voltadas para a ativação de 
perspectivas do direito à cidade.
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NOTAS AO CAPÍTULO 5

1. Sandra Regina Silva Santos, entrevista concedida aos auto-
res para elaboração deste artigo, em 18 jul. 2016.
2. De acordo com Mourad e Baltrusis (2011) e Rebouças 
(2012), na proposta da 7ª Etapa, 76 imóveis em ruínas seriam 
recuperados, 21 pelo Programa de Habitação de Interesse So-
cial (PHIS) e 55 pelo Programa Habitacional do Servidor Público 
(PROHABIT). Esses 76 imóveis seriam readequados em 317 
unidades habitacionais e 55 pontos comerciais. Essa propos-
ta foi reestruturada após o TAC para ser executado por meio 
do PHIS e do PROHABIT. Dos 317 imóveis readequados, 103 
seriam voltados à habitação de interesse social e 234 para fun-
cionários públicos. E, dos 55 pontos comerciais, 13 deveriam 
ser destinados às famílias da 7ª Etapa, além de um imóvel para 
instalação de equipamentos comunitários (sede da AMACH e 
creche comunitária) e outro para a cozinha comunitária.
3. Com a assinatura do TAC, as famílias que moravam na área 
de intervenção da 7ª Etapa foram cadastradas para possibilitar 
a realização dos remanejamentos para outro local de residên-
cia, custeado pela CONDER, até a finalização da execução das 
obras. E, durante o processo de remanejamento foram priori-
zadas as famílias cujos imóveis se encontravam em situação 
de risco.
4. Trindade (2012), ao explicar as noções de valor de uso e valor 
de troca, afirma que estas estão associadas às relações dos 
indivíduos e dos grupos sociais com o espaço em que vivem, 
sendo que a primeira se pauta na concepção deste como lo-
cal de reprodução da vida social, utilizado para moradia, lazer, 
trabalho etc. Já a noção do valor de troca está associada à 
extração da riqueza produzida socialmente.
5. Lei Federal n°10.257/2001.
6. Concorda-se com as proposições postas por Mourad e Bal-
trusis (2011, p. 19), que pautados em Hamnett (1996), Glass 
(1963), Zachariasen (2006) e Smith (2007), afirmam “gentrifi-
cação é um processo de transformação da composição social 
dos residentes de um bairro, mais precisamente da substituição 
de camadas populares por camadas médias assalariadas; e se 
constitui em um processo de natureza múltipla: de investimento, 
de reabilitação e de apropriação, por estas camadas sociais, de 
um estoque de moradias e de bairros operários ou populares”.

7. Esse modelo de Perícia Popular está em processo de cons-
trução. Desse modo ainda vem sendo pensado junto a AMACH.
8. Por se tratar de um artigo, o conteúdo aqui disposto visa ape-
nas construir um pano de fundo às análises e vivências expe-
rienciadas ao longo das atividades do intercâmbio. Para maio-
res informações e discussões acerca da temática ver Mourad e 
Baltrusis (2011), Mourad e Rebouças (2012) e Rebouças (2012).
9. Fazia parte do Programa de Preservação de Patrimônio Cultural 
Urbano (Programa Monumenta) do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico (IPHAN). Programa de recuperação sustentável do 
patrimônio cultural executado no âmbito do Ministério da Cultura 
(MinC), com financiamento do Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) e do Programa das Nações Unidas para Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO), além de recursos de contraparti-
da do governo estadual. Tinha a CONDER como órgão executor. 
A(LVES, 2015; MOURAD; BALTRUSIS, 2011; REBOUÇAS, 2012) 
10. Tendo este número se ampliado um pouco no decorrer dos 
anos que se seguiram à assinatura do TAC.
11. Estava composto por representantes da CONDER, da SE-
COMP, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia (SEDUR), do Centro de Estudos Sociais (CEAS), da Univer-
sidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), da Cooperação para 
o Desenvolvimento da Morada Humana (CDM) e da AMACH.
12. Os pontos comerciais e os equipamentos comunitários que 
ainda não foram implementados.
13. Mariluce Magalhães Lima,, entrevista concedida para ela-
boração deste artigo, em 18 jul. 2016.
14. Tânia Regina Rodrigues, entrevista concedida para elabora-
ção deste artigo, em 18 jul. 2016.
15. Jecilda Maria da Cruz Mello, entrevista concedida para ela-
boração deste artigo, em 18 jul. 2016.
16. Carla Mirela Santos, entrevista concedida aos autores para 
elaboração deste artigo, em 18 jul. 2016.
17. Armando Caetano Santos,. Armando, entrevista concedida 
para elaboração deste artigo, em 2 maio 2016.
18. Elisângela Nunes Mendonça, entrevista concedida para ela-
boração deste artigo, em maio 2016.
19. Jecilda Maria da Cruz Mello, entrevista concedida para ela-
boração deste artigo, em 4 jul. 2016.
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Anexos

Anexo A: Mapa produzido na Cartografia Social. Foto: Cecile Sanchez (2016). 
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Anexo B: Resultado da Cartografia Social. Fonte: Elaborado por Sofia Reis (2016).
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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) tem seu núcleo inicial 
formado em 1808, constituindo-se em universidade federal em 1946.
Principal universidade pública do Estado e uma das mais importan-
tes do país, ela se caracteriza por ser gratuita e por implementar mo-
delos acadêmicos pautados pela produção de excelência crítica, em 
relação íntima com os saberes e as demandas sociais, bem como 
com as ações afirmativas. Traz em seu espírito o compromisso com 
a ampliação do ensino superior público e com a produção de conhe-
cimento através da pesquisa, da criação, da inovação e da extensão.
Congrega atualmente cerca de 38.000 estudantes em seus 112 
cursos de graduação e 55 de mestrado e doutorado.
Maiores informações sobre nossos cursos, visite nosso sítio internet: 
www.arquitetura.ufba.br

O Grupo de Pesquisa Lugar Comum, constituído em 2010, está 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arqui-
tetura da UFBA (PPGAU/FAUFBA) e é formado por pesquisadores 
nos campos da arquitetura, do urbanismo, do direito e da geografia. 
A sua atuação toma, como referências conceituais de base, o en-
tendimento do urbano como conflito e criação; do urbanismo como 
potência do comum e da produção de direitos e de urbanidade 
como perspectiva multiescalar, multifacetada e transitiva da cidade 
democrática. Com esse lastro, constrói criticamente suas proble-
matizações e ações políticas, as quais, ao alimentar as reflexões e 
construções teórico-conceituais por meio das pesquisas em desen-
volvimento, instigam e solidificam a perspectiva transformadora da 
produção de conhecimento, da cidade e das esferas de conquista 
de direitos. São comuns às reflexões do Grupo, portanto, a análi-
se e a compreensão da disputa sobre a produção da cidade, em 
suas complexas racionalidades e redes de agentes, e do direito e do 
urbanismo em suas materialidades, escalas e expressões. Discute 
essa problemática em perspectiva histórica (história do urbanismo) 
e tensiona suas formulações e práticas contemporâneas (urbanismo 
contemporâneo). O Grupo desenvolve ainda atividades de exten-
são, com destaque para a elaboração de planos de bairro em Sal-
vador, organização dos Seminários Urbanismo na Bahia (urbBAs) e 
contribuições a movimentos sociais e instituições nas suas lutas por 
uma cidade plural, justa e democrática.
Maiores informações sobre nosso grupo, visite nosso sítio internet: 
www.lugarcomum.ufba.br

A Bartlett Development Planning Unit,  da University College 
Londres (UCL), é um centro internacional especializado em ensino, 
investigação, formação e consultoria no campo do desenvolvimen-
to urbano e regional, com foco em políticas, planejamento, gestão 
e design. Trata-se de compreender os processos multi-facetados 
e desiguais da urbanização contemporânea e o fortalecimento de 
abordagens socialmente mais justas e inovadoras para políticas, 
planejamento, gestão e design, em especial em contextos como os 
da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio, assim como os de 
países em transição. 
Para saber mais sobre nós e os cursos que realizamos, visite o 
nosso site: www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu

Programa de Mestrado em Prática de Desenvolvimento Social. 
O foco central do curso é a relação entre cidadania ativa e desen-
volvimento, com o reconhecimento de que diversas identidades e 
aspirações são componentes críticos para a mudança social. Este 
curso responde ao crescente enfoque no bem-estar e nas aborda-
gens centradas na população, evidenciado tanto pelas revisão de 
políticas prioritárias de muitas agências de desenvolvimento, quan-
to pelos discursos das organizações de base, que questionam os 
processos de desenvolvimento liderados pelo mercado. Ao mesmo 
tempo, há uma necessidade de problematizar tais abordagens, da-
das as relações de poder operando em várias escalas, do global ao 
local, e a dinâmica de sociedades que apresentam um acelerado 
processo de urbanização.
Essas preocupações destacam o desafio de reconhecer e valorizar 
a diferença de uma forma que reforce, e não fragmente, a ação 
coletiva, e assegure princípios universais de equidade. Este curso 
oferece a oportunidade de se aproximar das implicações teóricas 
e práticas da promoção do bem-estar e da cidadania, levando em 
consideração a diversidade social e explorando o âmbito tradicio-
nal do setor social como entrada para influenciar as mais amplas 
contestações de direitos e cidadania emanadas de iniciativas de 
desenvolvimento. 
Para saber mais sobre o curso, visite nosso website: http://www.
bartlett.ucl.ac.uk/dpu/programmes/postgraduate/msc-social-deve-
lopment-practice 


