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O primeiro a sublinhar é a posição em que me acho […]. Posição não
dogmática,  mas  serena,  firme,  de  quem  se  encontra  em  permanente
estado de busca, aberto à mudança, na medida mesma em que, de há
muito, deixou de estar demasiado certo de suas certezas. Quanto mais
certo de que estou certo me sinto convencido, tanto mais corro o risco de
dogmatizar  minha  postura,  de  congelar-me  nela,  de  fechar-me
sectariamente no ciclo de minha verdade. 
Isto não significa  que o  correto seja  “perambular”  irresponsavelmente,
receoso de afirmar-me. Significa reconhecer o caráter histórico de minha
certeza. A historicidade do conhecimento, a sua natureza de processo em
permanente  devir.  Significa  reconhecer  o  conhecimento  como  uma
produção  social,  que  resulta  da  ação  e  reflexão,  da  curiosidade  em
constante movimento de procura.

Paulo Freire (2001, p. 8)



PELAS LADEIRAS
Ruínas narram o futuro do presente em um pretérito quase perfeito.
O  moço Matrix  atrai  seres  da  rua  para  a  outra  dimensão da  sua
presença.
Vozes alertam a eminência de perdas materiais: perto da pedra e do
fogo, perto dos dejetos e das sucatas.
Orientais se desorientam, orientando-nos a segui-los nos seguindo.
O Zé vai, o Diabo fica.
O Zé volta para a reunião dos homens.
Ela tira o banheiro, eles tiram as moedas: sobram 25.
As imagens demoram e o tempo atropela.
As moças  sorridentes  que deixaram o guarda-chuva em casa,  são
amigas do senhor simpático que é coligado do cara que segura a
chuva.
Um beijo sujo no rosto liso do moço bonito.
Na porta da padroeira dos cegos se vê o tempo, sob o comando de
Exú: abrindo e fechando, passado e futuro.

[foto e crônica da autora, 2017]
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formas de fazer  cidade e urbanismo no Centro Histórico de Salvador.  123 f.  il. 2017. Dissertação
(mestrado) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia.

RESUMO 

Estudar como foi produzida e como se articula para o futuro, a relação entre segregação social e as formas
de  fazer  cidade  e  urbanismo no Centro  Histórico  de  Salvador  (CHS)  é  o  objetivo desta pesquisa.  Para
responder  a  este  objetivo,  entre  maio  de  2015  e  maio  2017,  reuniu-se  em  uma  coleção:  notícias,
manifestos, panfletos, artigos, notas, imagens, vídeos e filmes, que foram organizados em duas chaves:
documento e época.  A partir  desta coleção se elegeu os elementos teóricos para cumprir  duas tarefas:
primeiro, perceber e analisar o espaço, usando o conceito de heterotopia (FOUCAULT e LEFEBVRE) e com ele
expressar  os  diferentes  tipos  de  segregação  social,  encontrados  no  material  da  pesquisa;  segundo,
pesquisar  e  reunir  fatos  históricos,  usando  o  Portal  de  Santa  Luzia  dentro  do  conceito  de  alegoria
(BENJAMIN), como linguagem alegórica para falar de segregação social no CHS e, em torno deste, os fatos
são  encontrados  usando  os  conceitos  de  engrama  (WARBURG),  que  traz  a  memória  expressiva  dos
processos de segregação desenvolvidos na cidade, e de mosaico (BENJAMIN), onde se justapõem elementos
e tempos heterogêneos destes fatos. O mosaico apresentado é resultado de um primeiro exercício que reúne
portais e engramas, relacionados entre outros: aos momentos insurgentes de disputa por ocupação e uso
do CHS; aos instrumentos autoritários de regulamentação do espaço que foram usados em diversas épocas;
a vulnerabilidade da ocupação e uso do CHS pelas pessoas mais pobres e aos caminhos por onde se articula
a ambição da elite social. O resultado da pesquisa mostrou que o método desenvolvido traz a possibilidade
de compreender processos urbanos complexos como a segregação, tendo como premissa a justaposição
anacrônica de elementos diversos e a elaboração de questões a partir do conceito de alegoria. Com relação
as ações de resistência popular a este processo, que é de onde esta pesquisa busca pensar e contribuir, o
mosaico sinaliza entre outras abordagens, para uma revisão crítica das táticas empreendidas, especialmente
aquelas que, em alguns momentos, desejavam o papel de resistência participativa dentro das regras do
jogo do poder hegemônico, mas que outras nuances dessas mesmas regras as capturaram em armadilhas
para legitimar simulacros de participação social.

Palavras-chaves: centro histórico; segregação social; urbanismo.
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VALLADÃO,  Solange.  Portal  de  Santa  Luzia. An  allegory  for  the  relationship  between  social

segregation and the ways of making city and urbanism in the Historic Center of Salvador. 123 f. il.
2017. Dissertation (Master) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia.

ABSTRACT

To study as it was produced and as if it articulate for the future, the relation between social segregation and
the forms to make city and urbanism in the Historical  Center  of  Salvador (CHS) is the objective of this
research.  To answer to this  objective,  between May of  2015 and May 2017, it  was congregated in a
collection: notice, manifestos, pamphlets, articles, notes, images, videos and films, that had been organized
in two keys: document and time. From this collection, the theoretical elements were chosen to fulfill two
tasks: first, to perceive and analyze the space, using the concept of heterotopia (FOUCAULT and LEFEBVRE)
and with to express the different types of social segregation found in the research material; second, to
research  and  gather  historical  facts,  using  the  Portal  de  Santa  Luzia  within  the  concept  of  allegory
(BENJAMIN), as allegorical language to speak of the social segregation in the CHS and, around of this, the
facts are found using the concepts of engrama (WARBURG ), which brings the expressive memory of the
processes of segregation developed in the city, and mosaic (BENJAMIN), where juxtaposed heterogeneous
elements and times of these facts. The mosaic presented is the result of a first exercise that gathers portals
and engrams, related among others: to the insurgent moments of dispute over occupation and use of the
CHS; the authoritarian instruments of space regulation that were used at different times; the vulnerability of
the occupation and use of CHS by the poorest people and the ways in which the ambition of the social elite
is  articulated.  The  result  of  the  research  showed  that  the  method developed  brings  the  possibility  of
understanding complex urban processes such as segregation, based on the anachronistic juxtaposition of
diverse elements and the elaboration of questions maked from the concept of allegory. With respect to
actions of popular resistance to this process, which is where this research seeks to think and contribute, the
mosaic signals among other approaches, for a critical review of the tactics undertaken, especially those that,
in some moments, desired the role of resistance participatory within the rules of the game of hegemonic
power, but that other nuances of these same rules caught them in traps to legitimize simulacros of social
participation

Keywords: historic center; social segregation; urbanism.
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1. INTRODUÇÃO

Em maio  2015 nos  deparamos  com algumas  notícias  que  impuseram uma releitura  crítica  do

trabalho de pesquisa que fazíamos sobre o Centro Histórico de Salvador (CHS). Neste momento tínhamos

como objeto de estudo um conceito de espaço urbano vernacular. Buscávamos diferentes abordagens para

pesquisar  as  expressões  urbanas  coletivamente  articuladas  pelas  pessoas  mais  pobres  que  sempre

ocuparam e viveram neste espaço2. Mas nossa atenção foi desviada para uma série de desdobramentos que

sucederam a demolição de 06 casas na Ladeira da Montanha entre os dias 21 e 22 de maio daquele ano,

realizada pela  SUCOM (atual  SEDUR - Secretaria  de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador)  com a

autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Bahia (IPHAN-BA). No dia seguinte

(23/05), mais 03 imóveis (ocupados por uma residência, uma marmoraria e um bordel) foram demolidos na

Ladeira da Conceição, também pela SUCOM, sendo que desta vez houve contradições entre esta e o IPHAN-

BA quanto a autorização, ou não, deste último para as demolições na Ladeira da Conceição3. As demolições

dos imóveis, ocorreram depois que, no dia 20, um deslizamento de terra atingiu parte das casas na Ladeira

da  Montanha,  causando a  morte  de  Claudenice  Gonçalves.  Antes,  no  dia  18,  o  muro  de  um casarão

desabou sobre duas casas na Ladeira da Preguiça, causando a morte de Oberdan dos Santos Barbosa. 

As primeiras 06 casas demolidas, foram construídas entre as duas ladeiras (da Montanha e da

Conceição), sendo que 03 delas tinham a fachada principal voltada para a Ladeira da Montanha. Todos

estes imóveis estavam na área de proteção rigorosa definida na Lei Municipal N.º 3.289/83 e na área do

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico do Centro Histórico, tombado em julho de 1984 (Processo

n.º  1.093/1983)  pelo  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN)  e  em  1985  pela

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Com esses fatos e seus
2 Adotaremos neste trabalho o conceito de espaço do geógrafo Milton Santos: “O espaço seria um conjunto de 

objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais eles 
servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar uma série de relações. O espaço é resultado da ação 
dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e artificiais.” A diferenciação que 
Milton Santos faz entre paisagem e espaço nos ajuda a ter uma ideia mais simples deste conceito: “A paisagem é 
diferente do espaço. A primeira é a materialização de um instante da sociedade. Seria, numa comparação ousada,
a realidade de homens fixos, parados como numa fotografia. O espaço resulta do casamento da sociedade com a 
paisagem. O espaço contém o movimento.” (SANTOS, 1988, p. 25). 

3 No Dossiê encaminhado ao Ministro Juca Ferreira foi testemunhado (por mim também que estava no Seminário) o
seguinte relato: “Em relação aos imóveis na Ladeira da Conceição, o IPHAN nega que autorizou a demolição dos 
mesmos, realizadas pela prefeitura e devidamente comprovadas por registros fotográficos e audiovisuais, 
disponibilizados inclusive na internet. No entanto, Silvio Pinheiro, Superintendente da SUCOM – órgão municipal 
responsável pelas demolições, confirmou, no mesmo seminário público sobre o Centro Histórico, que todas as 
ações realizadas pela prefeitura na área foram autorizadas  pelo IPHAN. Essa grave contradição em relação à ação 
de demolição dos imóveis tombados precisa ser esclarecida perante a sociedade, com a apresentação de todos os 
documentos.” Fonte: Dossiê Ladeira da Montanha – Relatório de demolições e cronologia, de 15/07/2015 (Carta 
ao Ministro da Cultura, Juca Ferreira), elaborado por: Maria de Fátima Fróes e Almeida Souto Maior. Produtora 
Cultural. José Alberto Prado Souto Maior, Arquiteto. Silvana Olivieri, Arquiteta Urbanista. Tenille Bezerra, Cineasta.
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desdobramentos (que detalharemos mais adiante), foram reacendidas uma série de questões importantes

relacionadas ao patrimônio histórico de Salvador, como: a degradação deste patrimônio; de quem é este

patrimônio; a expulsão de pessoas mais pobres da área tombada e a especulação imobiliária que exerce

crescente pressão sobre a mesma. Vimos que o que estava em jogo colocava em destaque as disputas pela

produção da cidade por diferentes classes sociais. Disputas estas, que tencionaram as notícias daquele ano

com outras do passado recente e remoto, ao mesmo tempo que apontavam outras tensões para o futuro,

por meio das formulações que estavam em curso na época,  para o Plano Diretor  de Desenvolvimento

Urbano da Cidade (PDDU) e do Plano Salvador 500 e a Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo

(LOUOS). 

O que queríamos entender pelo conceito de espaço urbano vernacular, estava mais relacionado a

uma complexa trajetória,  percorrida durante a  formação dos diversos  tipos  de uso e  ocupação que as

pessoas pobres fizeram e fazem desse espaço, do que com a história da tipologia urbana e arquitetônica

que a comporta, e que é hoje o patrimônio histórico. Mas essa trajetória e sua forma urbana não são, de

modo algum, dissociadas. 

Os fatos de 2015 nos alertaram que, a ocupação das ladeiras e de outros espaços organizados

junto ao núcleo inicial  da cidade,  por  pessoas  mais  pobres com suas  atividades,  relações cotidianas  e

manifestações  culturais,  sempre  se  deu  em  condições  de  disputa.  Esta  disputa  tem  traçado  espaços

marcados entre aqueles que são e que não são melhores estruturados - por terem sido objeto dos planos

governamentais de reformas, urbanização e expansão urbana da cidade. Estes espaços possuem também

outras marcas de segregação fixadas e reformuladas ao londo do tempo, traçadas também pelas normas

criadas pelo poder público que, historicamente, são voltadas para a manutenção de privilégios das elites a

ele associada e que o constitui.

A partir deste quadro inicial, concentramos nossa área de estudo nas ladeiras e ruas em torno da

Praça Castro Alves,  e reorientamos nossa atenção para observar  e pesquisar,  quais  eram os termos da

relação entre o fazer cidade (urbanismo) e a segregação social, que nos caracteriza desde o governo colonial

(monarquia/igreja) e que hoje se ressignifica pelo planejamento estratégico (estado/capital). Acreditamos

que nesta forma de fazer cidade e na estrutura social que a impôs, está a principal causa de uma tensão de

disputa  pelo  espaço,  que  é  marcante  em  nossa  sociedade,  formada  sobre  condições  extremamente

desiguais, cujo poder de determinar os destinos da sociedade e a forma da cidade, tem origem na cultura

de controle da elite colonizadora, alcançada pela violência de vários tipos – que é a marca das “pessoas

colonizadoras” (EDVON, vídeo Direito à Cidade, 2015) que transformaram o que hoje é o Brasil. 

Embora a colonização aqui tenha iniciado antes de 1549, ano em que Salvador foi fundada como

capital da colônia portuguesa, entendemos que na história desta cidade, a relação da segregação social
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com  o  fazer  cidade  se  fixa  com  a  construção  da  “fortaleza  e  povoação”4,  “grande  e  forte”  como

recomendado pelo Rei D. João III no Regimento de Almeirim (ALMEIRIM, 1548, Nº 1). A fortaleza, os portais

e toda estrutura relacionada ao poder colonial que se instalava de forma definitiva, era minoria absoluta,

diante da numerosa população de Tupinambás e de outros povos indígenas que ali viviam. A disputa entre

esses diferentes povos por ocupação e uso daquele espaço com a fortaleza e a povoação que se iniciava,

criou  uma  forte  estratificação  na  povoação/colonização  (cidade)  que  se  expandia  sobre  as  sociedades

existentes. Essas foram oprimidas progressivamente até não representarem uma ameaça para as ambições

de poder sobre a terra e suas riquezas que era o alvo das pessoas colonizadoras. Para os povos indígenas,

esta luta nunca mais acabou, salvo exceções, onde hoje algumas tribos têm suas terras asseguradas5. 

A ambiciosa fortaleza colonizadora foi construída adaptando ao terreno escolhido, as orientações

que vieram de Almeirim:

[….]  tenha a dita fortaleza  e povoação por  assim ter  assentado que dela  se
favoreçam e provejam todas as terras do Brasil e no sítio que vós melhor parecer
ordenareis que se faça uma fortaleza da grandura e feição que a requerer o lugar
em  que  a  fizerdes  conformando-vos  com  as  traças e  amostras que  levais
(ALMEIRIM, Nº 8,1548, grifos nossos) 

O sítio é o espaço, a fortaleza é a cidade murada, as traças são os desenhos, e as amostras são

os modelos de cidade que Thomé de Souza trouxe para construir Salvador. Assim começava a relação de

segregação. Hoje, essas amostras, os modelos de desenho de cidade estão contidos no que chamamos

urbanismo, que é uma disciplina, um saber e um poder da história moderna, que começa a ser nomeado

por volta de 1867 no Tratado Geral da Urbanização, de Ildenfóns Cerdá – arquiteto do plano de expansão

da cidade de Barcelona6.  Mas, dentro dessa pesquisa,  vimos que a segregação era a maneira de fazer

cidade antes do urbanismo e que esse modo continua desde então e que, provavelmente, continuará sendo

assim.

Esta maneira de fazer cidade, inegavelmente, nos marca ainda hoje. Os monumentos urbanos e

arquitetônicos que lhes representam, ainda nos assombram e fascinam assim como aos Tupinambás de

4 Salvador foi uma cidade murada e com duas portas principais, entre 1549 e o início do século XIX, quando o  
muro já era apenas o que sobrou dos portais. Por volta do início do século XVII, o muro foi ampliado e os portais 
(conjunto que compreende a porta, baluartes de vigilância e defesa, fosso e alçapão) foram reformados e 
renomeados: A Porta de Santa Luzia (ao sul) ficou Porta de São Bento e a Porta de Santa Catarina (ao norte) ficou 
Porta do Carmo. A primeira a ser demolida foi a do Carmo (onde é hoje Largo do Pelourinho) em final do século 
XVIII (sem data precisa) e 1806 foi demolida a Porta de São Bento (onde hoje é a Praça Castro Alves) para ser 
construído o Teatro São João, onde hoje é o Palácio dos Esportes. (SILVA, 1949).

5 Segundo dados da FUNAI, hoje no Brasil existem 427 registros de terras de povos indígenas regularizadas, 
tradicionalmente ocupadas. Na Bahia são apenas 12 nestas condições. Fonte: 
<http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas>. Acesso em: 17/07/2017.

6 Site Cronologia do Pensamento Urbanístico. Disponível em: 
<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=970&langVerbete=pt>. Acesso em: 
14/10/2017.
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então. A opressão dos poucos aquartelados na fortaleza, sobre os povos indígenas fora dela, mudou de

personagem, de estrutura social, de espaço, mas permanece agindo na sociedade que vivemos, à revelia

das conquistas sociais duramente alcançadas nestes quase 468 anos que, na lei e no discurso, deveriam

beneficiar a grande maioria, que nesta cidade é pobre e mestiça, e onde a distribuição de renda é uma das

mais desiguais do país.7 A seguir apresentamos uma diagrama geral da pesquisa onde sintetizamos os

componentes fundamentais da dissertação: QUESTÃO, ELEMENTOS TEÓRICOS E MÉTODO, quando fazemos

uma breve descrição destes que serão detalhados no capítulo 3 – Trajetórias.

7 Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos (2010): Brasil = 48,93 e RM Salvador = 52,11. Fonte PNUD.
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/>. 
Acesso em 20/07/2017
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Figura 1: Diagrama geral da pesquisa



6

Vemos no diagrama que entre maio de 2015 e maio 2017, reunimos em uma coleção: notícias,

manifestos,  panfletos,  artigos,  notas,  imagens,  vídeos e filmes.  Somando a esta,  os elementos teóricos

foram escolhidos por duas tarefas fundamentais: primeiro perceber e analisar o espaço, usando o conceito

de heterotopia (FOUCAULT e LEFEBVRE) para expressar os diferentes tipos de segregação social e urbana

encontrados no material da pesquisa; segundo pesquisar e reunir os tempos tendo como chave conceito de

alegoria (BENJAMIN) - que tem o Portal de Santa Luzia como linguagem alegórica da segregação -,  os

tempos são encontrados usando os conceitos de engrama (WARBURG), que traz a memória expressiva dos

processos  de  segregação e  de  mosaico  (BENJAMIN),  que  reúne  os  elementos  e  tempos  heterogêneos,

estruturantes do método de organizar a coleção.

A partir dessa referência do portal e mais o conceito de heterotopia (capítulo 3.2) sinalizamos aqui,

apenas brevemente, os elementos teóricos usados pesquisar e reunir os tempos (capítulos 3.4):

ALEGORIA: Com o Portal  de  Santa  Luzia  percebemos  a segregação como uma marca  que  se

perpetua  no  tempo,  no  espaço  e  na  estratificação  social  que  nos  caracteriza  como  sociedade.  Ao

identificarmos  este  Portal,  percebemos  também,  que  ele  estabelecia  uma  forma  de  segregação  mais

complexa que sua materialidade. Entendemos que, mesmo demolido (em 1806 já com no nome de Porta de

São Bento),  o  Portal  seguiu no imaginário da estrutura social  que ajudou a estabelecer  se fixando na

memória individual  e coletiva.  Hoje não o vemos como uma estrutura segregacionista,  mas como uma

alegoria (BENJAMIN, 1984) da forma de segregação urbana que ele estabeleceu, e que hoje permanece com

outros modos de fazer a cidade. Transformando o Portal de Santa Luzia em portal-alegoria (simplesmente

Portal), ele passa a ser a linguagem alegórica que usamos: para expressar a relação entre segregação social

e  os modos de fazer  cidade e  urbanismo no Centro Histórico de Salvador;  para identificar  e  falar  das

memórias formadas pelos processos de segregação urbana e social, frutos dos modelos autoritários de fazer

cidade e de como estes criaram estigmas que afetam as possibilidades de transcender este modelo para

formulações efetivamente democráticas.

ENGRAMA: É onde se “martelou na memória as formas expressivas” (WARBURG, 2015, p. 367)

que desejamos pesquisar os momentos formadores deste modelo autoritário de cidade e as consequentes

disputas  por  modelos  mais democráticos.  Ele  pode ser  entendido também como uma “recordação que

relampeja” (BENJAMIN, vol. I, 2012, p. 243) de dentro da memória carregando acontecimentos, imagens,

sons, discursos, etc. Assim os engramas nos possibilitam garimpar com um olhar mais amplo e livre das

amarras do tempo e do espaço, a história da relação entre segregação social e urbanismo no CHS. Estes

engramas podem ter sido fixados, ou podem ser acionados, nos momentos de insurgências e no cotidiano

das disputas, quando estas não estão abertas e dadas a ação, eles se fixam imperceptivelmente. Em todas

as formas (insurgentes ou cotidianas), eles nos permitem perceber Portais (relação entre segregação social e
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as formas de fazer cidade e urbanismo no Centro Histórico de Salvador) tanto em fatos históricos (que

buscamos nos dois lados da disputa) quanto em fatos cotidianos.

MOSAICO: A  partir  do  Portal  como  linguagem  alegórica,  reunimos  engramas  de  “elementos

isolados e heterogêneos” (BENJAMIN, 1984, p. 50): pessoas, acontecimentos, discursos, imagens e outros

Portais. Estes elementos são comuns no mosaico apresentado, para que, uma vez justapostos, continuem

abertos para serem ampliados, atualizados e ou reorganizados em novo mosaico. 

Para construção do método extraímos da obra de Benjamin “A origem do drama barroco alemão”

(1984), os conceitos de alegoria e de mosaico (que já vimos acima). Nesta obra, ele os desenvolve e usa

para um contexto mais amplo do que trazemos aqui. Mas o que extraímos de um determinado ponto deste

desenvolvimento  sem desviá-lo,  está  ligado  a  propriedade  da  alegoria  como expressão  à  maneira  da

linguagem,  e  a  propriedade  do  mosaico  (e  da  contemplação)  de  justapor  elementos  isolados  e

heterogêneos,  e  ao  seu  valor  como  “fragmentos  de  pensamento”  (BENJAMIN,  1984,  p.  51).  Assim

compomos o mosaico a partir de elementos heterogêneos que relacionam a maneira como pesquisamos e

formamos nossa coleção, com nosso método de dissertação sobre os diversos mecanismos formadores da

relação entre segregação social  e fazer cidade, que observamos em nossa pesquisa. Entendemos como

essencial em nossa justaposição para o mosaico, o elemento tempo. Justapor tempos distintos é a principal

ligação que o conceito de mosaico em Benjamin,  tem com o nosso trabalho.  Acreditamos que tempos

distintos justapostos, propiciam aos elementos que os engramas nos trazem ou aos quais nos leva, um

encontro, furtivo ou explícito, com as diversas relações entre as diferentes formas de segregação social,

implicadas pelo fazer cidade, enriquecendo a análise sobre essa complexa e intrincada relação. 

Para encontrar os elementos teóricos e articular nosso método, foi fundamental o trabalho contínuo

na  COLEÇÃO que iniciamos em maio de 2015 – quando houve os deslizamentos,  desmoronamentos e

demolições nas Ladeiras do CHS – e fechamos em maio de 2017 quando encerramos a pesquisa. A coleção

está formada por notícias, manifestos, panfletos, artigos, notas, imagens, vídeos e filmes. Seu conteúdo

extrapola os fatos que a geraram inicialmente e o período em que a mesma foi construída. A esse conteúdo,

atribuímos duas categorias chaves que chamamos de “documento” (imagens, textos e filmes) e “época”

(colônia, império e república).

Como resultado desta pesquisa e do seu método, comentamos os processos históricos que foram

moldando a forma de ocupação e uso da cidade pelas pessoas, em razão de sua condição social e de sua

relação com o poder organizador e normatizador. Esta relação de poder iniciou com a igreja e a monarquia

portuguesa que invadiram e colonizaram o espaço dos diversos povos indígenas que aqui viviam. Hoje esta

relação está entre o capital privado e o estado, que deliberam sobre a cidade de forma a garantir resultados
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voltados mais aos seus interesses políticos e financeiros que para o seu papel  junto aos interesses da

sociedade como um todo. 

Entendemos que, a partir do estudo e conhecimento (que aqui apenas iniciamos) dos processos

políticos e sociais, formadores da segregação pelos modelos de cidade aplicados em Salvador, desde o

período  colonial  (com  o  Regimento  de  Almeirim),  podemos  repensar  a  forma  como  lidamos  com  os

mecanismos que mantêm em jogo práticas colonialistas e impõem retrocessos em nome dessas práticas.

São mecanismos que prevalecem apesar dos avanços e conquistas sociais alcançados, mas ainda pouco

efetivos diante das táticas de poder das elites (político-econômica) de conquistar a aquiescência das pessoas

pobres (FOUCAULT, 2014) e daqueles que militam em defesa destes8 ou de criar nestes, esquecimento e

desgaste9 em nome da manutenção ou expansão dos seus interesses. Usamos nosso método também para

refletir sobre as formas de enfrentamento que temos praticado contra esses modelos e táticas excludentes e,

do que podemos dispor em termos de condições de possibilidades (FOUCAULT, 2014) para avançarmos

nesse enfrentamento.

8 Como foi o caso do Plano Participativo (Estado) e das Audiências Públicas para discussão do PDDU e Plano 
Salvador 500 (Município), que trataremos no mosaico.

9 Como no caso da Feira do Couro na Ladeira da Barroquinha, que também trataremos no mosaico.
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2. MAPAS E LINHA DO TEMPO [entre 2015 e 2017]

Neste capítulo, proporcionamos um mergulho na área da pesquisa e nos fatos que determinaram a

questão e o objeto da mesma. Para mostrar a área onde se concentrou a pesquisa trazemos um mapa, que

mostra  a  localização do CHS em relação a cidade (Figura 2),  os  limites  das  áreas  que são referências

importantes para a pesquisa: O Centro Antigo de Salvador (CAS), a Área de Proteção Rigorosa (APR), ambos

definidos pela Lei Municipal Nº 3.298/1983 e a delimitação do CHS como área tombada pelo IPHAN (1984)

e pela UNESCO (1985). Nos mapas seguintes, elaborados no programa Google Maps10, marcamos alguns

lugares e fatos, em que o conhecimento ou noção de sua localização no CHS, e a proximidade deste em

relação a outros lugares, são importantes para perceber as questões abordadas e, principalmente, as que

problematizamos. Os mapas foram elaborados com os seguintes temas: 

• ÁREA DE PESQUISA E PORTAIS – Nesta pesquisa não definimos uma poligonal, mas lugares de

interesse a partir das questões que foram levantadas em maio de 2015 e outras que se incorporam

enquanto formávamos a coleção. Neste mapa estão marcados oito, dos principais lugares em torno

dos quais a pesquisa se desenvolveu e em torno dos quais se constituíram portais-alegoria (trazidos

no mosaico)  por  determinados  fatos  que  ocorreram durante  a  história  de  sua  formação como

espaço urbano. Marcamos também neste e nos demais mapas a localização dos portais da cidadela

de Salvador, construídos no período colonial, onde mostramos onde ficava o Portal de Santa Luzia,

e assim se percebe, o quanto o espaço que este ocupou é geograficamente central  dentro da

trajetória de disputa por ocupação e uso no CHS.

• MAPA GERAL DA PESQUISA – Neste mapa localizamos, além dos lugares da pesquisa, as principais

ações  empreendidas  pelo  poder  público  (programas  e  projetos),  as  tragédias  de  2015

(deslizamentos  e  demolições)  e  os  lugares  que  caracterizam  distintos  agentes  na  disputa  por

ocupação e uso, do lado hegemônico (Espaço Cultural da Barroquinha, Espaço Itaú de Cinema -

Glauber Rocha, Fera Palace Hotel e Hotel Fasano, por ex.) e contra-hegemônico (Centro Cultural

Que Ladeira É Essa? e Artífices da Ladeira da Conceição, por ex.) proporcionando uma noção de

como cada um deles está implicado em relação ao outro no que diz respeito a sua localização.

Marcamos  também  dois  estabelecimentos  comerciais  que  são  representantes  de  um  tipo  de

ocupação e uso tradicionais (a loja de equipamentos fotográficos FOTOCOLOR e o sebo/antiquário

Cruzada Cultural Castro Alves) que, apesar de estarem entre o tipo de atividade estimulada pelo

Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Integrado (PIDI), via incentivos fiscais,

10 Disponíveis online em:<https://drive.google.com/open?id=1UYgdtSl4qhjnoDws74d1IT-XjAs&usp=sharing>
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representam mais um modelo comercial popular  de resistência, do que de adesão ao perfil  de

elitização deste espaço, como outros estabelecimentos antigos em torno das ruas que são objeto

do PIDI (como mostraremos no mosaico)

• RELAÇÃO: PROGRAMA E PROJETO / LUGARES – Neste mapa isolamos do mapa anterior as ações do

poder  público  (programas  e  projetos)  empreendidas  dentro  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento – Cidade Históricas (PAC-CH) e do PIDI, em contraponto com os lugares em disputa.

• RELAÇÃO: PROGRAMAS E PROJETOS / TRAGÉDIAS – Como no mapa anterior, a intenção é também

realçar as ações do poder público, neste caso, em contraponto aos locais onde aconteceram as

tragédias, que é onde, na área da pesquisa, estão concentrados imóveis em estado precário de

conservação.

• RELAÇÃO: LUGARES / TRAGÉDIAS – Neste último mapa isolamos os lugares em disputa com os

locais das tragédias, o que realça que estas aconteceram próximos aos lugares onde estão alguns

dos movimentos contra-hegemônicos.

Fonte: Centro Antigo de Salvador. Disponível em: <http://www.centroantigo.ba.gov.br/arquivos/File/image1.jpeg>. 
Acesso em: 17/06/2015
LEGENDA:

Limite do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 1984

Área de Proteção Rigorosa – APR, Lei Municipal Nº 3.298/1983

Área Contígua a APR, Lei Municipal Nº 3.298/1983

Nota: Reproduzimos acima a legenda original do mapa para melhor leitura nesta escala.

Figura 2: Mapa do Centro Antigo de Salvador.  Localização e Poligonais de Delimitação
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No intuito de fazer outro mergulho, agora nos fatos que determinaram a questão desta pesquisa,

elaboramos uma LINHA DO TEMPO entre de 2015 a 2017, mais alguns importantes de 2014. Com esse

recorte, acompanhamos os fatos relacionados aos deslizamentos, desmoronamentos, tragédias, demolições

e protestos no CHS, seus desdobramentos e novos fatos relacionados, que surgiram até maio de 2017,

quando fechamos a pesquisa. Estes foram marcados segundo sua fonte de origem com o intuito de destacar

os diferentes campos de disputa nesse período e de sinalizar quando são de campos opostos e quando são

de articulação do jogo político.  Seguindo esse princípio,  identificamos que,  nos  fatos  que reunimos,  a

relação de disputa por ocupação e uso no CHS, está concentrada da seguinte forma, entre: Movimentos

hegemônicos  –  poder  público  federal,  municipal  e  estadual,  câmera  de  vereadores,  capital  privado  e

institucional; movimentos contra-hegemônicos – movimentos sociais, câmera de vereadores e institucional;

movimentos de articulação hegemônico e contra-hegemônico – institucional e câmera de vereadores. 

A compreensão de, em que momento e como se desdobrou no tempo, a atuação da câmera de

vereadores e de algumas instituições em todos os campos de disputa, e como se sucedeu com relação os

movimentos dos outros campos é um dos dados importantes que a construção dessa linha do tempo nos

trouxe – além do mergulho nos fatos – para a reflexão crítica que abordaremos no mosaico final. Além disso

situamos  as  fatalidades  e  2015  –  já  mencionadas  –  para  assim  realçar  na  linha  do  tempo,  seus

desdobramentos.

LINHA DO TEMPO [entre 2015 – 2017]
LEGENDA: 
 FATALIDADES
 IMPRENSA
 AÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

 AÇÃO FEDERAL
 AÇÃO MUNICIPAL
 AÇÃO ESTADUAL

 AÇÃO CAPITAL DO PRIVADO
 AÇÃO INSTITUCIONAL 
 AÇÃO CÂMERA DE VEREADORES

2014   (26/FEVEREIRO) O IPHAN LANÇA O EDITAL DE LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA N.º 02/2014 –
UASG 343007, PARA CONTRATAÇÃO, ENTRE OUTROS, DE “PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,
RESTAURAÇÃO  E  ADAPTAÇÃO  DOS  IMÓVEIS  LOCALIZADOS  NOS  ARCOS  DA  LADEIRA  DA
MONTANHA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA”. O ESTUDO QUE SERVIU DE
BASE PARA A LICITAÇÃO, NÃO FOI DISCUTIDO COM OS ARTÍFICES DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO.

 (21/MARÇO)  IPHAN-BA DIVULGA EM SEU BLOG A SEGUINTE MATÉRIA “OS ARCOS E  AS
MURALHAS  DA  ENCOSTA  DO  CENTRO  HISTÓRICO  DE  SALVADOR  SERÃO  RECUPERADOS  E
REQUALIFICADOS PELO PAC – CIDADES HISTÓRICAS”

  (15/JULHO)  ARTÍFICES DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO RECEBEM NOTIFICAÇÃO DA SUCOM
(ATUAL  SEDUR  -  SECRETARIA  DE  DESENVOLVIMENTO  E  URBANISMO  DE  SALVADOR),  PARA
DESOCUPAREM OS ARCOS DA LADEIRA.

 (08/DEZEMBRO)  ARTÍFICES  DA  LADEIRA  DA  CONCEIÇÃO REALIZAM  MANIFESTAÇÃO
DURANTE A FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA, PELA PERMANÊNCIA DELES NO
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LINHA DO TEMPO [entre 2015 – 2017]
LEGENDA: 
 FATALIDADES
 IMPRENSA
 AÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

 AÇÃO FEDERAL
 AÇÃO MUNICIPAL
 AÇÃO ESTADUAL

 AÇÃO CAPITAL DO PRIVADO
 AÇÃO INSTITUCIONAL 
 AÇÃO CÂMERA DE VEREADORES

LOCAL.

MAI/2015  (12)  A  PREFEITURA LANÇA  O  PL  N.  268/2015,  PIDI,  QUE  OFERECE  DURANTE  10  ANOS,
DESCONTOS  NO IPTU  E  NO INSS  PARA QUEM INVESTIR  NAS  ÁREAS  DO CENTRO HISTÓRICO,
BARRA, COMÉRCIO E PENÍNSULA DE ITAPAGIPE.

 (18) NA LADEIRA DA PREGUIÇA OCORRE O DESABAMENTO DE UM MURO SOBRE ALGUMAS
CASAS, PROVOCANDO A MORTE DE OBERDAN DOS SANTOS BARBOSA.

 (20)  NA LADEIRA DA MONTANHA OCORRE UM DESLIZAMENTO DE TERRA, QUE DERRUBA
ALGUMAS CASAS E PROVOCA A MORTE DE CLAUDENICE GONÇALVES.

  (21) A SUCOM INICIA A DEMOLIÇÃO DE 06 CASAS NA LADEIRA DA MONTANHA.

  (23) A SUCOM REALIZA A DEMOLIÇÃO DE 03 IMÓVEIS NA LADEIRA DA CONCEIÇÃO.

 (31) A ARTICULAÇÃO DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR CONVOCA A COMUNIDADE PARA
UMA ATIVIDADE PROTESTO NA LADEIRA DA CONCEIÇÃO, EM DEFESA DO CENTRO ANTIGO DE
SALVADOR (CAS) E CONTRA A EXPULSÃO DAS PESSOAS.

  (31)  O  ASSESSOR  ESPECIAL  DO  MINC,  ARMANDO  ALMEIDA,  VISITA  O  LOCAL  DAS
DEMOLIÇÕES  E,  NA  LADEIRA  DA  CONCEIÇÃO  DA  PRAIA,  ASSISTE  AOS  PROTESTOS  DOS
MORADORES E ARTÍFICES SOBRE AS DEMOLIÇÕES.

JUN/2015  (11) ARTICULAÇÃO DE MOVIMENTOS E COMUNIDADES DO CENTRO ANTIGO DE SALVADOR,
ENVIAM  CARTA  AO  MINISTRO  DA  CULTURA  JUCA  FERREIRA  (NA  ÉPOCA),  SOBRE  A
VULNERABILIDADE DAS PESSOAS NO DOIS DE JULHO, NO ARCOS DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO DA
PRAIA, NA GAMBOA DE BAIXO E NA LADEIRA DA PREGUIÇA.

  (28) NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SAI A MATÉRIA: “VIA MAIS ANTIGA DO PAÍS, EM
SALVADOR,  SERÁ REVITALIZADA PARA VIRAR COMPLEXO TURÍSTICO”.  FALA SOBRE O PROJETO
BAHIA DISTRICT, DO EMPRESÁRIO ANTONIO MASSAFERA QUE COMPROU O PRÉDIO DO PALACE
HOTEL NA RUA CHILE.

 (30)  ENTIDADES ENVIAM  AO  COMITÊ  DO  PATRIMÔNIO  MUNDIAL  DA  UNESCO  A  CARTA
“DENÚNCIA SOBRE A CONDIÇÃO DE ABANDONO DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR, BAHIA,
BRASIL”.

  (S/D)  LADEIRA  DA  BARROQUINHA: CONCLUÍDA  A  OBRA  DE  REFORMA  DA  LADEIRA,
INICIADA EM NOVEMBRO/2013. O PROJETO DA METRO ARQUITETURA, PREVIA A PERMANÊNCIA
DOS  BARRAQUEIROS  DA  FEIRA  DO  COURO  (HÁ  40  ANOS  NESTE  LUGAR)  COM  BARRACAS
DESMONTÁVEIS, MAS NENHUMA BARRACA FOI INSTALADA E NENHUM BARRAQUEIRO FICOU NO
LUGAR DEPOIS DA REFORMA.

JUL/2015  (02)  MOVIMENTOS  SOCIAIS SE  MANIFESTAM  NO  DESFILE  DE  02  DE  JULHO,  COM  UMA
PERFORMANCE ARTÍSTICA REPRESENTANDO ESCAVADEIRAS E MULHERES GUERREIRAS. REALIZAM
TAMBÉM INTERVENÇÕES PELA RUAS DA CIDADE EM STENCIL COM A FRASE “CENTRO ANTIGO
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LINHA DO TEMPO [entre 2015 – 2017]
LEGENDA: 
 FATALIDADES
 IMPRENSA
 AÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

 AÇÃO FEDERAL
 AÇÃO MUNICIPAL
 AÇÃO ESTADUAL

 AÇÃO CAPITAL DO PRIVADO
 AÇÃO INSTITUCIONAL 
 AÇÃO CÂMERA DE VEREADORES

SANGRA”.  NA  CONVOCAÇÃO  PARA  O  2  DE  JULHO  NAS  REDES  SOCIAIS,  OS  MOVIMENTOS
DIVULGAM TAMBÉM 30 ITENS DE SUAS PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES.

 (08) PPGAU-UFBA PROMOVE O SEMINÁRIO: CENTRO HISTÓRICO EM DEBATE COM IPHAN, IPAC,
AMACH, CREA E MOVIMENTOS SOCIAIS.

  (15)  ARTÍFICES DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO RECEBEM NOTIFICAÇÃO DA SUCOM, A
PEDIDO DO IPHAN, PARA DESOCUPAREM OS ARCOS DA LADEIRA.

 (15)  DOSSIÊ  LADEIRA  DA  MONTANHA:  RELATÓRIO  DE  DEMOLIÇÕES  E  CRONOLOGIA  É
ELABORADO POR GRUPO DE MILITANTES E ENVIADO AO MINISTRO DA CULTURA (NA ÉPOCA) JUCA
FERREIRA.

 (16, 17 E 24) INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – DEPTO. BAHIA (IAB-BA) PROMOVE
O COLÓQUIO “PDDU E A LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: PARA QUE E PARA QUEM?” 

 (21, 22 E 23) JORNAL A TARDE PUBLICA UMA SÉRIE SOBRE A LADEIRA DA MONTANHA
(SOBRE DEMOLIÇÕES, PROSTITUIÇÃO E MÃE PRETA, EX-PROSTITUTA QUE TINHA UM ABRIGO DE
POBRES NO LOCAL).

 (27) GOVERNADOR ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
DE RUAS DO CAS. 

  (27) IMPRENSA ANUNCIA A RETOMADA DAS OBRAS DE REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO
JORNAL A TARDE (NA PRAÇA CASTRO ALVES) PARA IMPLANTAR O HOTEL FASANO.

SET/2015  (02) A PREFEITURA PUBLICA NO DOM (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO) O DECRETO QUE TORNA
DE UTILIDADE PÚBLICA, 07 IMÓVEIS NA REGIÃO DO COMÉRCIO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DA
MÚSICA E DO ARQUIVO MUNICIPAL.

  (24)  A  DEPUTADA  FEDERAL  ALICE  PORTUGAL,  PROMOVE  EM  BRASÍLIA  O  DEBATE
“DEMOLIÇÃO  DE  IMÓVEIS  HISTÓRICOS  TOMBADOS  EM  SALVADOR  E  AS  MEDIDAS  PARA
PRESERVAÇÃO  DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  NACIONAL”,  SEM  A  PRESENÇA  DA
DIRIGENTE DO IPHAN JUREMA MACHADO, QUE ENVIOU REPRESENTANTE.  A ARTICULAÇÃO DE
MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO LANÇA NOTA DE REPÚDIO EM 26/SET/2015.

OUT/2015  (02)  NA  LADEIRA  DA  PREGUIÇA,  A  GUARDA  MUNICIPAL  AGRIDE  MORADORES  QUE  SE
MANIFESTARAM CONTRA A AÇÃO DA SUCOM PARA DERRUBADA DE UM MURO NO LOCAL.

 (03)  ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS E COMUNIDADES DO CAS,  LANÇAM “MANIFESTO
CONTRA UM PDDU RACISTA E HIGIENISTA”.

 (14)  AS LADEIRAS DO CHS SÃO O TEMA DA QUARTA MESA DO PROJETO “ACADEMIA DA
CRISE” NO MAM-BA, QUE REUNIU UNIVERSIDADE E MORADORES.

 (22) MOVIMENTOS DO CAS SE POSICIONAM CONTRA A NOMEAÇÃO DE FERNANDO ORNELAS
PARA SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN-BA.

 (24) A ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO CENTRO ANTIGO ENCAMINHA A COORDENAÇÃO
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LINHA DO TEMPO [entre 2015 – 2017]
LEGENDA: 
 FATALIDADES
 IMPRENSA
 AÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

 AÇÃO FEDERAL
 AÇÃO MUNICIPAL
 AÇÃO ESTADUAL

 AÇÃO CAPITAL DO PRIVADO
 AÇÃO INSTITUCIONAL 
 AÇÃO CÂMERA DE VEREADORES

DO  PLANO  SALVADOR  500,  PDDU  E  LOUOS,  O  DOCUMENTO:  “PROPOSTAS  PARA  UM  PDDU
POPULAR I E II”.

 (26) EM AUDIÊNCIA DO PDDU, MOVIMENTOS ENTREGAM AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA
PRESENTES, O PRÊMIO “TRATOR DE OURO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR”.

NOV/2015  (19) DIRCAS/CONDER REALIZA SEGUNDA APRESENTAÇÃO SOBRE O FUNDO DE INVESTIMENTO
DO  CENTRO  ANTIGO  DE  SALVADOR,  COM  TÉCNICOS  DA  SEDUR,  CONDER,  ACADÊMICOS  E
REPRESENTANTES DO SETOR PRIVADO.

DEZ/2015  (30) A PREFEITURA PUBLICA NO DOM, A LEI N. 8.962/2016 QUE CRIA O PIDI.

ABR/2016  (18) PREFEITURA PUBLICA NO DOM DECRETO N. 27.158/2016, QUE REGULAMENTA A LEI DO
PIDI.

JUN/2016  (30) A PREFEITURA PUBLICA NO DOM N.º 6.620 A LEI N. 9.096/2016, QUE DISPÕE SOBRE O
PDDU DE SALVADOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JUL/2016  (07) A ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS E COMUNIDADES DO CAS LANÇAM UMA NOTA
DENUNCIANDO FALHAS NO PROCESSO DE AUDIÊNCIAS E DE TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA DISCUSSÃO DO PDDU, PLANO SALVADOR 500 E LOUOS.

SET/2016  (15)  INSTITUTO  ACM PROMOVE  O  SEMINÁRIO  CENTROS  HISTÓRICOS:  DESAFIO  DA
GOVERNANÇA.

OUT/2016  (22-24)  PREFEITURA  PUBLICA NO DOM  Nº  6.704,  O  EDITAL  NO.  01/2016  DO  PIDI,  QUE
OFERECE INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NA
BARRA E NO CENTRO HISTÓRICO.

DEZ/2016  (06) O IAB-BA PROMOVE O FÓRUM “PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”.

 (12) PREFEITURA LANÇA, NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA, O PROGRAMA REVITALIZAR
(PROGRAMA DE INCENTIVO À RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DO CENTRO ANTIGO
DE SALVADOR), COMO PROJETO DE LEI (PL) QUE OFERECE INCENTIVOS FICAIS PARA RECUPERAÇÃO
DE IMÓVEIS NO CENTRO HISTÓRICO.

 (13) A PREFEITURA PUBLICA NO DOM Nº 6.734, O EDITAL NO. 02/2016 DO PIDI, CONHECIDO
COMO “VILA CULTURAL DA BARROQUINHA”, QUE OFERECE INCENTIVOS FISCAIS PARA EMPRESAS
SE INSTALAREM NESTA REGIÃO.

MAR/2017  (06) INAUGURAÇÃO DO FERA PALACE HOTEL NA RUA CHILE.
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LINHA DO TEMPO [entre 2015 – 2017]
LEGENDA: 
 FATALIDADES
 IMPRENSA
 AÇÃO MOVIMENTOS SOCIAIS

 AÇÃO FEDERAL
 AÇÃO MUNICIPAL
 AÇÃO ESTADUAL

 AÇÃO CAPITAL DO PRIVADO
 AÇÃO INSTITUCIONAL 
 AÇÃO CÂMERA DE VEREADORES

ABR/2017  (07)  CÂMERA  DE  VEREADORES REALIZA DEBATE  SOBRE  O  PL  Nº  302/16,  PROGRAMA
REVITALIZAR. ESTE FOI O ÚNICO DEBATE ANTES DE SUA APROVAÇÃO.

 (25)  A  FUNDAÇÃO  GREGÓRIO  DE  MATOS (FGM)  PROMOVE  O  DEBATE  “ARTE  URBANA:
ESPAÇOS EM MUTAÇÃO”. QUE INTEGRA UMA SÉRIE DE DEBATES COM SOBRE O PATRIMÔNIO.

 (26) CÂMERA DE VEREADORES APROVA O PROGRAMA REVITALIZAR (PL Nº 302/16)

 (26) A ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS CENTRO ANTIGO, CONVOCA UMA MANIFESTAÇÃO
NA CÂMERA DOS VEREADORES EXIGINDO A RETIRADA DO PROGRAMA REVITALIZAR.

MAI/2017  (22)  PUBLICADO  NO DOM N.º  6.845,  DO  DIA  20-22/05/204,  A  LEI  N.º  9.215/2017  DO
PROGRAMA REVITALIZAR.

  (22) 06 VEREADORES E A  IMPRENSA DENUNCIAM A ALTERAÇÃO DO DOM DE 20-22 DE
MAIO  JÁ  PUBLICADO,  PARA INCLUIR  A  SANÇÃO DO PROGRAMA REVITALIZAR APROVADO NA
CÂMERA, DESCONSIDERANDO QUE ESTE JÁ ESTAVA SOB DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA (EXPEDIDA
NO DIA 19 E PUBLICADA NO DIA 22 NO DIÁRIO DE JUSTIÇA) DE NÃO SER SANCIONADO ANTES DE
SEREM ALTERADAS AS ILEGALIDADES IDENTIFICADAS NO PROJETO DE LEI (PL).

 (23)  PREFEITURA ANUNCIA  QUE  DESAPROPRIARÁ  O  CASARÃO DOS  AZULEJOS  E  MAIS  06
IMÓVEIS NO COMÉRCIO PRÓXIMOS A R. DA BÉLGICA, DEPOIS QUE PARTE DA ESTRUTURA INTERNA
DESTE CASARÃO CEDEU.

  (25) NA CÂMERA DE VEREADORES ACONTECE A AUDIÊNCIA SOBRE A DESAFETAÇÃO DE
TERRENOS PÚBLICOS, PL N. 223/2017. 

 (29)  PREFEITURA LANÇA O PROJETO SALVADOR  360,  QUE  POSSUI  08  EIXOS:  SIMPLIFICA;
NEGÓCIOS;  CENTRO  HISTÓRICO  (QUE  INCLUI  O  REVITALIZAR  E  O  PIDI);  INVESTE;  CIDADE
INTELIGENTE; CIDADE CRIATIVA; CIDADE SUSTENTÁVEL; INCLUSÃO ECONÔMICA.

 (30) INSTITUTO ACM PROMOVE O SEMINÁRIO CENTROS HISTÓRICOS: INOVAR É PRECISO.
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3. TRAJETÓRIAS

3.1. PRINCÍPIOS [éticos]

Nesta  pesquisa,  no  momento da escrita,  achamos importante  aprofundar  nossa reflexão sobre

alguns princípios éticos que vão de encontro aos estigmas carregados por algumas palavras comumente

usadas quando se fala de Salvador e de sua história. Entendemos que estigmas são importantes elementos

para a aceitação por parte das pessoas em geral, dos processos violentos de segregação social e urbana.

Como nos livrar então dos que se infiltraram sem percebermos em nossas atitudes do cotidiano, associados

à classe social,  ao sexo,  a orientação sexual  e a cor  da pele? Como reconhecer  e desmontar  estigmas

pacificados em nosso discurso? Como evitar que eles abram brechas para ações de exceção sobre os direitos

das pessoas ou como escreveu a jornalista Eliane Brum (2017)11, que desta forma assistamos passivamente

como “a exceção vai se infiltrando nas horas – e também nas almas”, minando nossa resistência e nossa

indignação?

Resolvemos aqui enfrentar essas questões como um compromisso ético deste trabalho. Depois de

alguns ajustes, voltamos a uma fala que já trouxemos aqui, que é a do Sr. Edvon12. Com ele aprendemos

uma forma de desestigmatização, inspirada na maneira e no tom, como ele se refere aos portugueses que

colonizaram o que hoje é o Brasil. Ele os chama de “pessoas colonizadoras”, “pessoas que se empossaram

da terra durante séculos” e as  famílias  ricas que vinham para cá de “pessoas  consideradas nobres de

Portugal”. Outro aspecto importante desta fala do Sr. Edvon, é quando ele se refere ao que chama de

“camada pobre relegada ao segundo plano”, estes são os “descendentes dos escravos e dos índios”, ou

seja, os mestiços, a grande maioria da população desta cidade. 

A partir desta referência adotamos os seguintes termos neste trabalho com o propósito de evitar a

reprodução dos  estigmas  que  marginalizam.  Assim,  usaremos  a palavra  pessoas  para  nos  referimos a

grupos em geral quando estes não têm uma denominação própria ou quando consideramos a denominação

estigmatizante. Pessoas escravizadas (como já usamos aqui),  para nos referirmos ao que comumente se

chama de escravos,  saindo do estigma do título,  para a realidade da condição que foi imposta à vida

11 BRUM, Elaine. Como lutar pela democracia aprendendo sobre tirania. Publicado no El Pais (online), Coluna 
Opinião, em 29/05/2017. Disponível em:  
<http://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/29/opinion/1496068623_644264.html>. Acesso em: 29/05/2017.

12 Edvon é Edmundo Oliveira Santos, Vice-presidente do Conselho Cultural dos Moradores da Vila Nova Esperança, 
no Centro Histórico, conhecida como Rocinha. Fonte: Vídeo: Direito à cidade. A luta pela cidadania no Centro 
Histórico de Salvador. Disponível em: <https://youtu.be/CETVdCerAWY>. Acesso em: 14/06/2016.
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daquelas  pessoas.  Povos13 africanos,  em  lugar  de  africanos,  quando  se  desconhece  de  que  grupo

sociopolítico específico vieram as pessoas escravizadas. Do mesmo recurso, usamos povos indígenas em

lugar de índios. Essas novas palavras promovem uma mudança no tom do texto e naquilo que acreditamos

como dever desta pesquisa acadêmica: ser socialmente mais justa no tratamento com as pessoas a que se

refere, mas com liberdade de análise crítica sobre ambos os lados da relação de disputa que pesquisamos. 

Outros  dois  princípios  foram  importantes  para  nos  aprofundarmos  na  complexa  realidade

socioeconômica que resultou na formação do CHS e da Salvador que conhecemos hoje.  O primeiro foi

aprofundarmos o entendimento, neste trabalho, da palavra segregação a partir do conceito de heterotopia e

o segundo foi a distinção entre os termos segregação e gentrificação. Ambos detalhamos a seguir.

3.2. HETEROTOPIAS [camadas de segregação]

É no cotidiano das ruas que acontecem recriações e reapropriações dos espaços pelas pessoas que

os  usam.  Mesmo aqueles  espaços  criados  pelos  sistemas  dominantes,  determinados  pelo  que  hoje  se

chama: planejamento estratégico14. Ainda nestes, o cotidiano possui atravessamentos que, em Salvador,

tem  o  perfil  da  ginga dos  moradores  pobres,  criando  e  praticando  diversas  formas  de  resistência  e

promovendo mudanças. Nos últimos anos em Salvador, a indústria que “toma de assalto” a cidade é a do

turismo e da cultura,  agora com o reforço da indústria criativa,  que vem sendo usada no discurso dos

programas mais recentes nas três esferas de governo, com destaque para o governo municipal. Este, no seu

atual programa de governo chamado SALVADOR 360, reforçou o modelo político de gestão pública pelo

planejamento estratégico (o atual prefeito, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, foi reeleito em 2016)

em parceria  com o mercado por  meio de programas,  leis  e  projetos,  voltados para  a  valorização dos

13 Muitos autores usam o termo nações em lugar de povos, mas pesquisando sobre como os historiadores africanos 
se referem aos grupos sociais que viviam na África no período colonial, que não eram organizados politicamente 
ou tinham estrutura política diferente do que conhecemos hoje como país, encontramos apenas a palavra povos e
nenhuma menção a palavra nação. Fonte: História geral da África, Vol. V: África do século XVI ao XVIII. OGOT, 
Bethwell Allan (Editor). Brasília. UNESCO, 2010. Cap. 1, 2, 3 e 4.

14 Segundo Renato Saboya no artigo publicado em sua página: “O planejamento estratégico representou uma 
transposição dos conceitos do planejamento de empresas para o planejamento urbano (KAUFMAN; JACOBS, 
1987), e vem sendo utilizado em várias cidades ao redor do mundo e inclusive no Brasil (ver, por exemplo, 
VAINER, 2000). Um caso significativo é o de Barcelona, por ocasião das Olimpíadas em 1992, conduzido e 
liderado por Jordi Borja. Grande parte da sua justificativa teórica baseia-se na crítica às limitações do planejamento
racional / abrangente, e no reconhecimento de que as mudanças por que  passam as cidades estão cada vez mais 
aceleradas.”. Fonte: Urbanidades. Disponível em:<http://urbanidades.arq.br/2008/05/planejamento-estrategico-
de-cidades-parte-1/>. Acesso em: 15/10/2017. Fontes usadas na citação: KAUFMAN, Jerome; JACOBS, Harvey. A 
public planning perspective on strategic planning. Journal of the American Planning Association, v. 53, p. 23 -33, 
1987; VAINER, Carlos. Os liberais também fazem planejamento urbano? In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; 
MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 105 –
119.
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empreendimentos forjados nos marcos culturais, arquitetônicos e urbanísticos e no apelo para o moderno

pela tecnologia digital. 

O  tratamento  dado  aos  marcos  culturais  da  cidade  por  essa  política,  continua  engessando

manifestações, nomes e personagens. Com o discurso da modernidade digital aplicada à cidade, ele segue

tomando de empréstimo modelos que são externos a realidade de Salvador e aqui se instauram como o

novo, quando o modelo que lhe serviu de referência, já é objeto de fortes críticas nos países de origem

(como Portugal e Espanha, como veremos no capítulo Mosaico). Diante deste quadro, entendemos que era

fundamental aprofundarmos quais são as diversas formas e possibilidades de criar segregação, e o fizemos

a partir do conceito de heterotopia. 

Pesquisando os  autores  que  definiram e  discutiram em suas  obras  o  conceito  de  heterotopia,

chegamos a Henri Lefebvre (nos livros: Revolução Urbana, 2002 e A Produção do Espaço, 200615) e Michael

Foucault  (nos  livros:  As  heterotopias,  2013  e  Outros  espaços,  2009)16.  David  Harvey17 pontua  que  “o

conceito de heterotopia defendido por Lefebvre é radicalmente diferente do de Foucault” (HARVEY, 2014, p.

22).  Não contestando Harvey,  entendemos que ambos mostram abordagens importantes para pensar o

nosso tema e assim, cuidadosamente, tomarmos estas diferentes definições, para nos ajudar a falar sobre as

muitas faces da segregação que percebemos na história do CHS.

Ambos conceitos de heterotopia (Lefebvre e Foucault), nos ajudaram a extrair diferentes formas de

segregação da invisibilidade em que se acomodaram no CHS, cristalizando-as, e a perceber a segregação

ainda no campo das ideias desde o Regimento de Almeirim18 (sec. XVI) até o planejamento estratégico (séc.

XXI); por fim, nos ajudaram a rever a segregação em seu estado bruto que predomina no CHS fazendo com

que esta se apresente na imagem, na linguagem, na figura de linguagem, no desenho urbano, na forma

arquitetônica e em outras possibilidades abertas pelas heterotopias. 

De  modo  resumido  entendemos  que  o  conceito  de  heterotopia  em  Lefebvre  nos  ajuda  a

compreender e perceber grupos segregados no espaço e, em Foucault,  a ver as pessoas dentro desses

grupos na sua relação com o espaço, com o outro e com outros grupos, em suas relações de alteridade19 e a

ver  também como se cria  e manipula o espaço, instaurando e destruindo heterotopias.  Em Lefebvre a

heterotopia é o lugar mais contrastante, heterogêneo, dentro de um campo de lugares homogêneos, já

15 A versão que temos disponível desta obra é uma versão não oficial traduzida por Doralice Barros Pereira e Sérgio 
Martins.

16 O texto “As heterotopias” foi divulgado em 1966 em uma conferência radiofônica. O texto “Outros espaços” é 
uma versão revista por Foucault em 1967 desta conferência de 1966 e publicado somente em 1984.

17 Geógrafo, professor do Centro de Pós-Graduação da City University de Nova York e defensor dos movimentos 
sociais.

18 Documento régio elaborado em Portugal, no Paço do Almeirim, em 17 de dezembro de 1548 que definiu as 
diretrizes para fundação de Salvador e outras relacionadas às práticas econômicas, sociais, territoriais e culturais, 
que se julgavam necessárias para construir o governo geral na colônia e consolidar o domínio de Portugal. (SILVA, 
1949)

19 Caráter ou estado do que é diferente; que é outro; que se opõe à identidade. Fonte: https://www.dicio.com.br
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Foucault  traz  essa fronteira para outras escalas possíveis  colocando-a entre um lugar que se forma no

instante, em um lugar atemporal, em uma ideia. 

Entendemos que o ponto central que difere o conceito de heterotopia entre esses autores (ambos

filósofos),  é o modo como a situam em um determinado contexto,  no espaço e no tempo.  Lefebvre a

introduz  para  analisar  o  contexto  da  transformação  dos  burgos  (medievais)  em  cidades  que,

gradativamente,  vão  incluindo  os  espaços  de  fora,  antes  ameaçadores,  quando  o  crescimento  destes

começa a ser indissociável do crescimento da cidade. Outra forma de heterotopia em Lefebvre é a do “bairro

especializado” onde se instalam relegadas, a “baixa classe urbana” (LEFEBVRE, 1969, p. 22):

Os lugares destinados à troca e ao comércio são, de início, fortemente marcados
por signos de heterotopia […] estes lugares são, antes de mais nada, excluídos
da cidade política. (LEFEBVRE, 2001, p. 22)

Em nosso contexto a heterotopia do “bairro especializado”,  aparece em dois tipos:  visto pelos

Tupinambás, é a própria fortaleza (cidade) que se impõe como demarcação de terra dos invasores ao seu

espaço, não demarcado (ângulo também previsto em Lefebvre); de outro, visto pelo colonizador, esta pode

ser percebida nas áreas extramuros da fortaleza colonial, especialmente nas ladeiras que ligavam as partes,

alta e baixa da cidade, onde se instalaram as pessoas pobres e escravizadas. 

O  Porto,  também  era  um  bairro  especializado  com  a  Rampa  do  Mercado,  praças  de  trocas,

carregadores,  comerciantes e artífices.  Dele chegavam as mercadorias para a cidade alta subindo pelas

ladeiras,  às  custas  da mão de obra das  pessoas  escravizadas  que as  transportava,  como também aos

senhores e senhoras da elite. Lugar de passagem destas pessoas e com terrenos desvalorizados por serem

ladeiras íngremes, ali começaram umas poucas ocupações com casebres que já se espalhavam ao sul da

cidade, tornando-se assim as ladeiras o bairro especializado dos pobres, que depois seria dos bordéis, dos

artífices, da arte de rua e continuando a ser dos pobres.

Os  lugares  diversificados  tanto  se  opõem,  quanto  se  completam  ou  se
assemelham.  O  que  introduz  uma  classificação  (grade)  por  topias  (isotopias,
heterotopias, utopias, ou seja, lugares análogos, lugares contrastantes, lugar do
que não tem ou não tem mais  lugar,  o  absoluto,  o  divino,  o possível),  mas
também  e  sobretudo  uma  oposição  altamente  pertinente  entre  os  espaços
dominados e os espaços apropriados. (LEFEBVRE, 2006, p. 229)

Nessa oposição entre espaços dominados e espaços apropriados trazida por Lefebvre, encontramos

um elo para trazer o conceito de heterotopia desenvolvido por Foucault,  reunindo dois textos onde ele

trabalhou este conceito, destacamos alguns pontos centrais entre os princípios que ele apresenta (FOUCALT,

2013): a justaposição de espaços que seriam (ou deveriam ser) incompatíveis (p. 24); as sociedades podem

diluir e/ou organizar heterotopias, manipulando, construindo ou deixando-as se formarem e, quando lhes
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convém, destruí-las (p. 22) e a heterotopia do espelho que é outra ideia especialmente importante para

nossos estudos:

[…] O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. No espelho, eu
me vejo lá  onde não estou […],  uma espécie  de sombra que me dá a  mim
mesmo  minha  própria  visibilidade,  que  me  permite  me  olhar  lá  onde  estou
ausente: utopia do espelho. Mas é igualmente uma heterotopia, na medida em
que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de
efeito retroativo; é a partir do espelho que me descubro ausente no lugar em que
estou porque eu me vejo lá longe. (FOUCAULT, 2009. p. 415)

Somando a abordagem de Lefebvre a estas novas possibilidades de heterotopia apresentada por

Foucault, ampliaram-se as visibilidades para as formas de segregação. Entendemos que está em curso uma

versão mais radical do projeto iniciado na década de 1990, de transformar o Centro Histórico de Salvador

em um lugar de exploração exclusiva da indústria do turismo cultural, da indústria criativa, do espetáculo e

dos negócios. Esta versão, diferentemente do que aconteceu nas primeiras etapas de reforma do CHS, vem

com uma articulação mais coesa e profissionalizada entre o Governo do Estado, a Prefeitura, o setor privado

e Governo Federal (IPHAN). 

A aparente divergência política entre os partidos e os políticos que atualmente ocupam os cargos

principais no estado, no município e nos órgãos federais, não caracteriza nenhuma divergência com relação

aos  projetos  apresentados  para  transformação  do  Centro  Histórico  de  Salvador.  Todos  eles,  estão  em

estreita aliança com o setor privado, ligado a indústria do turismo e o capital imobiliário, de maior poder de

investimento e/ou de articulação política. 

Mesmo como parte estratégica e mais visível, desta transformação radical marcada nos projetos

recentes para o CHS, entendemos que o Fera Palace Hotel é hoje uma heterotopia. Reinaugurado este ano

(2017) na rua Chile, o hotel ainda está desarticulado das outras ações previstas no projeto mais radical de

transformação do Centro.  O  Fera  Palace  Hotel  é  um contra  espaço,  daquele  espaço ainda  hoje  muito

próximo das relações cotidianas dos frequentadores mais pobres. Por quanto tempo será? 

Por outro lado, tem o “Bahia Design District” título, até o momento, do conjunto de investimentos

previstos no CHS pela Fera Empreendimentos, do qual o hotel faz parte, e que prevê: 3 edifícios, 1 hotel de

luxo (o Fera Palace Hotel, inaugurado em 2017), 6 restaurantes, 1 casa noturna, 2 galerias de arte e 1

estacionamento (o Premium Car Park, inaugurado também este ano). A medida que os grandes projetos de

turismo e de investimentos imobiliários se aproximam e se instalam no CHS, as heterotopias de espaços

antes segregados ou invisibilizados para o poder público, subitamente saem da cegueira destes, para se

transformarem em locais inconvenientes e indesejados dentro das novas funções e ambiências, desejadas

pelos investidores e pelos políticos, para o que o CHS possa atender ao novo perfil de consumo desenhado

em seus projetos estratégicos.
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Estas primeiras análises feitas aqui, nos mostraram a força que o conceito de heterotopia tem –

quando o tensionamos ente as concepções que Foucault e Lefebvre dele fizeram – para extrair do “conjunto

de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos”  (SANTOS, 1988, p. 25), que é o espaço, as

diversas faces da segregação social, implicadas em nosso modo de fazer cidade.

3.3. SEGREGAÇÃO [antes e por meio da gentrificação]

Segregação ou gentrificação? Em geral, vemos estas palavras, lado a lado em publicações, artigos e

manifestos  que  visam abordar  os  impactos  sociais  das  intervenções  urbanas,  especialmente  em  áreas

centrais, que afetam de forma desigual os moradores da área e do entorno segundo sua classe social. A

gentrificação surge em um contexto onde as ações realizadas pela via do planejamento estratégico e do

turismo,  promovem a remoção ou inviabilizam a permanência  de moradores em áreas de valor  ou de

potencial turístico e imobiliário das cidades, colocando em debate o direito à moradia e a elitização destas

áreas para favorecer e incrementar o consumo pela via da indústria do turismo, do entretenimento e da

produção habitacional de alto padrão. 

Já  a  segregação,  se  faz  presente em um contexto mais  amplo e  historicamente anterior  como

resultado  do  criar,  refazer  a  ampliar  cidade  nos  moldes  de  governos  autoritários  (mesmo  que

democraticamente eleitos), impondo sobre qualquer preexistência social não desejável o ônus de pagar com

a precarização de sua existência, especialmente no que se refere a questão da moradia, mas também da

infraestrutura  urbana  como  um  todo  (saneamento,  transporte,  etc.).  Por  isso,  distinguimos  nosso

entendimento sobre estas duas palavras especialmente pelo sentido que uma, e não outra, assume neste

trabalho. 

Primeiro entendemos a gentrificação dentro de um debate mais atual que, a partir dos anos 1990,

questiona  a  crescente  afirmação do planejamento  estratégico  como instrumento  para  definir  a  política

urbana das cidades, iniciada com as grandes reformas das áreas centrais, especialmente aquelas associadas

aos  chamados  megaeventos  (Olimpíadas  e  Copa do  Mundo de  Futebol),  que  impõem um ritmo mais

acelerado e abrangente a este processo, evidenciando seu impacto social sobre as populações mais pobres.

Este termo foi difundido no debate urbano a partir dos anos 1990, traz a reboque o termo segregação como

inerente ao processo de gentrificação20, mas aqui entendemos a segregação como algo mais amplo, criado

pela ação do poder  público-privado e trazendo em seu bojo  de forma deliberada,  diversas  formas  de

20  O termo gentrificação (gentrification) é aprofundado nos anos 1990 pelo geógrafo britânico Neil Smith que 
estudou este processo nas cidades de Nova York e Londes. Fonte: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, 
Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ. Vozes, 2000.



27

estratificação social, impostas por ações sobre a cidade decididas de forma centralizada. Entendemos que

este modo de fazer cidade é anterior ao fenômeno da gentrificação e é deste, independente.

A segregação é algo mais complexo por estar em toda parte nas grandes, médias e pequenas

cidades. Pode ser imediatamente identificada entre áreas urbanas centrais e áreas periféricas, mas possui

formas bem mais sutis. Sua onipresença nas cidades brasileiras não é fortuita, ela é intrínseca, como vimos,

a uma tradição que tem por princípio a prerrogativa das elites em estabelecer quais áreas serão criadas,

beneficiadas e quais serão deixadas como estão, ainda que estejam em situação precária.

A segregação que constitui uma expressão física e social do urbanismo do Centro Histórico possui

dois aspectos: em um ela é resultado do processo de resistência dos que ainda estão lá, vivendo o cotidiano

deste lugar em uma relação mais próxima com a rua, seja pela moradia, trabalho ou outras atividades

cotidianas  de  ocupação  e  uso;  em  outro  ela  é  um  resíduo  da  ação  empreendida  pelas  obras  de

requalificação a partir da década de 1990, que ainda não abrangeram o Centro Histórico e o Centro Antigo

como  um  todo.  Novos  projetos  já  delineiam  o  enrijecimento  das  fronteiras  ainda  permeáveis  de

coexistência, quando se aproximam de áreas como Barroquinha e Ladeira da Conceição, como veremos

aqui.

No  CHS  a  segregação  se  anuncia  nas  partes  claramente  distintas  do  bairro  e  das  ruas

diferentemente ocupadas,  mas também onde não é nítida a separação das classes sociais,  mesmo nos

edifícios monumentais que, por serem em sua maioria públicos ou religiosos, são frequentados por pessoas

de diversas classes em atividades cotidianas. O peso histórico que este bairro carrega, oferece a sensação

de que tudo ali é híbrido, mestiço e fantástico. Então como é a segregação em um lugar assim? Como esta

se constitui espacialmente? E como está cada vez mais presente no discurso dos moradores em disputa?

Nas análises de diversos trabalhos acadêmicos que buscam entender e discutir os processos de ocupação e

reformas no CHS nos últimos 30 anos desde as primeiras reformas dos anos 1990?

Os tempos se misturam e confundem, as pessoas parecem personagens saídas de um imaginário

que se construiu para este lugar. Pessoas e projetos mimetizam tempos e espaços ao gosto das afirmações

culturais, sociais, econômicas e políticas que se queira fazer ver e sentir sobre o outro, sobre o tempo em

que se deseja estar, explorar e se firmar política, cultural e economicamente, seja em benefício próprio ou a

serviço para outros, criando deste emaranhado de trajetórias, outros espaços: utópicos ou heterotópicos. 

Até aqui mostramos como foi pensada esta pesquisa, o que motivou seu objeto, transformou seu

objetivo, definiu seus princípios e complementamos com alguns conceitos importantes para a forma como

trabalhamos. Agora vamos ver como tudo isso contribuiu para formar nossa coleção, eleger os conceitos

que compõem a estrutura da pesquisa e que formaram seu método.
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3.4. MÉTODO: COLEÇÃO [alegoria+engrama] MOSAICO

Para chegarmos ao método de trabalho desta pesquisa, nos colocamos uma reflexão autocrítica

sobre qual era o nosso lugar ao lado dos trabalhos que já pensaram e contribuíram criticamente sobre as

disputas no CHS. São muitos os artigos e pesquisas que estudaram e discutiram os vários aspectos da

complexa formação urbana, arquitetônica e socioeconômica do centro antigo da cidade e suas questões

atuais e históricas, muito além dos trabalhos que usamos aqui como referência bibliográfica. Assim sendo,

para nossas referências, buscamos trabalhos que, além de mostrar a história dessa formação urbana, seus

conflitos, retrocessos e avanços, nos ajudassem a enxergar e compreender os mecanismos formadores do

modelo de segregação urbana que se mantém ainda hoje na cidade, e que são o objeto desta pesquisa. 

Nosso lugar ao lado dessa produção crítica é o de oferecer uma alternativa para estudar estes

mecanismos, e que possibilite um rearranjo nas condições de sua percepção e nas possibilidades de pensar

outros  arranjos  que  contribuam para  aprofundar  nossa  reflexão  crítica  em  busca  alternativas  de  para

empreender e consolidar avanços mais democráticos. 

Retomando o que vimos no diagrama geral da pesquisa de modo esquemático, nosso método

surge a partir do Portal de Santa Luzia – como alegoria da segregação urbana. Vendo-o como linguagem

alegórica, trazemos a ideia de engrama para pensar e pesquisar, como se fixaram os modelos de cidade

com segregação em nossa sociedade e, reunindo esses engramas como memória expressiva das diversas

manifestações desses modelos, compomos o mosaico de elementos e tempos heterogêneos para observá-

los, estudá-los. Agora vamos detalhar como chegamos a cada componente que culminou em nosso método.

COLEÇÃO

Vimos que o mosaico tem como fonte principal, uma coleção que iniciamos em maio de 2015, a

partir do momento que definimos o objeto da pesquisa. Na tabela a seguir apresentamos o Quadro Resumo

dessa coleção. O conteúdo foi dividido em duas categorias que chamamos de documento (imagem, texto e

vídeo) e época (Colônia, Império e República), essa foi uma classificação mínima que fizemos, apenas para

que o nosso “ciclo  recorrente de contemplação”  (BENJAMIN,  1984,  p.  50)  da mesma,  tivesse algumas

chaves mestras. 
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Na chave documento – imagem: Reunimos inicialmente as fotos que registraram e denunciaram

os deslizamentos, a retirada de moradores e as demolições nas Ladeiras da Conceição e da Montanha,

consideradas dentro das suas fontes originais e não como registro de ensaios independentes e imagens

desvinculadas dos artigos, matérias, relatórios. Pesquisamos e incluímos fotografias históricas do cotidiano

e de eventos que estão destacadas na pesquisa. A coleção de mapas, gravuras e desenhos da época da

Colônia (séculos XVI e XVIII), corresponde aos registros iconográficos iniciais, antes do surgimento e difusão

da fotografia  no  Brasil21.  Principais  fontes: Biblioteca  Virtual  Consuelo Pondé,  Guia Geográfico (site  de

história  do Brasil  e  do mundo),  Acervo Fotográfico  do Instituto Moreira  Sales,  Brasiliana Fotográfica  –

Biblioteca Nacional Digital,  Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP) e Coleção História Visual de

Salvador.

Na  chave  documento  –  texto: Com foco  no  ano  de  2015,  reunimos  notícias  dos  primeiros

deslizamentos,  dos  desdobramentos  com  a  remoção  de  moradores  e  a  demolição  das  casas;  das

manifestações e denúncias de irregularidades na ação da Prefeitura e do IPHAN e, quase em paralelo, das

notícias  dos  investimentos  no  CHS,  especialmente  relacionados  naquele  momento,  com  a  Fera

Empreendimentos, responsável pelo novo Palace Hotel, com PAC – Cidades Históricas (PAC-CH/IPHAN) e

outros projetos no local. Algumas notícias são pesquisadas considerando um ano específico, como 2009

(ano do lançamento das obras do Hotel Fasano na Praça Castro Alves). Como nesta chave a pesquisa é feita

em periódicos (jornais, revistas) disponíveis online em cada época, são poucos os textos que encontramos

para início e meados da época da Colônia (entre os séculos XVI e XVIII) o que muda quando chegamos na

época do Império, quando a produção de documentos em texto é intensa. Principais Fontes: Biblioteca

Virtual Consuelo Pondé, Jornais (online), sites, redes sociais, Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (USP)

e Hemeroteca Digital – Biblioteca Nacional Digital.

Na chave documento – vídeo: Os primeiros vídeos da coleção, já na atual época da República,

foram os  documentários  gravados pelos  Movimentos Sociais  (Centro Antigo Sangra e outros),  sobre as

demolições nas Ladeiras da Montanha e da Conceição da Praia. A partir dai o mote documentário em vídeo

21 Segundo pesquisa de Boris Kossoy, fotógrafo e estudioso da história da fotografia, em 1833 já havia no Brasil a 
técnico do registro de imagens com as “pioneiras experiências fotoquímicas nas Américas” feitas pelo francês 
radicado no país, Antoine Hercule Romuald Florence. E em 1840, quando D. Pedro II assume o trono do Brasil a 
difusão da fotografia ganha país um grande incentivo devido ao interesse do rei no assunto, atraindo também 
muito fotógrafos estrangeiros que buscavam novos mercados fora da Europa onde a concorrência se acentuava 
(KOSSOY, 2002, p. 15)

Tabela 1: Quadro Resumo da Coleção
COLEÇÃO PORTAL DE SANTA LUZIA

Época
TOTAL

Documento Imagem Texto Imagem Texto Imagem Texto Imagem Texto Vídeo
Quantidade 120 8 91 120 153 62 161 188 42 945

Colônia
(XVI a XVIII)

Colônia / Império
(XIX)

República
(XX)

 República
(XXI)

 República
(XX e XXI)
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entrou para a pesquisa abrindo para produções de diversas fontes. Neste grupo estão reunidas produções

independentes e informais publicadas no Site YouTube, especialmente algumas que registram Salvador no

início do século XX como os vídeos da série “Salvador em película” da TVE. Principais  Fontes: YouTube,

Redes Socais, Sites Institucionais.

[alegoria+engrama]

Antes de elegermos a alegoria e o engrama, em nosso método, vimos que o Portal de Santa Luzia e

a coleção, foram elementos chaves. Assim mostramos aqui de forma mais detalhada, como chegamos ao

Portal. Vimos que o modelo Salvador como cidade murada (fortaleza), a fez surgir firmando a separação

entre a fortaleza  administrativa – sede do governo geral – e as outras ocupações preexistentes: aldeias

tupinambás e vilas das Capitanias Hereditárias22. A fortaleza construída em 1549 possuía dois portais: Santa

Catarina ao norte e Santa Luzia ao sul (ver mapas no capítulo 2). Em frente a este último surgiu a feira fora

dos muros da cidade23, descrita pelo historiador Cid Teixeira da seguinte forma:

Na mancha urbana dos primeiros dias da cidade, uma rua cumpria seu papel
fundamental de ser a ligação entre a estrutura administrativa delegada pelo rei
distante  [Dom João  III]  e  a  necessidade  de  subsistência  cotidiana.  (TEIXEIRA,
2001, vol. 4, p. 5)

A rua mencionada é a Chile, que já foi chamada de rua Direita dos Mercadores e rua Direita do

Palácio até 1902, quando recebeu o nome atual24. A área onde era atendida a “necessidade de subsistência

cotidiana” corresponde hoje a Praça Castro Alves onde ter uma feira, já caracterizava a formação de um

espaço heterotópico, como podemos ver pela descrição de Teixeira:

O índio deslumbrado trocou frutas e sementes da terra, ou a grossa farinha de
sua  indústria,  pelas  escassas  quinquilharias  chegadas  de  Portugal.  Dinheiro
pouco e irrelevante. Mais praça de “troca” que praça de “feira”. Por ser o primeiro
estágio fora do perímetro da cidade […], além de estar junto dos altos da Ladeira
da Conceição, para a praia, e da ladeira da Barroquinha, para a vala, tornou-se, já
naquele primeiro momento urbano, um centro de agregação humana. (TEIXEIRA,
2001, vol. 4, p. 16)

22  A Vila mais próxima era a Vila Velha ou Vila do Perreira da Capitania da Bahia (ficava aproximadamente onde hoje
é o bairro da Barra) cujo donatário era Francisco Pereira Coutinho (SILVA, 1949).

23 Existia também uma feira na parte baixa, junto a capela da Conceição da Praia e outra permitida dentro dos 
muros da cidade onde tupinambás que já colaboravam com os português eram aceitos.  (FREITAS, 2012, p. 45)

24  O nome Chile foi dado em homenagem Marinha chilena, por suas aproximações com a Bahia (TEIXEIRA, 2001, v. 
4, p. 05) 
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Pesquisando na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional a frase “Rua Direita do Palácio”, aparece

uma nota no jornal Idade D'Ouro nº 39, em 14 de maio de 1813, sobre um curso de desenho oferecido

“como benefício  da  Alta  Generosidade SUA ALTEZA REAL”  (o Príncipe Regente)  em celebração ao seu

aniversário ocorrido no dia anterior. Mas, a mesma frase pesquisada no jornal Gazeta da Tarde, a edição nº

239 de 29 de outubro de 1885, traz de início muitos anúncios – o que caracteriza o predomínio do uso

comercial da rua. Mas na Coluna “Semana Política” deste jornal encontramos, uma forte crítica ao governo

da época:

É prodigiosa a uberdade moral do império em produzir humilhações nacionais.
Com  sua  tortuosa  política  de  favoritismo  e  corrupção,  o  império  conseguiu
infeccionar a administração de maneira que todo homem de bem sente-se mal,
quando sabe que um amigo está encarregado de guardar dinheiros públicos, ou
de desempenhar funções de Estados, em que deve manusear dinheiro.

Como lugar “destinados à troca e ao comércio” (LEFEBVRE, 2001, p. 22), a organização de feiras

era uma heterotopia em relação a fortaleza, mas como já eram previstas no Regimento de Almeirim, as

feiras aqui foram também um tipo de heterotopia que “as sociedades podem diluir e/ou organizar […]

manipulando, construindo ou deixando-as se formarem e, quando lhes convém, destruí-las” (FOUCAULT,

2013, p. 22). Santa Luzia é a santa protetora dos cegos, dos oftalmologistas e dos que têm algum problema

de  visão.  Assim,  à  existência  da  feira,  dessa  “agregação  humana”  (a  que  se  refere  Teixeira),  dessa

heterotopia, desse espaço segregado da fortaleza, poderíamos associar uma espécie de cegueira de ocasião,

como parte das estratégias iniciais para a expansão do domínio colonial. Esta estratégia da cegueira de

ocasião, que ajudou a formar e consolidar, até os dias atuais, ocupações multifamiliares e de cortiços em

diversas áreas do CHS como o Maciel, Barroquinha e as Ladeiras (Montanha, Conceição e Preguiça). 

Não por coincidência, foi nestes lugares – e em outros próximos ao centro, onde predominam esse

tipo de ocupação – que aconteceram as intervenções urbanas de maior vulto nos últimos 30 anos, que

impuseram a remoção das famílias pobres que ali moravam. As reformas empreendidas pelo governo do

Estado a partir da década de 1990, já tinham premissas baseadas no modelo de planejamento estratégico

pela via da turistificação, criando facilidades para implantação de estabelecimentos comerciais e de serviços

voltados para o setor. Este modelo, com outras configurações, está ainda presente nos projetos atuais do

Estado e do Município, como veremos no mosaico. 

Porque o Portal de Santa Luzia é uma alegoria e o que é um portal-alegoria? Ao ser demolido, por

não ser mais necessário como elemento de separação entre as diferentes sociedades que estavam de cada

lado; quando já cumpriu seu papel de instituir e consolidar a sociedade colonizadora que representava, o

portal passa a ser entendido – em nossa pesquisa – como linguagem para abordar em outros contextos,

aquilo que ele instaurou como elemento modelador das relações sociais, estruturadas e estabelecidas em
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uma forma de fazer cidade estratificada e segregadora. O portal nos ajuda: como linguagem alegórica, a

falar  sobre a  segregação nomeando acontecimentos  que a princípio não parecem contribuir  para  esse

modelo, deslocando a aparente inocuidade do seu status ou enfatizando aqueles que possuem flagrante

efeito segregador; a escavar na formação histórica da segregação, naturalizada no tempo pelas relações

sociais estratificadas que estão na origem de nossa sociedade e a refletir sobre a história da segregação a

partir dos acontecimentos de 2015 no CHS. 

O Portal de Santa Luzia, pode ser visto nos discursos que anunciam as ações articuladas entre:

Turismo – Empresas? Carnaval – Empresas? Desenvolvimento – Indústria Criativa? Planejamento Estratégico

– Gestão Pública? REVITALIZAR25 – Bahia Design District? REVITALIZAR – Residência Artística da Ladeira da

Conceição? E nos resultados dessas ações? Estas questões são alguns Portais que sugiram no mosaico que

veremos no capítulo 3. Vimos que os conceitos de heterotopia (LEFEBVRE e FOUCAULT) nos ajudaram a

estudar as diversas formas como a segregação se instaura no espaço e para o espaço; articulamos essa

visibilidade alcançada com o que já conhecíamos do Portal de Santa Luzia, quando este foi feito portal-

alegoria, que é uma linguagem alegórica da segregação que ajudou a estabelecer.

ALEGORIA: Já mostramos que este conceito tem como referência o livro “Origem do Drama Barroco

Alemão” do filósofo Walter Benjamin, no capítulo “Alegoria e drama barroco”. A razão central do porque o

adotamos, está descrita na seguinte citação:

Uma verdadeira teoria  da alegoria não surgiu nessa  época [classicismo],  nem
havia surgido antes. Mas é legítimo descrever o novo conceito do alegórico como
especulativo,  porque  na  verdade  ele  se  destinava  a  oferecer  o  fundo  escuro
contra o qual o mundo simbólico pudesse realçar-se […] a alegoria não é frívola
técnica de ilustração por imagens, mas expressão, como a linguagem, e como a
escrita. (BENJAMIN, 1984. p. 183 e 184, grifo nosso)

Outros  autores,  que  estudaram esta  obra  de  Benjamin,  nos  ajudaram a aprofundar  e  a  trazer

melhor para o nosso trabalho, esse conceito que foi fundamental nos elementos teóricos, quando passamos

a perceber no Portal de Santa Luzia uma expressão, um modo de falar e de escrever (uma linguagem) sobre

as diversas formas de segregação que percebemos hoje. Mas ele, de certo modo, foi também uma chave

para perceber no tempo as diversas formas de segregação. Foi assim quando nos deixarmos levar pelos

caminhos que nossa coleção nos indicava, nesses dois anos da pesquisa. 

O Portal de Santa Luzia representou, enquanto elemento físico, um lugar de passagem, mas de

passagem vigiada e regida pela lei  da sociedade que o instituiu – a portuguesa colonizadora – e que

determinou, quem poderia passar, entrar, sair, com regras de conduta para cada uma dessas ações, e com

25 Programa revitalizar - Programa de Incentivo à Restauração e Recuperação de Imóveis do Centro Antigo de 
Salvador
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punições severas para quem não as seguisse. Mas as punições eram estratificadas até para os moradores da

cidade que  “eram proibidos de ir as aldeias, sob pena de serem açoitados, sendo peão, ou, sendo de maior

qualidade pagar multa de vinte cruzados” (FREITAS, 2012, p. 12). 

Para as diversas formas de segregação social  que conhecemos hoje,  onde estão implicadas as

formas de fazer  cidade e urbanismo,  este portal  não representa a  história,  mas “a livre associação de

sentido,  no  esforço  de  revelar  a  incompatibilidade  e  o  despedaçamento  das  realidades  ainda  não

superadas”  (ROCHA,  2013,  p.  116-117),  ou  seja,  aquilo  que  “a  alegoria  privilegiará”.  Seguindo  nessa

análise, Rubens José da Rocha nos ajudou a amarar o conceito de alegoria aos elementos teóricos, quando

fala da tarefa desta, em Benjamin:

Sua  tarefa  será  exibir,  nos fragmentos  que  constituem  as  obras,  a  face
deformada da história, como denúncia da barbárie, da catástrofe e do sofrimento
humanos.  Justapostos  de  maneira  pouco  habitual,  esses  fragmentos
cumprem o papel de estimular a sensibilidade do leitor, impregnando-o com
uma sensação de melancolia que, aos poucos, o desperta para o exercício de
interpretar. Desse modo, o procedimento alegórico descortina o sentido histórico
dos fragmentos sem recorrer  a um modelo discursivo supostamente capaz  de
captar o todo objetivo. (ROCHA, 2013, p. 117, grifos nossos) 

Esses fragmentos estão em nossa coleção, em nossa bibliografia e no mosaico. Eles são justapostos

como Portais (portais-alegoria) para “o exercício de interpretar”, para o comentário. O Portal de Santa Luzia,

com essa tarefa da alegoria  em nosso trabalho vira  portal-alegoria e,  agora simplesmente  Portal (no

mosaico ele é escrito assim: ∏), ele é a expressão dessa tarefa, junto aos fragmentos que reunimos para

falar da relação entre a segregação social e o fazer cidade e urbanismo, pois como vimos em Benjamin “a

alegoria não é frívola técnica de ilustração por imagens, mas expressão, como a linguagem, e como a

escrita” (BENJAMIN, 2012, p. 184). O Portal nos ajuda a entender como esta relação se firmou, baseada no

preconceito de superioridade social e racial (em uma polarização racial que persiste quando precisamos

ainda reconhecer as pessoas como brancos, negros e índios), na estratificação e na verticalização extrema

da sociedade com suas representações urbanas e arquitetônicas de poder, presentes na monumentalidade e

na higienização recorrente dos espaços públicos. 

Ao dar visibilidade e problematizar estes arranjos, o Portal (∏) nos ajuda também a especular que,

neste modo de fazer urbanismo com segregação estão as marcas do colonialismo que atravessam nossa

sociedade até os dias atuais e que seguirão como nossa marca, ainda por um tempo. Complementando este

entendimento, vemos a alegoria como expressão de algo quando este perde todo o seu significado original

coisificando-se (AGAMBEN, 2012, p. 41). Sendo uma coisa que nada mais representa do contexto social,

político, simbólico, econômico, arquitetônico e urbanístico que o criou, esta expressão – tornada coisa –

privilegiará a livre associação de sentidos, a ação especulativa das ideias e as associações expressivas e
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atemporais de qualquer fragmento sobre a segregação social produzida pelo urbanismo de hoje, de amanhã

e pelos modos de fazer cidade antes deste.

ENGRAMA: Um  acontecimento  de  qualquer  lugar  e  época,  pode  lembrar  outros  de  nossa

experiência de qualquer tipo e em qualquer lugar e época, sem ordem cronológica alguma. A memória

involuntária e inconsciente da expressão de algo que aparece como sobrevivência das coisas arquivadas,

não são acessadas até que um acontecimento as traga de volta ou nos leve a ela como um relâmpago. Esta

é uma primeira ideia que tivemos do conceito de engrama do historiador Aby Warburg, que o usou como

parte do seu método de pesquisa sobre a história da arte. Ele o descreve da seguinte forma:

É na região da comoção orgiástica das massas que se deve buscar o mecanismo
formador, que martelou na memória as formas expressivas de máxima comoção
interior  (tanto  quando esta se  deixa  expressar  na  linguagem gestual)  com tal
intensidade que esse engrama da experiência passional sobreviveu como herança
armazenada na memória […] (WABURG, 2015, p. 367)

Durante a pesquisa, contemplamos imagens, textos, vídeos e notícias reunidos em nossa coleção e

na bibliografia. O fluxo da contemplação nos levava, como disse Benjamin a sempre começar de novo, a

voltar “minuciosamente, às próprias coisas” (BENJAMIN, 1984, p. 50). Esse fluxo atendia às demandas de

nossas memórias e nos fez perceber também outras memórias nas coisas que,  de repente,  ligavam os

fragmentos deste  material  que contemplávamos.  Por  exemplo,  em vários  fragmentos havia a repetição

constante da memória de ações provocadas pelas mudanças na cidade, que implicaram ou o descaso ou a

remoção da classe  social  mais  pobre,  havia  a  repetição  de discursos  que  atravessam essas  ações  e  a

repetição de disputas por ocupação e uso da cidade com outras imagens, linguagens em outros tempos.

Vimos que o Portal fala da fixação da segregação social no espaço, mas como as questões relacionadas a

segregação surgem na memória, nos discursos e no tempo? A pesquisadora Andréa França26 na palestra “As

imagens do cinema e a disputa pelo acontecimento histórico”, traz a seguinte observação, baseada em uma

leitura da introdução do livro “Diante do Tempo” do filósofo Didi-Huberman:

Para existir plenamente numa cultura, o acontecimento precisa de um trabalho de
memória de um tempo de adaptação, de um tempo de sedimentação, ou seja, é
um trabalho longo, lento que passa pelo rearranjo das representações que temos,
cada um, de um evento que passou e que permanece, que nos solicita de algum
modo. (FRANÇA, 2014, aos 4min 50s)

26 Andréa França é professora da Graduação e do Programa de Pós-Graduação no Departamento de Comunicação Social da 

PUC-Rio. Esta fala foi extraída do vídeo gravado desta palestra apresentada no 3º Colóquio Cinema, Estética e Política, 

realizado em abril de 2014 na Universidade Federal Fluminense em Niterói. Disponível em:<https://youtu.be/nA-Sj3EJJKY> 

Acesso em: 15/05/2016. Fonte da cidação de Andréa França: DIDI-HUBERMANN. Diante do Tempo. História da Arte e 

Anacronismo das Imagens. Belo Horizonte, UFMG. 2014. 
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No tempo de sedimentação, que pode ter durações diversas, se instalam os engramas, formados na

experiência, na vivência e na transmissão dos acontecimentos entre pessoas e gerações. Segundo Leopoldo

Waizbort, que escreve o prefácio da obra citada de Warburg, o engrama era usado em suas pesquisas como

uma “forma de memória social  e coletiva” (WARBURG, 2015, p.  11) que se enraíza em experiências e

comoções muito intensas; além disso, ele nos permite avançar na análise e compreensão da vida póstuma

das coisas acontecidas; evoca a memória social (celebrações, tragédias, trabalho, família, grupos, cultura,

escola, etc.), mas faz também o “rearranjo das representações” materiais disponíveis (as grandes portas, o

fosso,  a  monumentalidade,  a  pobreza,  etc).  Assim  o  engrama  é  a  memória  expressiva  das  coisas

acontecidas, evocado pela contemplação. No mosaico, quando queremos chamar a atenção para algum

engrama ele é escrito assim: ◊

MOSAICO

Os rearranjos no Portal  pelos engramas são passíveis  de um “recomeço perpétuo” (BENJAMIN,

1984, p. 50), a cada nova contemplação que um mesmo indivíduo ou grupo de indivíduos possa fazer. São,

portanto, vários Portais. Os elementos isolados e heterogêneos, e os diversos tempos que compõem os

engramas aqui reunidos se justapõem para o mosaico, e nele trabalhamos uma narrativa que protagoniza,

por sua relação com os processos de segregação, diferentes tipos de pessoas e fatos, independente de uma

conexão cronológica. 

Para dar mais unidade expressiva ao mosaico, reunimos os engramas de acordo os seguintes tipos:

Portais,  discursos,  pessoas,  imagens e  acontecimentos.  Sem que estes  sejam anunciados como tais  no

mosaico,  apenas  cuidamos  que  estejam  presentes  para  que  as  memórias  expressivas  trazidos  pelos

engramas tenham mais clareza neste momento do trabalho. Neste mosaico se encontra também discursos

que disputam palavras importantes para este projeto como: pessoas pobres, pessoas mestiças, resistência,

ocupação  e  uso  dos  imóveis  abandonados  (públicos  e  privados),  reformas,  moradia,  desenvolvimento,

patrimônio, imagem, elites, cultura, turismo e emprego. 

Nosso mosaico se inspira, mas não tem a pretensão de seguir o método de trabalho que Benjamin

realizou com eles. Não queremos aqui fazer mosaico como Benjamin, não temos na alegoria e no mosaico o

projeto  de  “possibilitar  uma  construção  da  história  que  justifique  a  racionalidade  humana”,  como diz

Imaculada Kangussu em seu artigo “Desvios: citação, montagem, mosaicos” (2004, p. 01), ainda que essa

racionalidade  seja  algo  em  que  acreditamos,  pois  só  assim  tomaríamos  fôlego  para  empreender  este

trabalho, porque acreditamos que ele fala dessa e para essa racionalidade que transita por ai em algum

lugar do cotidiano. Mas aqui ainda estamos em choque, destrinchando a irracionalidade colonial que marca
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até hoje nosso modo de fazer cidade. Sendo que este choque é mais intenso porque reconhece nesse modo,

uma  forte  racionalidade  baseada  na  construção  de  uma  sociedade  estratificada  e  na  manutenção,  a

qualquer preço, de privilégios usurpados.

Extraímos  dos  conceitos  de  alegoria  e  mosaico  de  Benjamin  uma  essência,  para  que  daqui

possamos  ensaiar  nosso  próprio  caminho,  onde  esta  dissertação  é  um  passo  inicial,  pequeno,  mas

consciente da necessidade de pensar outras possibilidades de construir história. Como disse o historiador

Alain Corbin, em uma entrevista, também nós neste trabalho, sentimos a necessidade de fazer algo ao

entender que: “a casualidade é tão complexa nos fenômenos históricos [como a segregação] que eu não

acredito mais no velho plano: ‘as causas, os fatos, as consequências’.” (CORBIN; VITAL, 2005, p. 15). Nos

identificamos também com essa suspeita em relação a esse modo de fazer história e encontramos nos

elementos teóricos que apresentamos e no método que construímos a partir dela, uma forma de mostrar

uma construção mais  elucidativa dos  diversos  modos de segregação que  percebemos e  de  como eles

estigmatizam os sujeitos e engessam condições para outras possibilidades de leituras históricas.

O mosaico aqui  é  experimento,  sobre o que entendemos e extraímos de todo esse arcabouço

teórico e metodológico que reunimos aqui. Nele acreditamos que se tornou visível a segregação da forma

como sentíamos, mas não sabíamos falar, essa segregação tão difícil de perceber, naturalizada nos modos

de fazer  cidade.  Ela  encontra agora uma possibilidade de linguagem, de fala,  de “desnaturalização da

segregação” (como disse Monique Sanches na Qualificação II deste trabalho). Entendemos aqui que esta

forma de segregação e suas variantes é melhor percebida na relação com o fazer cidade e com o urbanismo,

quando a colocamos em pedaços, em mosaico. 

Mas como diz Rouanet na introdução do livro “Origem do drama barroco alemão” de Benjamin:

“nem ciência nem crítica: comentário, o comentador não quer seduzir a princesa, nem assustá-la, mas torná-

la visível” (ROUANET; in. BENJAMIN, 2012, p. 12). A princesa neste caso, é a verdade. É com essa verdade,

essa conformidade com os fatos, cada vez mais valiosa no mundo atual, que buscamos comentar o que

trazemos no mosaico para dissertar sobre essa relação desigual que dá título ao nosso trabalho, nos implica

e inquieta.
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4. MOSAICO

∏

A queima do pelourinho27 que ficava junto a Porta do Carmo (hoje Largo do Pelourinho), mais o

papel misterioso e anônimo com as palavras “ludibriosos pasquins” (panfletos) fixado no que restou da

queima (SHWARCZ; STARLING. 2015, p. 147), foram os primeiros sinais do movimento surgido em 12 de

agosto de 1798, quando 12 manifestos revolucionários foram fixados em edifícios de diversos pontos da

cidade. Este movimento, entre outros nomes, ficou conhecido como Revolta dos Búzios28. Em novembro de

1799, quatro forcas foram instaladas no centro da Praça da Piedade para execução da pena imposta a

quatro participantes desta Revolta. As penas foram extremamente estratificadas entre os participantes do

movimento, chegando a ser ausente para alguns, uma vez que, os da ‘intelectualidade” e os “latifundiários”

não “compareceram perante os juízes da rainha D. Maria I”. (TAVARES. 1959, p. 37). 

◊

A Revolta dos Búzios foi composta por diversos grupos sociais. No primeiro boletim eles anunciam

que “já seguem o partido da Liberdade” 16 tipos sociais, entre eles: “oficiais, homens graduados, inferiores

de linhas, soldados de milícias, homens graduados em letras, homens do comum, frades bentos” e outros

(BAHIA,  2011,  p.  54).  Mas  as  extradições,  prisões,  interrogatórios  e  torturas  (enquanto  aguardavam a

sentença) atingiram, calculadamente, apenas os participantes pobres, descendente dos povos africanos e

mestiços. Não havia de fato um julgamento, as ações rígidas do desembargador na época “visavam antes

de  tudo tranquilizar  a  Coroa”  (TAVARES.  1959,  p.  67)  quanto a  punição do movimento  pois,  naquele

momento,  “a  luta  pela  Independência  e  a  república  estava  indissoluvelmente  ligada  a  duas  questões

econômicas:  a  escravidão  e  o  comércio  monopolista”  (TAVARES,  1959,  p.  18)  e  que  interessavam

diretamente  a  Coroa.  Nos  panfletos  que  fixaram pela  cidade  expondo  as  razões  do  movimento,  eles

reivindicavam igualdade de direitos e de oportunidades, sobre a ocupação e uso da cidade independente da

classe social e da cor.

27 Em seu livro “Introdução ao estudo das ideias do movimento revolucionário de 1798”, Luís Tavares diz que um 
dos primeiros exemplos de “ação prática” do movimento foi o “incêndio da fôrca, logo no início de 1798”. (1959,
p. 49). Como a versão de SCHWARZ e STARLING, no livro “Brasil uma Biografia”, traz mais detalhes sobre esta 
primeira ação do movimento, resolvermos usá-la aqui

28 Outros nomes usados pelos historiadores são: Sedição Baiana, Revoltas dos Alfaiates, Conjuração Baiana. 
Escolhemos Revolta dos Búzios em respeito aos que foram mais sacrificados no julgamento e repressão do 
movimento, os homens negros e mestiços e ligados a cultura africana de onde vem a simbologia do búzio.
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Fonte: Página “Artífices da Ladeira da Conceição”. Facebook. 2014

“DAQUI EU NÃO SAIO, DAQUI O IPHAN NÃO ME TIRA – ATO PELA 
PERMANÊNCIA DOS ARTÍFICES DOS ARCOS DA LADEIRA DA 
CONCEIÇÃO”: Este foi o título do primeiro evento aberto pelos 
Artífices no Facebook, convocando para uma manifestação do dia 
da Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

O texto abaixo apresenta alguns trechos do 
primeiro Manifesto que os Artífices da Ladeira 
da Conceição da Praia publicaram em 4 de 
dezembro de 2014, no perfil que eles mantêm 
na rede social Facebook:
 
==> A AMEAÇA DE REMOÇÃO FORÇADA 
DOS TRABALHADORES DA LADEIRA DA 
CONCEIÇÃO CONTINUA.
Em 15 de julho deste ano, os artífices da 
Ladeira da Conceição receberam uma ordem 
para desocupação forçada dos Arcos que 
ocupam para moradia e trabalho, no prazo de 
72 horas, emitida pela SUCOM a pedido do 
IPHAN, que pretende a “reabilitação” dos 
Arcos da Ladeira para a instalação de 
residências artísticas.
Não bastasse a ilegalidade e imoralidade de 
uma ordem de desocupação num prazo tão 
curto e sem qualquer negociação com os 
ocupantes dos Arcos, chega a ser cruel o 
pretexto usado pelo IPHAN, que diz pretender 
a reabilitação dos Arcos para a instalação de 
residências artísticas, desconsiderando que, a 
Ladeira da Conceição é conhecida pela 
atividade comercial, especialmente de 
pequenos comerciantes autônomos que 
exercem os ofícios de marmoristas, ferreiros e 
serralheiros. Trata-se de ofícios tradicionais, 
cujos conhecimentos são passados de geração 
a geração […]. Parte destes saberes está 
relacionado à cultura material das religiões 
afro-brasileiras. O ofício de ferreiro é 
fundamental para a produção de insígnias 
materiais das divindades. A Ladeira da 
Conceição concentra alguns dos poucos 
remanescentes detentores destas artes. […]

Manifesto completo disponível em:
(https://www.facebook.com/artificesdaladeira/p
osts/319953221523016:0)

Figura 8: Movimento dos Artífices da Ladeira da Conceição. 
08/12/2014
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No século XVI, diante do Portal de Santa Luzia (hoje Praça Castro Alves) ficava a feira extramuros,

fora da fortaleza. As feiras realizadas dentro e fora da  fortaleza, eram usadas pelos colonizadores “como

estratégia para controlar e organizar o contato entre estes dois povos […] Aqueles que desobedecessem a

estas  ordens  seriam  punidos  com  pesados  castigos  físicos  ou,  se  de  melhor  qualidade,  multados

severamente.” (FREITAS. 2012, p. 59 e 75). A feira era uma tática de dominação colonizadora, que vinha

como instrução do rei D. João III escrita no Regimento de Almeirim, mas, ao mesmo tempo, expunha a

dependência  das  pessoas  que  chegava  para  colonizar,  dos  produtos  de  subsistência  fornecidos  pelos

Tupinambás. 

Diante do Portal de Santa Luzia, na feira segregada da fortaleza, se mesclavam contatos, produtos

e  mercadorias,  mas  sob  as  condições  determinadas  por  uma  relação  estratificada  unilateralmente.  As

mercadorias que os Tupinambás recebiam em troca de seus produtos interferiam nas suas relações sociais,

desestabilizando-as gradativamente. Do lado dos portugueses, esta instabilidade, os produtos que recebiam

e os que extraiam da terra os favorecia gradativamente. Os portugueses, de sua experiência em outras

colônias, conheciam bem esse efeito dos produtos novos sobre esses povos que não os conheciam. Este

jogo persuasivo buscava de um lado a quebra de resistências dos Tupinambás pela sedução das promessas

que  os  colonizadores  não  cumpriam  e,  de  outro,  este  último  usava  de  repressão  violenta  de  caráter

exemplar aos que se rebelaram quando extrapolaram da relação de troca para a de exploração da mão de

obra dos Tupinambás, escravizando-os, ao mesmo tempo que expandiam a ocupação colonial sobre as

aldeias e seu espaço de subsistência, obrigando os que podiam a se deslocaram para lugares mais distantes

até serem completamente acuados e eliminados do que hoje é a cidade de Salvador29.

O que hoje é a Praça Castro Alves e seu entorno, foi um importante espaço de fluxos históricos de

onde se pôde observar muitas transformações na cidade e na sociedade que se formava, articuladas por sua

relação direta entre o porto na parte baixa e a  fortaleza administrativa na parte alta, onde estavam as

aldeias  dos  Tupinambás  que  dispunham seus  produtos  na  feira,  para  trocar  com as  mercadorias  que

chegavam do porto para este espaço de troca. Isso significou uma estratégia de dominação colonial. Que

agora é um modelo, que ainda persiste, de dominação do espaço ocupado por uma população majoritária,

mas vulnerável ao poderio de pessoas que impõem uma dominação sobre estes pela violência, coerção e

29 A aldeia mais próxima fica em Lauro de Freitas que é a Aldeia Thá-Fene do povo Cariri-Xocó, com população 
aproximada de 40 pessoas. Fonte: ANAÍ – Associação Nacional de Ação Indígena. Quadro de acompanhamemto 
da situação fundiária das terras indígenas na Bahia. Disponível em:<http://anai.org.br/povos_ba.asp#QUADRO>. 
Acesso em: 30/05/2017
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pelo  estabelecimento unilateral de regras e ações sobre o a ocupação do espaço. Modelo este que, com

outros arranjos, ainda persiste ao ponto de não nos impressionar mais e de entendermos que foi necessário

que se fizesse assim. 

◊ 

Somos  ocupados  em  nossa  formação  escolar,  do  empenho  dos  portugueses  em  ampliar  e

consolidar seu domínio colonial e não nos ocupamos em reconhecer nas nações indígenas que aqui viviam,

uma outra sociedade, com regras e culturas próprias, das quais conhecemos apenas sua caricatura a que

chamamos  de  índio.  Somos  educados,  em  grande  parte,  a  pensar  a  nossa  história  como  pessoas

colonizadoras e escravocratas, mas pessoas do bem. Uma forte característica da forma como se colocam os

membros da Articulação dos Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador que atuam no CHS30

e de outros movimentos31, é que eles demarcam politicamente a identidade afro-brasileira, especialmente

quanto  a  cor  da  pele  (negra)  e  a  cultura  (religião,  comidas,  música,  etc.).  Evidenciam  também  as

experiências históricas relacionadas aos processos de discriminação, preconceito e segregação social que as

pessoas  mestiças  e  descendentes  dos  povos  africanos  que  chegaram  aqui  escravizados,  sofreram  em

consequência das políticas pautadas pela estratificação social que ainda é praticada de outras maneiras,

ostensivas ou sutis, em nossa sociedade.

◊

Para evidenciar a naturalização em nossa sociedade dos processos de segregação social e urbana,

devemos passar, necessariamente, pela reflexão crítica sobre o que nos é dado em nossa formação, como

história da cidade (estado, país), visto que a história escrita, em grande parte, nos é contada sob o ponto de

vista dos colonizadores e seus descendentes. Intelectuais importantes como o historiador Sérgio Buarque de

Holanda32, em sua obra Raízes do Brasil (publicada em 1936 e atualizada pelo autor em 1947 e 1955),

ainda usa expressões como “mistura com gente de cor” (p. 61) e “sangue estranho” (p. 63), para dizer que

as pessoas em Portugal, antes de colonizarem o Brasil, já eram habituadas e terem filhos com pessoas

escravizadas  trazidas  do continente africano para este  país.  Isso era uma realidade entre  a  população

portuguesa  em geral  (mas  não entre  a  elite  e  a  nobreza),  pois  o  país  precisava  dessas  pessoas  para

aumentar sua população – que era muito pequena – e, como o próprio Holanda nos conta, era também

pouca dada aos trabalhos braçais e pesados. Diferentemente do que Holanda diz, não foram por obra da

30 Associação Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Movimento Nosso Bairro É 2 de Julho, MSTB – 
Movimento Sem Teto da Bahia, Comunidade da Ladeira da Preguiça, Artífices da Ladeira da Conceição da Praia e 
Coletivo da Vila Coração de Maria

31 AMACH - Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico e AMACHA - Associação de Moradores da 
Chácara Santo Antônio, entre outros

32 HOLANDA, Sérgio Buarque: Raízes do Brasil. 27.ª ed., São Paulo. Companhia das Letras, 2014.
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“introdução de negros” (p. 63) que “pululavam os escravos em Portugal” (p. 62). Pessoas escravizadas não

pululam (abundam, formigam), não foram introduzidas naquele país, elas foram trazidas à força de seu

lugar de origem, não chegaram como emigrantes que saem do seu país fugindo para sobreviver, ou em

busca de melhor oportunidade de vida, não foram como imigrantes atraídos para o país que precisava de

mão de obra para o seu desenvolvimento, ainda que essa fosse uma das razões da colonização. 

Holanda,  na  mesma  obra  citada  anteriormente,  se  referindo  aos  povos  indígenas  diz  que:

“Versáteis  ao  extremo,  eram-lhes  inacessíveis  certas  noções  de  ordem,  constância  e  exatidão,  que  no

europeu formam como uma segunda natureza e parecem requisitos fundamentais da existência social e

civil” (HOLANDA, 2014, p. 56). Essa é uma visão unilateral da natureza que estas noções podem ter, pois

parte do pressuposto de que é dado a sociedade europeia definir modelos para outras sociedades que não

os pediram; de que estas noções só podem ser entendidas dentro desse modelo. Essa visão desconsidera

que estas noções em outras sociedades podem ter outros nomes ou serem entendidas por meio de outras

construções sociais, que implicam outras formas de relação com o outro e com a natureza, que não existem

nas sociedades europeias. Por fim, é uma visão que ignora que existem sociedades não civis, que não

delegaram a  um estado centralizador  a  regulamentação de  sua vida  social,  porque  têm suas  próprias

prerrogativas culturais do que seja fundamental para viver em sociedade.

◊

A desumanização pelas pessoas colonizadoras, das pessoas do continente africano por causa da

sua cor de pele e da sua cultura, os colocava na condição vulnerável de serem escravizadas massivamente e

permanentemente,  impedindo  a  busca  de  melhores  oportunidades  onde  não  era  reconhecido  sua

humanidade, ou que esta era categorizada como inferior. As palavras usadas por muitos historiadores,

como estas aqui, usadas até mesmo por um historiador como Holanda – que tem com esta obra citada e

outras, uma contribuição importante para uma outra leitura da história do país – nos prova o quanto os

estigmas perpetuam preconceitos e estabelecem a segregação que se instalou nos vários níveis de nossa

sociedade. 

Quando temos acesso ao outro lado de nossa história, pela ótica dos povos indígenas e africanos,

como, por exemplo, na obra “O povo Brasileiro. A formação e o sentido do Brasil” (publicada em 1995) do

antropólogo Darcy Ribeiro33, não podemos deixar de nos assombrar com o peso da violência dos processos

de  dominação de  uma  sociedade  sobre  outra,  desumanizando-a.  A  determinação colonialista  que  nos

chegou aqui agregou noções de dominação mais excludentes e estigmatizadoras em função da condição

que impunha aos povos indígenas e africanos por não serem reconhecidos como outra sociedade, para além

33 RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. 2006.
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daquilo que lhes podia ser extraído, apropriado e assimilado pela sociedade colonizadora que se formava.

Esta  depois,  tratava  de  tentar  apagar  os  rastros  de  origem de  costumes,  palavras,  técnicas  e  outros

elementos assimilados, que pertenciam a essas sociedades oprimidas. 

Para entender mais profundamente a relação entre segregação social e urbanismo, como ela se

perpetua  em nossos  dias  e  como pensar  além dela,  é  fundamental  trazer  uma noção,  ao  menos,  da

condição social sobre a qual ela se constituiu e, na história de Salvador, a Praça Castro Alves e suas ladeiras

foram espaços marcantes desta constituição na esfera urbana.



43

◊

Fontes: Mapa (recorte) de MORALES DE LOS RIOS, Adolfo. Planta da cidade de São Salvador, capital do estado 
federado da Bahia. Salvador, BA: Ramon Alarcon, 1894 (Biblioteca Nacional Digital); Localização dos Cantos: COSTA, 
Ana de Lourdes Ribeiro. ESPAÇOS NEGROS: “cantos” e “lojas” em Salvador no Século XIX. Caderno CRH. Suplemento.
1991.
NOTA: Baseado no trabalho de Ana Costa (1991), marcamos a localização aproximada dos cantos na mesma planta 
base (elaborada por Adolfo Morales dos Rios em1894) que foi usada no vídeo “Revolta dos Malês, 180 anos”, de 
onde fizemos as imagens (a seguir) com a trajetória dos malês durante o levante “Revolta dos Malês”.

LEGENDA:

01. Canto do Arsenal 
02. Arcos de Santa Bárbara 
03. Entre os Arcos de Santa Bárbara e Hotel das Nações
04. Rua do Comércio (ao lado dos Cobertos Grandes) 
05. Canto do Cais Dourado 
06. Canto do Taboão 
07. Canto da Preguiça
08. Rua da Ajuda (atrás da Cadeia) 
09. Ladeira de São Bento (próximo ao Hotel Paris) 

10. Canto do Portão 
11. Rua do Cabeça 
12. Largo Dois de Julho 
13. Largo da Piedade (em frente ao Convento)
14. Rua do Guadalupe 
15. Rua da Mangueira 
16. Canto de São Miguel 
17. Baixa dos Sapateiros (canto da Rua da Vala) 
18. Ladeira do Boqueirão 

Os Cantos baianos tinham nomes de ruas, largos ladeiras [...] Com tanta música
em si [os carregadores cantavam durante o trabalho, especialmente quando era
coletivo], “canto” poderia ter essa raiz. No entanto refere-se a canto enquanto
esquina, lugar estratégico na cultura de rua de um modo geral porque espaço de
confluência, reunião. (REIS, 1993, p. 13).

Em 1857, a maioria dos negros de salvador, escravos ou não, trabalhavam na
rua, ou entre a casa e a rua. Eles eram responsáveis pela circulação de coisas e
pessoas pela cidade. [...] Mas no primeiro de junho de 1857, uma segunda-feira,
as  ruas  de  Salvador  amanheceram estranhamente  calmas.  Os  negros  haviam
decidido cruzar os braços em protesto contra uma postura municipal em vigor a
partir daquela data. [...] estabelecia que os ganhadores, como eram chamados
esses trabalhadores de rua, doravante só poderiam “ganhar” mediante licença
concedida pela Câmera Municipal. [...] A lei era uma medida, entre muitas outras,
concebida  para  disciplinar  o  trabalho  do  negro  em Salvador.  Na  verdade,  o
projeto maior era disciplinar o negro no espaço público, tanto de trabalho como
de lazer. (REIS, 1993, p. 8)

Figura 9: Mapa dos Cantos de Salvador. Século XIX.



REVOLTA DOS MALÊS, 1835: TRAJETÓRIAS

01. Em 25 de janeiro de 1835 tem início a revolta em uma casa na Ladeira da Praça (tracejado azul) onde os malês 
foram surpreendidos pela Patrulha da Cidade pela manhã, quando o movimento foi denunciado. / 02. O conflito  
segue na Ladeira da Praça (tracejado vermelho) com as forças de segurança da cidade.

03. Aspecto da Câmera à época da Revolta (1860). / 04. Depois deste primeiro conflito, os malês se espalham pelas 
ruas do centro tentando convocar outros a se unirem a eles.

05. Depois de se espalharem, os malês voltam a se reunir na Câmera e tentam, sem sucesso, libertar um dos seus  
líderes o velho Pacífico Licutan e seguem rumo ao bairro da Vitória. / 06. Aspecto da Ladeira de São Bento em 1860.

07. No trajeto param no Convento das M ercês (vermelho) para se reagruparem, foram atacados, mas conseguem 
escapar. / 08. No Campo Grande se reuniram com outros que vinham da Vitória onde moravam muitos malês  
escravizados.

09. Aspecto do Campo Grande em 1870. / 10.  Seguindo em direção a M ercês eles passam sob fogo cerrado dos 
soldados do Forte de São Pedro (em vermelho).



11. Das M ercês retornaram para o centro da cidade passando pelo Largo do Rosário. / 12. Praça da Piedade (verde) e 
Igreja de São Bento.

13. Atacam um posto militar em São Bento (vermelho). / 14. Aspecto da Ladeira de São Bento em 1859.

15. Aspecto da Praça do Teatro (hoje Castro Alves) em 1865. / 16. Do São Bento eles seguem e atacam um posto 
militar na rua da Lapa (hoje Joana Angélica)

17. Da rua da Lapa seguem para o Terreiro de Jesus e passam pelo Quartel da Palma (azul) /  18. No Terreiro de Jesus  

(vermelho) entraram em confronto com policiais.

19. Aspecto do Terreiro de Jesus em 1862. / 20. Escapam do cerco no Terreiro e descem em direção ao Pelourinho 
para chegarem a cidade baixa.



21. Aspecto da cidade baixa em 1860. / 22. Passam pela Ladeira do Taboão e chegam na cidade baixa.

23. Os malês tentam fugir em direção ao Cabrito onde encontrariam outros que trabalhavam nos engenhos vizinhos a 
Salvador. / 24. Em Água de M eninos tem um combate final com forças do governo imperial que estavam no quartel.

25. Aspectos da Preguiça em 1890.  / 26. Depois e vencidos e cast igados, os que ainda sobreviveram, o governo inicia 
uma perseguição por toda cidade aos malês escravizados, pois a revolta teve grande repercussão nos jornais do Brasil  
e de fora do país. Fontes: Imagens e texto: Vídeo Revolta dos M alês 180 anos. Fundação Pedro Calmon. 2015. 

A Revolta dos Malês foi um movimento político com base religiosa. "A expressão malê vem de imalê, que na língua 
iorubá significa mulçumano. Portanto os malês eram especificamente os mulçumanos de língua iorubá, conhecidos 
como nagôs na Bahia. Outros grupos, até mais islamizados como os haussás, também participaram, porém 
contribuindo com muito menor número de rebeldes" (REIS, 2003, p. 1). Ainda hoje, sem muitos dados sobre os 
objetivos da revolta, sabe-se que, mais do que o fim da escravidão, eles desejavam tomar o governo da cidade. A 
disputa era por ocupação plena da cidade e isso poderia significar inclusive, que outras pessoas escravizadas, mas que 
fossem nascidas no Brasil, poderiam ser entendidas como inimigas dos malês - e de outros que se uniram a eles na 
revolta - e serem mortas ou escravizadas por eles, caso assumissem o poder (REIS, 2003, p. 6). A ambição do plano 
fica clara pela forma como a rebelião se espalhou pela cidade e pelo fato de atacarem locais de defesa como postos 
policiais.  
Depois da Revolta dos Malês, em junho no mesmo ano (1935), surge a Lei N.º 14, concebida pela Assembleia 
Legislativa Provincial, para pôr fim a independência dos Cantos, impondo leis rigorosas e absurdas sobre essa
atividade, intervindo não apenas na forma como os Cantos ocupavam o espaço, mas também, em sua estrutura social, 
a qual foi atribuída parte da facilidade com que os rebeldes da Revolta dos Malês se articulavam uma vez que muitos 
deles eram ganhadores dos Cantos, o que é demostrado pela grande agilidade que eles tiveram em fazer diversos 
percursos táticos fugindo da repressão ou atacando.  Mas a lei N.º 14 foi considerada pelos senhores da época como 
"uma intromissão impertinente do Estado nas relações escravagistas" urbanas (REIS, 1993, p. 20), especialmente os 
que eram comerciantes e que dependiam dos ganhadores para a chegada e escoamento de suas mercadorias entre o 
porto e a cidade. A lei tentou tirar a autonomia dos Cantos e transferir para a estrutura jurídica e policial do estado o 
controle sobre quem eram, como e onde trabalhavam os ganhadores e ganhadeiras dos Cantos, mas acabou afetando 
também a autonomia do senhores e dos comerciantes em relação a contratação dos serviços dos ganhadores. Assim a 
lei não vingou e os Cantos mantiveram sua autonomia, até surgir uma outra lei em 1857 que acabou por motivar a 
primeira Greve dos Cantos.
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Os recortes abaixo, são de 28 de março de 1878, e fazem parte de uma série de matérias publicadas no jornal O
MONITOR (BA), com o título “Um melhoramento da cidade”. A série tratava da disputa política na câmera e na
imprensa,  sobre o contrato de concessão que a empresa “Marinhos & Araujos”  firmou com a Câmera para
implantar e explorar quiosques, chalés e galerias em vários pontos da cidade. Entre estes pontos o mais polêmico
foi o que determinava a implantação de quiosques no cais do porto, onde existia, conforme conta a matéria, uma
grande ocupação por ganhadeiras com suas mercadorias e produtos.
Para dar o parecer final (em 20 de março de 1878) sobre o assunto, foi convocado o vereador e Major Antonio de
Souza Vieira  que,  mesmo dando o  parecer  favorável  a  empresa,  reconhece  a  antiguidade do  comércio  da
ganhadeiras junto ao cais da cidade, ainda que seja para dizer que ali “nunca se pode conseguir sua remoção”.
Um mês depois, em 28 de abril de 1878, na matéria número XII, que dá por encerrada a questão, o autor
anônimo  “Um amigo dos melhoramentos”, além dos elogios a empresa e aos seus serviços à cidade, comenta
também “a conveniencia de introduzirem-se nesta cidade os chalets, galerias e kiosques, tão usados na Europa, e
também no Rio de Janeiro.”
Em 5 de outubro de 1880, dois anos após o caso da “Marinhos & Araujos” e oito anos antes da Abolição da
Escravatura (1888), foi publicada o “Regulamento policial para o serviço dos trabalhadores do bairro commercial”
que impôs um controle definitivo aos Cantos, com o objetivo também de “disciplinar” a população de pessoas
negras  que agora,  em sua maioria,  eram livres  ou libertas  da condição de escravizadas.  “0 novo esquema
reforçava os mecanismos de controle a partir da própria organização, um dia autônoma, dos ganhadores. Foi um
golpe de mestre do poder, que não podia deixar a cidade sem os serviços essenciais prestados por aqueles
trabalhadores. Ao mesmo tempo, embora estes formassem uma classe subalterna, seus líderes pareciam ganhar
uma legitimidade antes inexistente.” (REIS, 2000, p. 204)
 

JORNAL: O MONITOR (BA), 28/03/1878
COLUNA: INEDITORIAES

Um melhoramento na cidade. VIII

Assina: Um amigo dos melhoramentos

Parecer do Sr. Vereador
Assina: Antonio de Souza Vieira
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JORNAL: O MONITOR (BA), 28/03/1878
COLUNA: INEDITORIAES

Um melhoramento na cidade. VIII

Assina: Um amigo dos melhoramentos

Parecer do Sr. Vereador
Assina: Antonio de Souza Vieira

Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.

Figura 11: O Monitor, 28/03/1878. Um 
melhoramento na cidade. 
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(O Alabama. 26 de janeiro de 1876. p. 3 e 4)

Fonte: Biblioteca Virtual Consuelo Pondé. 
(http://200.187.16.144:8080/jspui/bitstream/bv2julho/983
/12/Janeiro_1870.pdf)

Publicado de 1830 a 1860, as páginas do período O Alabama – nome de um
navio norte-americano fundeado na Bahia de Todos os Santos – constituem uma
riquíssima crônica da cidade de Salvador […] Era o tempo da Guerra do Paraguai,
das juntas de emancipação, dos quilombos urbanos, de escândalos de corrupção
e de deslizamentos de encostas por causa das chuvas. Com tom de denúncia que
oscila entre a sátira política e o verso lírico-chistoso […] Os editores eram afro-
brasileiros, com uma ideologia liberal e civilizatória, e criticavam tanto a violência
física e moral da escravidão, como as práticas de Candomblé por seu suposto
barbarismo (Biblioteca Virtual Consuelo Pondé, 2017).34

Aqui justapomos revoltas, estratificação social, estigmatização de pessoas, disputas pelo direito a igualdade para
ocupação e uso da cidade presente na Revolta dos Búzios, no movimento dos Artífices da Ladeira da Conceição, na
Revolta dos Malês, na Greve dos Ganhadores, no cotidiano da cidade.

34 Fonte: Biblioteca Virtual Consuelo Pondé (http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/2017/06/49/O-Alabama.html). 
Acesso em: 20/07/2017.

Figura 12: O ALABAMA, 26 de janeiro de 1876
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Fonte: Biblioteca Nacional Digital: “Falla Recitada na Abertura da Assembléia Legislativa da Bahia, pelo presidente da 
Província o Doutor João Mauricio Wanderley, no 1º de março de 1854” 
(http://memoria.bn.br/DocReader/130605/1215)

A freguesia foi a divisão administrativa, tributária e religiosa da cidade de Salvador que prevaleceu

no século XIX. Cada uma correspondia a um centro paroquial e a sua igreja. Na época deste levantamento,

1855, as freguesias de São Salvador (Sé, na cidade alta) e Conceição (na cidade baixa) estavam entre as

mais importantes da cidade em relação ao número de ruas, de edifícios de maior porte e ao rendimento que

davam em tributos para os cofres do governo. Além dessas se destacava a de São Pedro, especialmente

com relação ao número de edifícios de pavimento térreo, que deduzimos como sendo casas. Brotas, hoje

um bairro grande e populoso, na época era a freguesia menos expressiva em todos os aspectos levantados

no “Mappa” (fig. 13), pois ainda era uma área de roças, entre rural e urbana (NASCIMENTO, 2007).

Na Freguesia de São Salvador (Sé), destaca-se o número maior de ruas (34), só perdendo por uma

rua a menos para a freguesia de São Pedro (35 ruas), onde se concentravam os senhores de posses, os

profissionais liberais e os funcionários públicos (NASCIMENTO, 2007). 

Figura 13:  Mapa estatístico dos prédios urbanos. 1855
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A da Conceição nessa época com 17 ruas, não tinha ainda sido alvo dos projetos de ampliação do

porto e de ligação com a Penha que viriam no início do século XX. As obras do Cais do Porto,  foram

iniciadas em 1906, em 1913 “dá-se a inauguração solene” (ALMEIRA, p. 199), mas as obras se estenderam

até os anos 1940.

Destaca-se  no “Mappa”  (fig.  13)  a  verticalização dos  prédios  na  cidade  baixa.  A freguesia  da

Conceição  é  a  mais  verticalizada  com 47 edifícios  de  4  andares,  sendo que  em segundo lugar  nessa

categoria fica a freguesia do Pilar, também na cidade baixa, com 18 edifícios de 4 andares. Esta proporção

se mantém nas duas freguesias para edifícios de 3 andares, mas em números bem maiores, sendo 136

edifícios dessa categoria na Conceição e 47 no Pilar, o que reafirma que a verticalização da cidade nessa

época  era  uma característica,  quase  exclusiva,  da  forma de  ocupação da  cidade  baixa,  que  fica  mais

evidente quando são contabilizados os edifícios mais baixos, até dois andares. O número de edifícios nessa

categoria  salta  para  206,  mas predominam em absoluto  na  parte  alta  da  cidade na freguesia  de São

Salvador  (Sé).  A  Conceição,  em  segundo  lugar,  terá  apenas  99  edifícios  e  a  Penha  61.  Outro  salto

significativo acontece quando muda para a categoria de edifícios térreos. O número sobe para 1.246 e a

liderança passa a ser da freguesia de São Pedro na cidade alta. As freguesias com mais edifícios térreos:

Santa Anna (1.054) e Santo Antônio (1.020), seguidos na cidade baixa pela Penha com 920 e pelo Pilar com

528. Vemos que a freguesia da Conceição tem apenas 175 edifícios térreos. 

Essa  percepção  do  modo  de  ocupação  da  cidade  pela  via  estatística  nos  dá  a  dimensão  em

parâmetros arquitetônicos e urbanísticos do desenvolvimento empreendido pelo poder administrativo com

edifícios  públicos  e do comércio com os  armazéns,  lojas e sobrados,  concentrados na zona econômica

(cidade baixa) e administrativa da cidade (cidade alta).  Além disso, vemos que a produção de imóveis,

especialmente de unidades térreas, ocorre em maior número e de forma mais distribuída, o que atribuímos

a ocupação residencial e em geral de menor renda. Na Penha, por exemplo (a mais afastada entre as 10

freguesias), com o total de 1.042 edifícios, sendo 88% térreos (920), dá ao município um rendimento quase

50% inferior ao da freguesia do Santo Antônio que totaliza 1.020 edifícios, sendo 86% térreos (1.020). 

Neste momento as zonas de expansão e adensamento da cidade estão concentradas ao norte na freguesia

de Santo Antônio com 1.188 edifícios e com mais intensidade ao sul na freguesia de São Pedro com 1.573 e

no miolo na freguesia de Santa Anna com 1.243 edifícios. 

No século XIX uma obra importante para cidade foi a rua da Vala (hoje rua José Joaquim Seabra,

mais conhecida como Baixa dos Sapateiros), iniciado por volta de 1849 e levaria cerca 16 anos para ser
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concluída (NASCIMENTO, 2007, p. 65). No início do século XX a expansão da cidade seria definida pelas

obras do governador de José Joaquim Seabra (que governou a Bahia de 1912 a 1916 e de 1920 a 1924)

com a ampliação do Porto, como já vimos e, especialmente, com a criação da Avenida Sete de Setembro,

que terá um impacto significativo no incrementado da disputa por ocupação e uso da cidade pelas pessoas

mais pobres que foram removidas do caminho desse vetor de expansão e que buscaram alternativas de

moradia em outros espaços da cidade (FLEXOR, Maria Helena Ochi; In. GAMA, H.; NASCIMENTO, J. (Orgs.),

2001. Vol. 1. p. 245 – 283)

◊

Pensando a urbanização como um processo social (REIS, 1968, p. 20) que a priori busca equacionar

as demandas do poder político, do poder econômico e das pessoas na cidade fora dessas esferas de poder,

percorremos trajetórias diversas  para entender  este  processo que, no Brasil,  nasce como resultado das

demandadas de internacionalização dos mercados dos países europeus, especialmente Portugal, Espanha,

Franca e Inglaterra, alcançadas pelo processo de colonização de outros espaços, na busca de novas praças

de trocas e vendas de mercadorias, de mão de obra escravizada ou de suprimento de matérias-primas

valiosas para estes países colonizadores e para os mercados com os quais se relacionavam. 

Entendemos que as características do processo de colonização do país, são indissociáveis do modo

como a regulamentação da cidade e depois o urbanismo, chegou e cresceu entre nós, e de como este

processo  se  constituiu  como agente  intelectual  de  segregação  social,  que  está  no  desenho  da  nossa

sociedade e da nossa cidade, desde o período colonial. Desse desenho ainda inicial do que viria a ser o aqui

urbanismo (que, como já vimos, surge por volta de 1867 no Tratado Geral da Urbanização, de Ildenfóns

Cerdá),  identificamos dois momentos marcantes que se articulam: a medicalização da sociedade com a

entrada do higienismo35 como fator de ordenamento familiar, social e urbano e a busca por ascensão social

da própria elite e das pessoas próximas a esta sobre as classes sociais mais vulneráveis, por meio das

relações de privilégio, poder e status (HOLANDA, 2014; MURICY, 1998). Como cidade colonial e primeira do

Brasil,  estes traços, presentes em todo país, se fixaram aqui de modo particular pela forte presença da

hierarquia patriarcal,  centrada  no senhor  de  engenho e pelo uso maciço  da  mão de  obra  de pessoas

escravizadas. Este desenho escravocrata rural nos serviços domésticos e na lavoura, tem sua versão urbana

no uso das pessoas escravizadas para realizar os serviços de infraestrutura urbana (transporte de cargas e

35 Medicalização é o processo pelo qual o modo de vida dos homens é apropriado pela medicina e que interfere na 
construção de conceitos, regras de higiene, normas de moral e costumes prescritos – sexuais, alimentares, de 
habitação – e de comportamentos sociais. Fonte: 
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_medicalizacao.htm#_ftn1>. Acesso em: 
03/03/2017
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pessoas,  coleta  de  água  e  despejo  de  resíduos,  iluminação  e  limpeza),  dos  quais  a  cidade  dependia

completamente até o final do século XIX36. 

É  na  busca  por  ascensão  social  (política,  econômica)  dentro  de  uma  estrutura  de  sociedade

patriarcal e escravocrata que vamos encontrar os modos como os poderes articulam aliados que reforçam

seu domínio sobre a cidade e estabelece suas prerrogativas (leis, decretos, normas, planos, projetos, lucros,

etc.) sobre os interesses dos indivíduos não privilegiados neste esquema. Assim era com a igreja quando

esta, junto a administração pública, estabelecia regras sobre a cidade por meio das freguesias (como já

vimos).  Também  nas  igrejas  eram  exercidas  funções  políticas,  administrativas  e  sociais  da  cidade,

relacionadas a eleições, registros de terras, controle da Guarda Nacional, festas religiosas e vacinação dos

habitantes (NASCIMENTO, 2007, p.45). Com alcance mais abrangente a igreja também tinha as funções

assistencialistas aos órfãos, pobres e doentes, além das funções específicas de atuação mais direta nas

famílias: batizados, crismas, casamentos, confissões e enterros. 

Ao  ordenamento  e  disciplinamento  da  cidade  baseada  na  estrutura  de  poder  igreja/estado,

gradativamente se incorpora o saber médico como instrumento mais radical para promoção de reformas

urbanas – conhecidas como higienistas – ao mesmo tempo que moldavam no indivíduo mais uma camada

de conformidade com tipo ideal desejado para a plena realização do projeto de poder que se estruturava. A

filósofa  Katia  Muricy,  ao  fazer  um  estudo  sobre  a  obra  do  escritor  Machado  de  Assis,  por  meio  da

abordagem que ele fazia em seus romances das questões políticas e sociais do seu tempo, consegue nos

mostrar a articulação que resultou no higienismo como política pública, em um dado momento histórico, em

que  esta  foi  propícia,  ainda  no  período  colonial,  quando  Estado  brasileiro  via  nas  famílias  ricas  que

migravam do campo para cidade uma ameaça à consolidação do seu poder:

A coincidência do projeto médico com o projeto de Estado não é fortuita: ambos
se uniram em uma mesma estratégia. Da união nasceram certas peculiaridades
que determinam a feição dupla da tática higienista. Por outro lado, os médicos se
ocuparão com a criação de um indivíduo moderno – cidadão – para o qual se
apaga,  à  medida  que  lhes  são  circunscritas  as  fronteiras,  o  conflito  entre  o
privado e o público, entre a família e o Estado. Este indivíduo é o citadino de
elite,  identificados  às  normas  de  uma determinada  classe  social,  a  burguesa
européia. Por outro lado, os médicos conciliam os ideais do liberalismo europeu
[…],  com a realidade brasileira,  cunhando o  que se  chama,  paradoxalmente,
liberalismo escravagista. (MURICY, 1988, p. 31, grifo no original)

36 Em 1866 o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas proibiu a admissão de trabalho escravo para 
realização de serviços públicos. Fonte: FLEXO, p. 253. In. A urbanização de Salvador em três tempos, vol. I. Ainda 
assim esta mão de obra era usada como ganhadores pagos para estes serviços.
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O que Muciry chamou de “antagonismo de interesse” entre os poderes das famílias ricas e o Estado

no período colonial, se fundiu hoje nos interesses privados que abarcaram essas instâncias tornando-as

menos  distinguíveis  quanto a  sua  representação no poder,  uma vez  que,  é  cada vez  mais  presente a

articulação entre estado, capital e elites, inserida em todas as esferas da gestão pública pelas políticas de

desenho neoliberal37. Um embrião desta articulação já estava presente no século XIX entre os “mecanismos

de  normalização  da  vida  brasileira:  a  crença  evolucionista  do  progresso,  as  ilusões  do  cientismo,  a

pretensão  humanista  do  pensamento  liberal”  (MURICY,  1988,  p.  16).  O  regulamento,  depois  política

higienista, já nomeado urbanismo, nos chega hoje com o pragmatismo do planejamento estratégico, cujos

princípios são originários do campo empresarial de alto desempenho de mercado. O modo como este tipo

de  planejamento  prioriza  fórmulas  globalizadas  de  lucro  com  a  cidade,  incluindo  como  produto  e

mercadoria  até  o modo de  vida das  pessoas  (especialmente com a indústria  do  turismo cultural  e  do

entretenimento, além da exploração do mercado imobiliário e de terras), tem provocado processos violentos

de segregação e de gentrificação. 

◊

As regras unilaterais impostas sobre um grupo majoritário de pessoas vulneráveis, por um o grupo

minoritário que age pelo poder normatizador e repressivo que lhe foi delegado pela autoridade que detêm

por seus cargos em instituições públicas mesmo que formadas e reconhecidas como instâncias que devem

prezar pelo interesse comum, estão presentes hoje, por exemplo na iniciativa do IPHAN em publicar em

26/02/2014, o edital de Licitação N. 02/2014 – UASG 343007, para contratação, entre outros, dos projetos

executivos de reforma dos arcos da Ladeira da Conceição da Praia, sem que as pessoas que ocupam os

arcos há várias gerações tenham sido chamadas para discutir a proposta, cujo projeto executivo estava em

licitação, e para tomar conhecimento da necessidade de sua saída, ainda que temporária, para a execução

dos serviços previstos no plano de reforma. O estudo arquitetônico do IPHAN que foi objeto da licitação,

inclui a implantação de uma residência artística em um lugar na Ladeira da Conceição onde, até o dia

23/05/2015, haviam três imóveis e que foram demolidos sem aviso prévio aos seus ocupantes, conforme

denúncias  gravadas  em vídeo,  com moradores  e  comerciantes  que  ocupam os  arcos  e  os  que  foram

expulsos. 

37 “Os neoliberais são fundamentalmente internacionalistas. Isto é, não estão ligados aos interesses nacionais. E, 
como tal, não enxergam problemas nacionais – como saúde, educação, inclusão social, industrialização – como 
prioridade. Sua prioridade é o interesse do grande capital. A utopia que vendem é que, quanto melhor tratar o 
capital, mas ele ingressará no país, e, automaticamente trará o desenvolvimento […] todos os conflitos entre o 
interesse do capital e do país são arbitrados em favor do capital. O interesse nacional e dos cidadãos ficam em 
segundo plano.”: A lógica das políticas econômicas neoliberais”. Autor: Luiz Nassif. Disponível em: 
<http://jornalggn.com.br/noticia/a-logica-das-politicas-economicas-neoliberais> Acesso em: 12/01/2017.
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Regras unilaterais também podem ser vista na controversa homologação da Lei N.º 9.215/2017,

que instituiu o PROGRAMA REVITALIZAR elaborado pela prefeitura, e que estabelece benefícios fiscais para

restauração  e  recuperação de  imóveis  no  Centro  Antigo  de  Salvador  (CAS),  em cinco  modalidades  de

investimento: Aquisição de imóveis; Benefícios sobre a propriedade predial e territorial urbana; Benefícios

sobre execução de obras; Instalação de empresas de serviços (restrito a empresas não optante do SIMPLES

Nacional e prioriza a instalação de empresas com o perfil ligado a economia criativa) e Benefício Fiscal

Setorial ligado a investimentos de ampliação da Marina (na cidade baixa junta a Ladeira da Preguiça). Por

último, trata também da edificação ou utilização compulsória dos imóveis sem uso que forem notificados

para tal, pela prefeitura. Com a ação do IPHAN sobre os Artífices e o com o modelo de reforma/revitalização

urbana adotado pela prefeitura pela via da lei de incentivos fiscais, podemos acompanhar como hoje, ainda

que com outros nomes, se repetem ações de segregação que vimos no passado.

◊

Cidades como Madrid e Lisboa que passaram por processos de reformulação urbana, baseados nos

princípios do planejamento estratégico (o primeiro focado na espetacularização e megaeventos e o segundo

no  turismo  do  patrimônio  histórico),  hoje  são  referência  de  movimentos  contra  hegemônicos  que

problematizam e desafiam os impactos nocivos dessas políticas na vida dos seus moradores, implicando

diretamente  a  questão  habitacional.  Paradoxalmente  se  fala  nesses  movimentos  em um novo  tipo  de

colonização dos espaços públicos e privados dessas cidades pelas ações do capital externo. Este, aliado ao

estado, que promoveu a exploração financeira da cidade, tendo como efeito mais recorrente e intenso a

segregação e a gentrificação dos moradores mais pobres, abrindo uma crise sobre a questão habitacional e

sobre o direito de moradia nos centros dessas cidades. 

Em Portugal, o Movimento Morar em Lisboa elaborou uma petição pública38 “Morar Em Lisboa –

Carta  Aberta.  Ao  governo,  aos  deputados,  ao  município,  aos  cidadãos!”.  Nesta  carta  é  denunciada  a

contribuição  decisiva  do  Estado  para  o  processo  de  especulação  imobiliária  que  tem  resultado  na

impossibilidade  de  moradores  mais  pobres  permanecerem no  centro  da  cidade,  que  é  alvo  de  fortes

incentivos  fiscais  para  a  implantação  das  chamadas  indústrias  criativas39 e  de  hotéis.  Em  2004  em

Barcelona, três publicações editadas e lançadas por diversos coletivos,  foram marcantes para ampliar o

debate junto a população da cidade, das pautas sobre as políticas habitacionais e a gentrificação, em que

esses movimentos sociais estavam engajados desde a década de 1990, quando foram realizadas as grandes

obras de reformulação urbana no porto de Barcelona e a preparação da cidade para os Jogos Olímpicos. As

38 Disponível em: <http://moraremlisboa.org> Acesso em: 02/03/2017.
39 Ou indústrias da cultura.
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publicações foram:  Barcelona marca registrada; La otra cara del Forum de las Culturas e  Taller contra la

Violencia Inmobiliaria y Urbanística (GANT, 2011, p. 31). Segundo Agustín Cócola Gant40 passados mais de

10  anos  de  quando  foram  lançadas  essas  publicações,  seu  conteúdo  crítico  está  “longe  de  estar

desatualizado” pois eles ainda põem em destaque “algo que hoje ninguém pode negar”:

Os políticos e os empregadores têm vendido a cidade ao capital, o que implica
destruir  as  formas  de  vida  populares  que,  por  definição,  representam  um
obstáculo para a obtenção de lucros. (GANT, 2016, p. 32) 41

Ainda neste campo crítico, destacamos o trabalho do coletivo artístico  Left Hand Rotation42, da

Faculdade de  Bellas  Artes  da Universidad Complutense  de Madrid (UCM) na Espanha,  que  é  em uma

iniciativa fora da arquitetura e do urbanismo, mas que vem alcançando abrangência em quase todo mundo.

Entre 2010 e 2014 eles realizaram a oficina: Gentrificación no es un nombre de señora43, analisando o papel

da cultura nos processos de gentrificação em 10 cidades de diferentes países (Bilbao, Gijón, São Paulo,

Brasília, Madrid, Valência, Lisboa, Roterdã, Bogotá e Barcelona). Em 2012, a partir das oficinas, foi criada a

plataforma colaborativa Museo de los Desplazados44 que atualmente (2017) reúne 87 relatos de ocorrência

de gentrificação em todo mundo45,  criando um fórum permanente de troca de experiências e de ações

contra esse processo. 

Esses projetos excludentes que são empreendidos pela indústria do turismo cultural, do espetáculo

e pelo mercado imobiliário, pautados nas estratégias do planejamento neoliberal sobre as cidades, e que

estão sendo fortemente rejeitadas por diversos segmentos sociais nas cidades que estão mais ao centro do

processo de globalização, chegam até nós, no CHS, reformulados como “o novo”. Isso caracteriza a busca

de novos mercados por essas indústrias que migram constantemente: seja ao sabor de maiores lucros e

facilidades junto ao Estado (pela via dos incentivos fiscais como veremos), seja pelas limitações que lhe são

impostas,  ainda  que  de  forma pontual,  pela  combatividade  dos  movimentos  sociais  que  se  articulam,

ganham visibilidade e disputam com o grande capital as regras da regulamentação e normatização sobre a

cidade, que ainda são, e devem ser, prerrogativas do poder público, mas construídas dentro de estruturas

efetivamente participativas que busquem o equilíbrio pelo interesse de todos. 

40 No artigo: La producción de Barcelona como espacio de consumo. Gentrificación, turismo y lucha de clases. 
Agustín Cócola Gant In: Cartografía de la ciudad capitalista. Transformación urbana y conflicto social en el Estado 
Español. 2016.

41 Tradução nossa.
42 Rotação da mão esquerda (tradução nossa)
43 Gentrificação não é o nome de uma senhora (tradução nossa)
44 Museu dos Deslocados (tradução nossa). Endereço na internet: 

<http://www.lefthandrotation.com/museodesplazados/index.htm> Acesso em: 18/10/2016.
45 Abrangendo 20 países: América do Sul, do Norte e Central, Europa e Ásia.
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◊

Em texto do publicitário Nizan Guanaes, sobre o recém-inaugurado (06/03/2017) Fera Palace Hotel,

na rua Chile,  vemos um exemplo do discurso que alimenta a propaganda e o imaginário dos projetos

neoliberais  pela  via  da  indústria  do  turismo  cultural,  como  algo  bom  para  todos  e  que  dissimula  a

segregação e a gentrificação que estão em suas prerrogativas ou, como afirma Augustín Cócola Gant, “o

capital é atraído se lhe está garantido os processos gentrificação, onde a população original é deslocada por

novos residentes com rendimentos mais elevados” (GANT, 2019, p. 35).  O tom do texto publicado por

Guanaes em sua coluna no Jornal folha de São Paulo em 28/03/2017 é o seguinte:

Depois de décadas decadentes, depois da maior crise econômica da história do
país,  a principal  artéria do centro histórico e comercial de Salvador começa a
renascer. Graças a gente como Rogerio Fasano, Antônio Mazzafera e ACM Neto, a
primeira rua do Brasil será o coração de uma nova Salvador. [...] A praça onde a
rua  Chile  deságua  voltará  à  sua  antiga  glória  com aquela  vista  magnífica  e
imponente da baía de Todos os Santos. Nasce, assim, em plena rua Chile, uma
Barcelona capaz de transformar criatividade em inovação,  visão em realidade.
(GUANAES, 2017)
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◊

“Notas da edição: «Vai mais um hotel? Redefina investimento privado» é um pequeno levantamento que procura dar 
conta dos valores de financiamento público que, através de fundos europeus, têm sido entregues a privados na 
construção de hotéis na cidade do Porto. Este pequeno zine pode ser encontrado em suporte de papel no quiosque 
das Worst Tours na Avenida Rodrigues de Freitas (perto da Faculdade de Belas Artes do Porto).” (Fev/2017).
Fonte: (http://www.revistapunkto.com/2017/02/vai-mais-um-hotel-redefina-investimento.html)

◊

O que é este urbanismo que se configura um dilema? Qual é este dilema? O que nos coloca um

dilema  em  relação  ao  urbanismo?  Que  circunstâncias  do  pensar  e  fazer  urbanismo  nos  apresentam

premissas  contraditórias  ou  excludentes  sobre  o  fazer  cidades?  Seria  o  seu  vínculo  com  a  produção

hegemônica de cidades (planejamento estratégico na gestão pública da cidade) que resulta em segregação

urbana? Seria seu desvinculamento das premissas básicas da vida cotidiana do homem comum? 

O urbanismo, se servindo de outras disciplinas, reduz o homem comum e sua vida cotidiana aos

diagnósticos sem identidades de que resultam seus processos de campo, formatados ou pré-formatados

para dar ao cotidiano uma invisibilidade traduzida em dados, que fundamentam o planejamento urbano,

correspondendo  a  interesses  públicos  e  privados  de  lucro  com  a  cidade  e  de  domesticação  de  seus

Figura 14: Zine: "Vai mais um hotel? Redefina investimento privado". Porto, Portugal.
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habitantes.  Por  outro  lado,  um  outro  movimento  do  urbanismo tenta  olhar  e  planejar  a  partir  deste

cotidiano.  Mas,  talvez  por  inexperiência  sobre  suas  complexidades  ainda  não  profundamente

compreendidas e estudadas, estes modelos, que se vendem como um novo urbanismo, chegam a campo

com um discurso que busca a adesão dos  que fazem o cotidiano,  trazendo suas novas palavras  à guisa  de

metodologias inclusivas. São palavras que traduzem (ou as vezes nem isso, pois muitas não escodem sua origem no

pensamento hegemônico globalizado mantendo o termo em inglês), moldes de inclusão, transformados e digeridos

das fórmulas trabalhadas na macropolítica do capital que vê nesta apropriação do cotidiano, um novo e promissor

mercado e, em suas práticas, um valor agregado para seus investimentos ou, para venderem e capitalizarem seus

serviços e suas marcas, polindo a superfície do cotidiano para que este corresponda melhor aos objetivos do mercado

globalizado para exploração de lugares ou, no pior dos casos, da boa fé das pessoas.

Neste campo estão as iniciativas relacionados a apropriação do cotidiano como uma marca, um

estilo, uma identidade vinculada a estratégias de comunicação que se sustentam sobre a identificação ou

construção  de  um  imaginário  do  lugar,  ou  em  ações  táticas  de  caráter  identitário,  preferencialmente

alcançadas e/ou identificadas  mediante uma consultoria  especializada ou com apoio de instituições  do

terceiro setor. Neste campo estão: Place branding46, advocacy47 e cronourbanismo. Este último se diferencia

pela busca de transformar espaços ociosos durante a noite, especialmente os localizados em áreas urbanas

centrais e centros históricos de forte comércio e pouca moradia48. Como o bairro do Comércio em Salvador,

onde de certa forma essa prática já vem sendo usada com a instalação de Faculdades com cursos noturnos

ou mais pontualmente, como local de eventos noturnos de grande impacto por terem menos restrições

quando o horário e volume sonoro, mas que são ações pontuais. 

46 Marca de lugar: “Quem acompanha a discussão de place branding sabe a má impressão que o termo causa nas 
pessoas, principalmente nos arquitetos, que não por acaso são os principais articuladores das ações de 
placemaking no Brasil (no mundo não necessariamente). Por uma simples questão de desconhecimento, trata-se o
place branding como marketing, publicidade, ou algum tipo de perfumaria que teria o objetivo de criar a 'nova 
moda' no segmento imobiliário. Esteves (2016) define o place branding como uma abordagem que 'Identifica 
vocações, revela identidades e fortalece lugares' [...] atua no recorte da identidade, não criando simplesmente uma
nova imagem disfarçada de identidade, mas localizando os atributos culturais e vocacionais de um lugar para 
comunicá-los de forma alinhada, beneficiando todos os envolvidos, sejam eles poder-público, moradores, 
comerciantes, visitantes… Fonte: <http://www.placesforus.com.br/pensar-cidade-fazer-cidade-place-branding-e-
placemaking/> Acesso em: 13/12/2016

47 Advogar: “O termo advocacy [...] se generalizou ao longo do tempo em função do acelerado crescimento do 
Terceiro Setor em todo o mundo.[...] é a utilização do poder e do status para se comunicar melhor e conquistar os
objetivos pretendidos […] um lobby realizado entre setores (ou personagens) influentes na sociedade. É na 
realização de processos de comunicação, reuniões entre os interessados e os pedidos entre essas influências que 
se dá o verdadeiro advocacy, que pode ter várias vertentes, como social, ambiental ou cultural. 
Fonte:<http://www.ipea.gov.br/acaosocial/article26c3.html?id.article=592>. Acesso em: 28/11/2016

48 Fonte: COLABORATÓRIA, Grupo Interdisciplinar. Manifesto da noite. / Grupo Interdisciplinar Colaboratória. - São 
Paulo: Invisíveis Produções, 2014.
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Observamos a apropriação do cotidiano que, como exercício ou como fórmula, são praticados por

arquitetos, urbanistas e consultores especializados de diversas áreas de produção de ações, de ideias e de

objetos que vinculam o espaço urbano a algum produto ou serviço vendável; ou que agregam valor a

investimentos/pessoas, articulando ideias e práticas do cotidiano para devolvê-las como produtos, táticas

ou, como analisa Monique Sanches em sua tese “Subjetividades e Singularidades Urbanas: na construção de

um devir outro arquiteto urbanista” (2010, p. 23), esses modelos devolvem a cidade “objetos a serem

contemplados,  espetacularizados,  alardeando  a  retórica  do  ‘objeto’  pelo  objeto,  da  arte  ‘pela  arte’.”

(SANCHES, 2010, p. 23).

Essas práticas podem camuflar algo maior: a construção de nossa alienação histórica e cultural, que

nos faz ter uma atuação profissional acrítica, até ingênua e que vai de encontro a uma incompatibilidade:

escolher arquitetura e urbanismo para ajudar a construir um mundo melhor e, ao mesmo tempo, ganhar um

bom e honesto dinheiro com isso; ou a sensação de que escolhemos a profissão errada para atingir estes

ideais;  ou  que  não  havíamos  entendido  que  eles  são  quase  inconciliáveis;  ou  que  este  papel  muito

grandioso não cabe em nossas funções ou, se cabe, devemos reduzir a escala de nossas ambições sociais e

financeiras, e ficarmos com a grandiosidade da realização pessoal no profissional. Parece tolo, mas ainda

são questões intrínsecas às nossas inquietações e dilemas críticos sobre o papel do arquiteto urbanista,

discutido atualmente quando o mercado profissional da produção em larga escala é posto em cheque com a

falência  das  grandes  construtoras  no  Brasil,  em  uma  perspectiva  de  desmonte  e  remontagem  das

articulações destas e do mercado em geral com as esferas do poder público, seu maior cliente. 

Uma forma de contrapor essa alienação é nos perguntar, como contribuir com aqueles que tentam

repensar o urbanismo – uma disciplina formada dentro da elite intelectual e política – a partir dos esforços

empreendidos pelas pessoas no cotidiano para criar arranjos sociais articulados e na prática? Como, ao nos

aproximar, simplesmente não nos apropriarmos dessas ações já prontas e amadurecidas, dando-lhes um

novo nome, dissecando-as e ou distorcendo-as para caberem em nosso repertório e para que demos conta

de falar e escrever sobre elas em nossos artigos, seminários e palestras? Ou as aplicamos reformuladas já

dentro de um status empresarial (escritórios privados) e acadêmico para que assim sejam rentáveis como

modelos de novas práticas com o nosso selo de credenciados pela sociedade, junto com nossa logomarca?

Mas as pessoas do cotidiano, pobres e não credenciadas pela sociedade para as coisas do urbanismo, já

compreendem esse jogo e podem até usá-lo a seu favor, se articulando taticamente.
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Estas discussões que reunimos aqui fazem parte de um campo crítico que tem acalorado debates

em eventos relacionados a arquitetura e ao urbanismo com questões similares, especialmente na América

Latina, onde as discussões sobre gentrificação e segregação, enfrentam o avanço crescente das políticas

neoliberais sobre as cidades. Paradoxalmente, uma boa referência crítica que contribui para este debate é o

texto elaborado pelo geógrafo e urbanista Jordi Borja49 para o Fórum Alternativo ao Habitat III50 onde ele

aborda a complexidade das cidades e dos processos urbanos atuais  pautados por políticas neoliberais,

mesmo que ele seja conhecido como um dos maiores expoentes da “corrente urbanística do Planejamento

Estratégico” (FIGUEIREDO, 2015, p. 65), neste texto ele diz o seguinte:

A reorientação dos processos urbanos exige dispor de meios político-jurídicos e
financeiros e instrumentos técnicos, mas primeiro deve-se saber o que se deseja
alcançar.  E  isso  sabem os  cidadãos  ativos  e  organizados  e  uma  minoria  de
políticos  e  profissionais  que  interagem com eles.  A  ética  dos  políticos  locais,
funcionários,  os  profissionais  e  especialistas  têm  sido  muito  frequentemente
cúmplices de políticas públicas e privadas que têm gerado as dinâmicas perversas
que ocorrem em áreas urbanas.  Alguns por consideram seu dever,  outros por
indiferença a quem servem e outros por cumplicidade ativa. (BORJA, 2010)

◊

Desde 2014, quando receberam o aviso para saírem dos arcos, os Artífices da Ladeira da Conceição

têm marcado presença constante em ações, depoimentos, denúncias e articulações com outros movimentos

do Centro Antigo, mas estão também contando e divulgando sua história, sua relação com o lugar, com a

construção  de  uma  identidade  ligada  ao  cotidiano  do  Centro  Antigo  e  cultura  trazida  pelas  pessoas

escravizadas que passaram e se fixaram neste lugar. O que chamamos de modo geral de Artífices, são

gerações de antigos ocupantes dos arcos na Ladeira da Conceição que foram construídos para sustentar a

Ladeira  da  Montanha  acima  destes  (a  Ladeira  foi  inaugurada  em  1878).  Nos  arcos,  suas  famílias

implantaram desde o final do século XIX oficinas de trabalho com ferro (ferreiros e serralheiros), mármore

(marmoristas) e algumas residências. Sem uma data precisa, a seguinte passagem no livro “Salvador e a

Baia de Todos os Santos. Guia de Arquitetura e Paisagem”, nos dá uma ideia de quando e porque começou

a ocupação dos arcos: 

49 Professor Emérito e Presidente do Comitê Acadêmico dos programas de pós-graduação de Cidade e Urbanismo da
UOC – Universidad Oberta de Catalunya. 

50 A cada vinte anos, desde 1976, a ONU promove a Habitat, conferência internacional para discutir e propor 
diretrizes para as questões de habitação e desenvolvimento sustentável das cidades. A primeira foi em Vancouver 
(Canadá); a segunda, em 1996, ocorreu em Istambul (Turquia). A Habitat III de 2016 foi realizada em Quito 
(Equador), O Fórum Alternativo aconteceu em paralelo, e no mesmo período reunindo instituições da sociedade 
civil organizadas da América Latina e de outras regiões. Fonte: http://fase.org.br/pt/informe-se/artigos/habitat-iii-
nova-agenda-urbana-baseada-em-antigos-principios-neoliberais/> Acesso em: 05/12/2016.
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A atual feição da Ladeira da Conceição foi definida a partir de 1879, quando os
vinte  e  três  arcos  construídos  para  sustentar  a  Ladeira  da  Montanha ficaram
prontos. Para a construção desta Ladeira, muitas casas foram demolidas e, como
que  para  recuperar  aquelas  mais  humildes,  o  governo  permitiu  que os  arcos
fossem gradativamente fechados, transformando-se em habitações de pobres e
oficinas de ferreiros, marmoristas, etc. (SALVADOR, 2012, p. 248)

Para relatar o que aconteceu entre o dia do aviso que os Artífices e moradores receberam para

desocupar  os  arcos  (15/07/2014)  até  a  demolição  dos  três  imóveis  que  ficavam  no  pé  da  Ladeira,

transcrevemos a seguir alguns depoimentos que foram prestados em vídeo por artífices e moradores, que

denunciam as ações dos órgãos públicos e contam sua história com o lugar. Estes vídeos, realizados por

diversas pessoas que acompanham ou participam diretamente dos movimentos sociais no Centro Antigo, e

que  foram divulgados  publicamente  na  plataforma de  vídeos  YouTube,  constituem,  em conjunto,  uma

contribuição fundamental para a documentação dos fatos ocorridos e sobre as estratégias ilegais usadas

para forçar a saída dessas pessoas dos arcos. Colocamos também trechos de alguns manifestos que foram

publicados na página da rede social Facebook: “Artífices da Ladeira da Conceição da Praia”.

VÍDEOS: 

O que está acontecendo nas Ladeiras de Salvador?
De: Mattijs van de Port. Mai/2015 (05min20)
Depoimentos dos Artífices e moradores sobre a forma como foram comunicados que deveriam sair e sobre 
como foram feitas as demolições na Ladeira. No vídeo, os Artífices e os moradores que falam, não são 
identificados, para distinguir as falas que transcrevemos, colocamos letras para saber que o depoimento é 
de diferentes pessoas. Não identificamos o tempo nas falas porque a maioria é fragmentada.

Ele não se identificou como Major, mas o pessoal… a equipe que veio com ele,
eu ouvi chamando:  - Major! 
E  segundo  ele,  ia  demolir  a  casa  na  segunda-feira  07  horas  e  demoliu  no
domingo! Pra que isso não fosse divulgado, a mídia não tivesse conhecimento do
que estava acontecendo, uma forma ilegal da parte dele… não foi, não houve
nenhuma notificação  da  SUCOM,  nem CODESAL,  nada,  não  tem prova...  pra
identificar  se esse imóvel houve,  teve risco… se tava em risco o imóvel,  não
houve nada disso.
(Artífice A)

Na quinta-feira, quando eu sai daqui que fui buscar meu filho na escola, … o
celular tocou, Tenente, ali, que trabalha no mármore, me ligou dizendo que… “Oi
velho, o bicho pegou aqui… chegou o fiscal da SUCOM, aqui.. ou da Prefeitura…
não sei” […] e ai… dizendo que eu tinha que arrumar minhas coisas, disse que
não tinha como construir mais nem escada de madeira, nem de ferro, nem de
concreto  e  que  ali  ia  ser  é…  interditado…  Ele  chegou  verbalmente…  nós
ficamos  verbalmente,  não  chegou  com um documento,  não  chegou  com um
mandato, não chegou com nada… e eu simplesmente… e… eu estranhei isso,
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poxa se nós não recebemos nenhuma notificação... depois ele desceu, entrou no
carro dele preto lá e eu fiquei preocupara sem saber o que fazer, e foi isso ai. Eu
simplesmente disse a ele: meu amigo, eu necessito disso aqui, eu tenho quatro
filhos pra dá comida, tenho inclusive um filho especial e necessito disso aqui.
(Artífice B)

Segunda ele também que já quer retirar,  na verdade quem mora no primeiro
andar é meu tio. E ele tava na ideia de retirar, no caso.. “ói, você tá complicando
a retirada do seu tio, a remoção do seu tio daí... que ele já ia ser removido”,
chamou meu tio no oculto, “ai conte pra ninguém não, vou te dar 300 reais, fica
pra você, num fale isso pra ninguém não, você vai receber um auxílio aluguel
durante um ano e futuramente, daqui até setembro você vai receber um Minha
casa Minha Vida”… Uma casa… Hum…
(Artífice A)

Eu recebi a minha encima da hora, falou hoje que ia derrubar amanhã... 
(Morador A)

Ele tirou R$ 300,00 do bolso dele e deu a ele pra ele pagar hoje... e nós já foi na
Caixa pra pegar e num tem nada no nome dele.
(Moradora B)

O IPHAN tem que sentar na mesa de negociação com a gente pra puder... eles
tem de dar alguma posição, entendeu? Saber o que está acontecendo, por que é
assim, eles estão chegando, tão fechando, tão... derrubando os arcos, como no
caso aconteceu com o dele, né isso? Os casarões antigos... que dizer eles não
tão... tá parecendo até que é cachorro que tem nos locais.
(Artífice C)

E chegar ao ponto que chegou hoje de estarem desmanchando os imóveis com
algumas supostas ameaças de fechamentos de todos os arcos durante... até o
período  de  setembro...  onde  fica  essa  mesa  de  negociação?  Onde  está  a
participação da prefeitura da SEDES... do próprio IPHAN? 
(Artífice D)

Patrimônio afetivo: Uma arquitetura dos afetos na Ladeira da Conceição (set/2014). 
Roteiro, edição e realização: Santiago Cao e Gabriel Ramos. Set/2014 (08 min). 
Série de entrevistas com os Artífices sobre suas histórias e suas relações cotidianas.

Esse baque assim que teve agora, fez com que todo mundo se unisse, assim, que
desse as mãos... porque a união faz a força, né? Antes era assim, um pra seu
lado, outro pro outro, mas assim... alguns assim que nem eu, alguns ferreiros, a
gente nunca foi desunido, entendeu? Só alguns assim contado de dedo... tem
uma desavença... porque tem em tudo quanto é canto, né? Mas quanto a isso, tá
tudo bom. 
(Simone Venâncio, marmorista há 15 anos, aos 05min 05s)

Ah os colega aqui é... meio dia nós compra, nós compra o almoço e divide pra 2,
3... eu também sempre digo não pode brigar porque não tem... minha mulher
não tá aqui, minha filha não tá aqui pra fazer nada por mim! Quem vai fazer é ele
e ele que tá aqui, que tá me vendo, né? Se eu tiver uma dor aqui agora quem é
que vai me ajudar? A pessoa mais próxima, por exemplo, vocês dois [se referindo
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aos que faziam o vídeo]. Vocês dois não tá aqui pertinho de mim? Eu.. pavoovo.
[fazendo de conta que tá passando mal] Quem vai me ajudar primeiro é você
dois. Então eu vou procurar briga com meu colega, meu vizinho aqui, pra... pra
puder... Ai ó tudo certinho, óia o cara com uma marmita ali.. éhh, ele com a
marmita dele ali... de repente, óia a comida aqui pra Zé Grande... volta pra cá
pai... (risos)
(José dos Santos, Zé Grande, serralheiro há 30 anos, aos 06min 10s)

MANIFESTOS E DENUNCIAS:

A AMEAÇA DE REMOÇÃO FORÇADA DOS TRABALHADORES DA LADEIRA DA CONCEIÇÃO CONTINUA. 
Artífices da Ladeira da Conceição da Praia. 04/12/2014. (Via página do Movimento na rede social Facebook, 
grifos nossos)

[…] Os marmoristas, ferreiros e serralheiros preservam um patrimônio cultural
imaterial, representado por certos modos de saber-fazer hoje raros. Parte destes
saberes está relacionado à cultura material das religiões afrobrasileiras. O ofício
de ferreiro é fundamental para a produção de insígnias materiais das divindades.
A Ladeira da Conceição concentra alguns dos poucos remanescentes detentores
destas artes. A partir da organização dos artífices e de toda mobilização que
desencadearam  como  forma  de  resistência  a  mais  este  processo  de
gentrificação no Centro Antigo  de Salvador,  a  desocupação forçada não
ocorreu, após a ocupação do IPHAN pelos trabalhadores dos Arcos, e deste
órgão  ter  se  esquivado do dialogo,  a  Prefeitura  Municipal  de  Salvador,
representada  pela  Secretaria  de  Desenvolvimento  Turismo  e  Cultura
estabeleceu  uma  mesa  de  negociação  chamando  o  IPHAN,  através  da
Coordenação  do  PAC  Cidades  Históricas  (grifos  nossos),  visando  a
permanência  dos  trabalhadores  nos  Arcos  e  a  garantia  de  que  qualquer
reabilitação atenderá os interesses daqueles que fazem a história da Ladeira da
Conceição, a partir do desenvolvimento de seus ofícios de marmoristas, ferreiros,
serralheiros, dentre outros.
Assim,  desde julho  para  cá  os  artífices  participaram de 07 mesas,  na  qual  a
Prefeitura  e  o  IPHAN  se  responsabilizaram  pela  execução  do  projeto  de
reabilitação, que deverá ser discutido com os ocupantes dos Arcos, e garantindo
a permanência destes no local, tendo ficado agendada para o dia 14/11/2014
uma  reunião  conjunta  entre  SEDES,  IPHAN  e  artífices  para  apresentação  do
projeto elaborado pela Domus (empresa contratada pelo IPHAN para elaboração
do projeto de reabilitação) com os ocupantes dos Arcos. […] O IPHAN justificou,
informalmente, sua ausência alegando que a não participação na reunião se
devia  ao  fato  da  contratação  da  Domus  não  prevê  a  metodologia  de
construção  participativa,  situação  que  recoloca  a  ameaça  de  remoção
forçada dos  artífices  da Ladeira  da Conceição  e o completo  descaso  do
órgão federal com as promessas que foram anteriormente feitas, inclusive a
de garantia de que qualquer reabilitação a ser feita teria a finalidade de garantir
a  permanência  dos  atuais  ocupantes  nos Arcos,  sendo pensadas  a  partir  das
demandas destes. […]

Sobre o andamento das conversas com o IPHAN. Artífices da Ladeira da Conceição da Praia. 17/06/2015.
(Via página do Movimento na rede social Facebook). Até o fechamento deste trabalho, não tivemos notícias 
de avanços. Os Artífices seguem trabalhando, mobilizados e articulados com os outros movimentos do 
Centro Antigo.
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Amanhã,  dia  18  de  junho,  os/as  Artífices  da  Ladeira  da  Conceição  da  Praia
estarão em mais uma rodada de negociação para garantir a permanência em seu
território! 
Desde maio os trabalhadores e trabalhadoras da ladeira vem enfrentando um
clima de insegurança em razão das ações da prefeitura, com o aval do IPHAN,
que demoliram casarões, fecharam o acesso à ladeira, expulsaram alguns artífices
e ameaçaram realizar outras expulsões. 
As mobilizações das trabalhadoras e trabalhadores, juntamente com os demais
atingidos  no  centro  antigo  de  Salvador,  fortaleceu  a  resistência  e  conseguiu
vitórias  como:  denúncia  à  defensoria  pública  do  estado  a  respeito  das
ilegalidades das remoções, abertura da ladeira, espaços de denúncia em eventos
e reconhecimento pelo Ministério da Cultura da situação atual. 
Apesar disso, não foi tomada nenhuma atitude pelo poder público que garanta a
permanência dos/das artífices em seu território. 
Diante  da  omissão  daqueles  que  ameaçam  essas  e  esses  trabalhadores,  foi
solicitada ao núcleo de regularização fundiária da Defensoria Pública do Estado
(DPE)  uma reunião para retomar o processo de diálogo com a Prefeitura  e o
IPHAN com o intuito de garantir as atividades cotidianas dos/das artífices, bem
como a consolidação da permanência nesse espaço que já vem sendo usado por
gerações e gerações. Para este fim, a DPE, que tem se colocado como mediador
do conflito e acompanhado de perto as violações vividas pelo povo do centro
antigo,  já  previu  a  necessária  assinatura  de  um  Termo  de  Ajustamento  de
Conduta (TAC). 
As negociações se encerraram em janeiro desse ano quando, apesar da reunião
ser marcada pela DPE, o IPHAN se ausentou, deixando os processos políticos até
então construídos suspensos e aumentando o clima de insegurança. 
Amanhã teremos mais uma rodada na qual se espera que o IPHAN cumpra com
suas obrigações e que uma resposta seja dada a esses e essas trabalhadores/as. 
Pela permanência dos/as Artífices da Ladeira da Conceição em seu território!
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◊

“Os arquitetos e idealizadores da proposta, Gustavo Cedroni e 
Martin Corullon, propuseram um conjunto de ações que se 
destacada pelo ordenamento e padronização das bancas 
comerciais, que serão desmontáveis, a modernização do 
sistema de iluminação pública e a reforma da escadaria de 
acesso à rua existente.” De acordo com Cedroni, um dos 
objetivos do projeto é mostrar ao público o bonito muro de 
arrimo em pedra, hoje escondido pela feira, e encontrar a 
melhor localização para as barracas de modo a estabelecer dois
fluxos diferentes, um para os passantes cotidianos, que usam a 
ladeira para chegar a outras áreas da cidade, e outro para os 
frequentadores da feira”, afirma.” Fonte: ARQBACANA 
(http://www.arqbacana.com.br/internal/arq!
aqui/read/13923/metro-arquitetos-associados-praça-e-ladeira-
da-barroquinha)

Esta é uma imagem feita por meio do programa 
Street View no mesmo ângulo da perspectiva 
virtual feita pela Metro Arquiteto Associados, 
depois da obra pronta, em junho de 2015, onde 
vemos (no centro) que foi realizada a remoção 
completa das barracas, a inclusão de um módulo 
policial e o revestimento e pintura da muralha de 
sustentação da praça que é agora um 
estacionamento.
Fonte: Imagem Street View – Google. 2016,

Em 2014 começa a  reforma da Ladeira  da Barroquinha onde,  há  mais  de 40 anos,  ficavam as tradicionais
barracas de comércio de artigos de couro. No projeto da reforma a remoção estava indicada como temporária,
prevendo para os vendedores novas barracas, não mais permanentes, mas desmontáveis. Hoje vemos que isso
não foi cumprido. Os antigos barraqueiros se mudaram para onde foi possível no entorno da Ladeira. Os que
tiveram condições abriram lojas em imóveis que tem acesso pela Ladeira, outros estão em barracas provisórias
no Terminal da Barroquinha e alguns em pequenas lojas na rua Carlos Gomes e na av. Sete de Setembro. No dia
15/05/2014, um dia antes do início da retirada das barracas, saiu a seguinte notícia no Jornal Correio da Bahia:
“Obras de reforma da Feira do Couro, na Barroquinha, começam amanhã” 

“Ninguém  está  gostando.  Passamos  de  barraqueiros  a  camelôs”,  disse
comerciante. […] Cerca de 20 barracas foram desmontadas, ontem, da Ladeira da
Barroquinha, onde funciona a Feira do Couro. Durante a desocupação, realizada
por 18 agentes da prefeitura, algumas estruturas em alvenaria foram demolidas.
A  mudança  faz  parte  do  ordenamento  promovido  pela  Secretaria  de  Ordem
Pública (Semop). De acordo com o coordenador de licenciamento e fiscalização,
Brás  Pires,  os  vendedores começaram as ser  transferidos para  a Praça  Castro
Alves — onde trabalham com estruturas provisórias — desde o último sábado.
Eles devem permanecer ali  por cerca de 90 dias, a partir  do início das obras,
previsto  para amanhã.  [...]  A mudança,  entretanto,  não foi  bem recebida por
alguns barraqueiros, que alegam que o tamanho das barracas concedidas pela
Semop não comporta uma quantidade suficiente de mercadorias, e os produtos
ficam expostos à ação da natureza.51

51 Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/obras-de-reforma-da-feira-do-couro-
na-barroquinha-comecam-amanha/?cHash=03ebaea6507b088b30d6d409259f7804>. Acesso em: 16/05/2016

Figura 16: Ladeira da Barroquinha. 2016. Figura 15:  Projeto da Praça e Ladeira da Barroquinha da 
Metro Arquitetos Associados. 2014.
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Fonte  das  imagens:  IPHAN-BA,  dezembro/2014  (http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/projeto-vai-
reformar-os-arcos-da-ladeira-da-conceicao-saiba-como-vai-ficar/?cHash=3ef93f35a3401d4c9aeaeb4bcdafea10)

Fonte das imagens: IPHAN-BA, dezembro/2014 (http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/projeto-vai-
reformar-os-arcos-da-ladeira-da-conceicao-saiba-como-vai-ficar/?cHash=3ef93f35a3401d4c9aeaeb4bcdafea10)

Na imagem acima, à esquerda desta, estão os imóveis que foram demolidos. O imóvel azulejado em mosaico
branco e vermelho (umaa marmoraria) e a casa verde sobre o muro de pedra e em frente aos arcos da Ladeira.
Este lugar corresponde exatamente ao que está indicado na foto acima (fig. 18) para ser a residência artística, no
projeto básico apresentado pelo IPHAN para licitação de projetos executivos.

Figura 18: Ladeira da Conceição antes da reforma proposta pelo IPHAN-BA

Figura 17: IPHAN: Projeto Residência Artística na Ladeira da Conceição.
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Foto: Silvana Olivieri. 24/05/2015. Dossiê Ladeira da Montanha.

Fonte: IPHAN-BA, dezembro/2014 (http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/projeto-vai-reformar-os-arcos-
da-ladeira-da-conceicao-saiba-como-vai-ficar/?cHash=3ef93f35a3401d4c9aeaeb4bcdafea10)

Na imagem acima, à esquerda desta está o lugar onde o IPHAN projetou a residência artística. Podemos ver que
ela ocuparia os dois arcos atrás da casa verde que foi demolida e ainda mais dois outros ao lado direito desta,
que permanecem ocupados. Na foto acima os imóveis já estão demolidos. Este mesmo ângulo é onde se pode
ver, na perspectiva da imagem anterior do projeto, as passarelas e escadas para acesso à residência artística.

Figura 20: Ladeira da Conceição: Projeto de Reforma IPHAN

Figura 19: Demolições na Ladeira da Conceição, maio/2015.
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◊

O PROGRAMA REVITALIZAR (LEI Nº 9.215 de 20/05/2017) voltado para recuperação de imóveis no

CHS, assim como o PIDI (LEI Nº 8962 de 30/12/2015)52 que é voltado para investimentos empresariais, são

leis que representam a ambição de transformações utópicas da cidade, empreendidas pelo poder público

por meio de programas e projetos, que este tem lançado em suas áreas de interesse, apenas pela via da lei,

sem discussão com a sociedade. São instrumentos legais sob o escudo da revitalização, desenvolvimento

urbano e econômico (geração de emprego e renda), que antecipam para a esfera jurídica e seu labiríntico

aparado dominado pelo estado, qualquer discussão que deveria ser feita,  prioritariamente,  pela via da

participação social, que é uma prerrogativa garantida nos instrumentos legais de caráter nacional como a

Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, e de caráter local o como Plano Diretor de Desenvolvimento

Urbano da Cidade (PDDU) e a Lei Orgânica do Município. 

Os  editais  baseados  no  PIDI,  buscam  de  modo  geral  “habilitar,  classificar  e  enquadrar

empreendimentos para concessão de incentivos fiscais” (PIDI, Editais N.º 01 e 02/2016, p. 01). O primeiro

edital (lançado em 22/10/2016) foi voltado para incentivar a implantação de estacionamentos na Barra e no

Centro Histórico. O segundo (lançado em 13/12/2016, um dia após ao lançamento do, ainda então, Projeto

de Lei Nº 302/2016 do PROGRAMA REVITALIZAR) foi voltado para a “implantação, ampliação ou reforma de

espaços  destinados  a  atividades  culturais,  alimentação  e  outros  especificados  segundo  a  Classificação

Nacional  de  Atividades”  (PIDI,  Edital  N.º  02/2016,  p.  01)  abrangendo  diversas  ruas  na  região  da

Barroquinha,  com o propósito de implantar  a  “Vila  Cultural  da Barroquinha”,  conforme divulgado pela

prefeitura na imprensa. A Lei do PIDI foi aprovada seis meses antes do PDDU (Lei Nº 9.069 de 30/06/2016).

Assim,  os  editais  baseados  neste  programa,  que  tèm  interferido  diretamente  nas  diretrizes  de  uso  e

ocupação do CHS, do CAS e na vida das  pessoas,  sequer  foram tratados no âmbito do PDDU e nem

passaram por um debate com moradores e comerciantes do local. 

Mesmo o  PROGRAMA REVITALIZAR  que  foi  aprovado depois  do  PDDU,  teve  uma controversa

tramitação na câmera de vereadores,  quando 06 vereadores da oposição e a imprensa denunciaram a

alteração feita pela prefeitura no DOM (Diário Oficial do Município) do dia 20-22/05/2017, que já havia sido

publicado online (pela internet), para incluir a sanção do REVITALIZAR, que tinha sido aprovado na câmera

(em 19/05/2017).  Neste momento,  o programa já estava sob determinação da justiça (expedida no dia

19/05/2017 e publicada no dia 22/05/2017, no Diário de Justiça),  a pedido da desembargadora Regina

Helena Ramos Reis, da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), comunicando

52 O PIDI é egulamentado pelo DECRETO Nº 27.158 de 18/04/2016
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que esta lei não deveria ser sancionada pelo prefeito, antes de serem alteradas as ilegalidades identificadas

no projeto de lei, segundo pedido de mandato de segurança encaminhado ao Tribunal pelos vereadores53. 

Com a publicação da lei do PROGRAMA REVITALIZAR no DOM, mesmo com o mandato publicado

no Diário de Justiça,  ou seja, uma vez que prefeito sancionou a lei,  ficou invalidado este mandado de

segurança.  Agora,  só caberia como medida jurídica para o programa ser anulado, uma Ação Direta de

Inconstitucionalidade (ADIN) contra a prefeitura, mas até o momento (2017) não foi movida tal ação. Ainda

assim, no atual programa de governo da prefeitura, o Salvador 360 (lançado em 29/05/2017) estes dois

programas/leis (REVITALIZAR e PIDI) são os principais elementos do 4.ª Eixo, que é o trata das ações do

governo voltadas para o Centro Histórico. 

◊

Em julho de 2015, no Colóquio “O PDDU e a Legislação Urbanística: Para que e para quem?” 54,

promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil – Depto. Bahia (IAB-BA), para debater sobre o PDDU de

Salvador (que ainda não havia sido aprovado), o professor e advogado Samuel Vida, respondia da seguinte

forma quando foi questionado sobre as possibilidades de respostas jurídicas, ante a este modelo de ações

deliberadas unilateralmente pelo poder público, que na época eram discutidas no âmbito do modelo de

participação social e das ações da prefeitura na cidade:

É impossível fazer debates dessa magnitude sem pensar pragmaticamente, sob
pena de a gente deslocar o enfrentamento político da arena concreta do que está
acontecendo… o PDDU já tá sendo construído por esses projetos fatiados que já
foram enviados… mas do que os projeto e os limites da tramitação, nós já temos
aprovados  elementos  que  antecipam  o  conteúdo  do  PDDU…  de  forma
absolutamente…  não  criticada,  não  controlada,  não  respeitando  os
procedimentos, inclusive indicados… logo é bom pensar pragmaticamente, eu
tenho convicção de que isso é necessário. E acho que a curto prazo, do ponto de
vista jurídico o instrumento mais eficaz que nós temos é o Ministério Público e as
possibilidades de agenciamento de medidas,  inclusive não judiciais como […]
TAC, etc., que possam se antecipar e criar constrangimentos e forcejar a abertura
de canais que não estão sendo colocados pela vontade política, digamos assim,
dos diversos atores institucionais envolvidos. Eu não acho que o problema seja só
da  prefeitura,  a  Câmera  Municipal  é  profundamente  corresponsável  por  esse
processo. (VIDA, 2015, aos 15min 40s)

53 Fonte: Justiça acata pedido da oposição e decreta retorno do REVITALIZAR à Câmara. Publicado em: Bocão News, 
dia 22/05/2017. Disponível em: <http://www.bocaonews.com.br/noticias/jusnews/justica/175710,justica-acata-
pedido-da-oposicao-e-decreta-retorno-do-revitalizar-a-camara.html> Acesso em: 22/05/2017

54 O Colóquio foi realizado entre os dias 16, 17 e 24 de julho de 2015, no Auditório da Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia (FAU-UFBA). Fonte: Colóquio "O PDDU e a Legislação Urbanística: Para Que e Para 
Quem?". Mesa: A ordem jurídica e justiça social na cidade contemporânea.  Salvador (2015). Vídeo (33min), som ,
cor. Disponível em: <https://youtu.be/FaX1g_tWrPc>. Acesso em: 22/07/2015
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◊

O modelo de incremento na economia, baseado na promoção de incentivos fiscais, praticada tanto

pelo estado como pelo município, é direcionado para a atração de grandes e médias e empresas que podem

investir aderindo aos benefícios oferecidos por estes incentivos. Mas sabemos que empresas visam lucro,

elas não investem em nome de “desenvolvimento econômico e geração de empregos”. Além disso, ambos

são suscetíveis as oscilações dos mercados e a qualificação da mão de obra que, se não disponível no local

de implantação das empresas, são trazidas de outros lugares.  Mesmo assim, esse modelo com algumas

variações de fórmula e discurso, se repete nas atuais políticas econômicas do município. Os governos ainda

apostam na redução de incentivos fiscais para empresas, mesmo com todas as experiências - especialmente

na Bahia - que colocaram em xeque a efetividade de seus resultados e a fragilidade a que submetem as

políticas públicas devido ao monopólio imposto em algumas negociações com empresas de grande porte.

Esse  modelo  começou na  Bahia  a  partir  da  década de  1960 quando foi  criado pelo  governo federal,

incentivos fiscais como o dispositivo 34/18:

[…] através do dispositivo 34/1855, que permitia a dedução do Imposto de Renda
de pessoas jurídicas para aplicação em projetos industriais nordestinos e, a partir
de 1974, via FINOR – Fundo de Investimentos do Nordeste (que, também por
meio  de  deduções  do  IR,  abriu  maior  espaço  para  empresas  nordestinas  no
mercado nacional de capitais) [...] (ALMEIRA; CARVALHO; PREREIRA: org. 2009, p.
12). 

Entre  as  décadas  de  1960  e  1970,  este  foi  um  incentivo  importante  para  alavancar  o

desenvolvimento  da  região  nordeste  e  de  Salvador  em  especial,  que  foi  umas  das  cidades  mais

beneficiadas.  As   “zonas  ou  distritos  industriais  criados  artificialmente”  foram  um  modelo  de

desenvolvimento adotado aqui, a partir de que era aplicado na Europa na época. Mais uma vez, o poder

público repetindo modelos econômicos europeus sem reflexão e contextualização critica à nossa realidade,

não considerou que na Europa, os incentivos encontravam bases industriais mais “auto-organizadas” e não

organizadas apenas pela atração dos incentivos públicos, como ocorreu aqui. Além dos incentivos, para se

tornar mais atrativo aos investimentos privados, o estado entravam com investimentos de infraestrutura

pública para  garantir  melhores  condições  de implantação das  empresas,  uma vez  que  este  estava  em

competição com outros do nordeste, que também ofereciam os mesmos incentivos.

55 “Os incentivos fiscais, inicialmente conhecidos como Sistema 34/18, foram assim designados por referirem-se ao 
Artigo 34 do Decreto nº. 3.995, de 14 de dezembro de 1961, e as alterações introduzidas pelo Artigo 18, do 
Decreto nº. 4.239, de 27 de junho de 1963, que criaram e regulamentaram os incentivos para as inversões no 
Nordeste.” : FEITOSA, Cid Olival. Os impactos do Sistema de Incentivos Fiscais (34/18-FINOR) para a economia 
sergipana. Disponível em: <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1244/impactos-sistema-incentivos-fiscais-
economia-sergipana.html>. Acesso em: 06/06/2017.
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Hoje temos um município que busca modelos de desenvolvimento econômico e de modernização,

baseados na política neoliberal, que trata a cidade como empresa, e que ganhou mais força no Brasil depois

das últimas eleições municipais não apenas em Salvador. Entre outros municípios, se destaca nesta linha o

de São Paulo, com o prefeito João Dória, eleito em 2016. Temos mais uma vez, modelos que se espelham

em cidades de outros países, sempre variando entre cidades dos Estados Unidos da América e países da

Europa. Estes modelos aqui, se convertem em uma modernidade forjada no molde de cidades, que possuem

o perfil de centros históricos e culturais internacionais, mas que são trazidas para cá, mais como modelo de

negócios do que políticas públicas, uma vez que, junto com os modelos, não é feita uma avaliação crítica

sobre  os  resultados  sociais  dos  mesmos  nos  locais  onde  foram  aplicados,  e  estes  também  não  são

discutidos com a sociedade.

Vimos que em geral, os modelos de desenvolvimento adotados em Salvador são espelhados nos

que promovem a exploração turístico e econômica, usados nas cidades europeias com importantes centros

históricos como Barcelona e Lisboa, ou em modelos econômicos que pressupõem a possibilidade de saltos

de  desenvolvimento,  a  partir  da  mudança  de  perfil  de  uso  e  ocupação  de  determinado  espaço,  via

incentivos fiscais, ainda que este espaço seja muito heterogêneo e dinâmico como é o CHS. 

Mesmo com uma população com faixa de renda baixa56 o CHS e o Centro Antigo de Salvador (CAS)

como um todo, têm uma grande presença nas atividades de comércio e de serviços populares, alguma

expressão em empresas de pequeno e médio porte e em serviços públicos. Estas atividades representam

uma importante dinâmica do cotidiano da cidade, dos que moram e trabalham. Entendemos assim, que o

CHS não se transformaria em centro turístico espontaneamente, não haveria uma transição em tempo tão

curto, para o perfil de ocupação e uso, voltados para atividades relacionadas apenas ao turismo cultural,

sem que isso fosse pela via da imposição vertical de uma sucessão de decisões do poder público, que

aconteceram desde a década de 1990, reforçadas atualmente pelo movimento agressivo da indústria do

turismo  cultural  sobre  as  cidades  históricas,  especialmente  aquelas  que  são  tombadas  pela  UNESCO,

lembrando que Salvador foi tombada em 1985. 

Acreditamos que falar em vocação turística do CHS diz respeito apenas: a uma parte do seu acervo

urbano  e  arquitetônico  hoje  mais  descaracterizado  e  eclético  do  que  colonial;  as  expressões  culturais

56 No relatório “Panorama Geral da Economia do Centro Antigo de Salvador” (2009) publicado na página do Centro 
Antigo e com dados de 2007, a renda média do morador do CHS é de R$ 631,00, a do entorno (CAS) é de R$ 
799,00 e a renda média de Salvador é R$ 531,00. O salário-mínimo em 2007 era de R$ 380,00 Lei nº 
11.498/2007 de 29/06/2007. Disponível em: 
<http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11>. Acesso em: 24/03/2017.

http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=11
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tornadas cenografia permanente como a capoeira, as baianas, os grupos de percussão e os personagens de

Jorge Amado, do que a realidade cotidiana historicamente construída, onde também estão presentes todas

essas manifestações, mas dentro de outro contexto. 

A política do poder público, junto com investidores, de transformar o CHS segundo um modelo de

centro turístico em grande escala, voltado para um público de maior poder de consumo, insiste em ser um

Portal, segregando-o da dinâmica cotidiana que se assentou neste espaço, em uma produção de cidade

com características próprias e únicas. Tanto quanto os monumentos arquitetônicos e o desenho urbano que

o contém, a riqueza do Centro Histórico de Salvador é feita por quem a produz cotidianamente, há séculos,

nas mais diversas atividades. 

Aqui os séculos fixaram no poder público e na elite, a ideia de que,  para sermos vistos como

modernos, precisamos de modelos de fora. Os anos fixaram nos mesmos que, para promover modelos de

desenvolvimento, o caminho mais rápido é via incentivos fiscais (como REVITALIZAR e PIDI). Mesmo que

não necessariamente o melhor, ainda assim, este caminho se fixou como engrama, memória expressiva de

um determinado momento político-econômico do estado e do país que refletiu em benefícios para Salvador.

Mas onde há pobreza extrema e grande desigualdade de distribuição de renda, como ainda é em Salvador,

as  políticas  de  subsídios  fiscais  para  empresas,  podem até  ficar  bem no discurso  e  promover  alguma

melhoria pontual, mas esta é tão pontual, que ajuda mais ainda a acentuar, criar e ampliar, bolhas de

segregação e novos Portais.
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◊

Foto: Mason Hiatt. 
Texto: Clara Domingas.
“Oficina de desenho com Alina Cecilia Sosa, 
Ivana Chastinet, Linda Kaiongo, Maya Manzi
e Talitha Andrade - (31 de maio de 2015).
As imagens de retroescavadeiras utilizadas 
como referência para nossos desenhos 
foram retiradas de vídeos de celular feitos 
por artífices da Ladeira da Conceição, no 
momento da demolição. A retroescavadeira 
como imagem-síntese do momento, o 
exercício de transcriar o ponto de vista de 
outros, máquinas-monstros de auto-
destruição. Gratidão aos colaboradores: 
Viviane Hermida, Santiago Cao, Vilma Mota,
Bahia Street, Cacilda Povoas, IDEAS, Rose 
(Dendê Curry), Mattijs Van de Port e muitos 
outros.”
Fonte: Página do Facebook da artista Clara 
Domingas.

Foto e texto: Santiago Cao. 2015
“Afeticidio na Ladeira da Conceição, Salvador, Bahia.
Pretender expulsar as pessoas dos seus espaços afetivos é tão 
destrutivo quanto criminoso, pois a potência de agir é inibida 
ou impedida nesta expulsão, inibindo-se a força de existir. 
Sendo assim, poderíamos pensar que o maior crime que se 
pode cometer numa cidade – na prática do Urbanismo – é o 
assassinato do afeto: o Afeticidio. Se num genocídio o que se 
assassina – através da morte do corpo – é a vida mesma, no 
afeticidio o corpo é ainda mantido com vida – numa sobrevida 
– se assassinando os afetos e destruindo a rede afetiva que 
segura às pessoas, deixando-as expostas num estado de 
vulnerabilidade e fragilidade diante das inclemências da vida 
cotidiana.”
Fonte: Página do Facebook do artista e mestre em urbanismo 
Santiago Cao.
NOTA: Na imagem o texto sobreposto como colagem diz o 
seguinte “Marmoraria de Temiro. 18 anos de existência na 
Ladeira da Conceição, Salvador, Bahia. Foi demolida no 
domingo 24 de maio de 2015 às 7h da manhã. Nenhum 
documento legal que autorizava a demolição foi apresentado 
nem o imóvel corria risco de desabar.”

Figura 22: Demolição de imóveis na Ladeira da Conceição. 2015.Figura 21: Ato em defesa do Centro antigo de
Salvador. 2015
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Fonte: Articulação Centro Antigo Sangra. Página no Facebook. 2017

Estes panfletos e outros materiais audiovisuais, foram elaborados pelos movimentos sociais para mobilizar a
população a participar da ação em defesa do Centro Antigo, que eles tradicionalmente realizam durante o desfile
de 02 de Julho, data da independência da Bahia. Nos panfletos está o desenho da Cabocla com sua lança, que é
uma personagem importante da história da luta pela independência da Bahia e também um do símbolo desse
movimento. No CHS, os artistas têm um papel importante nas ações de denúncia dos processos de segregação e
de gentrificação, como também na resistência a estes processos, junto a grupos como os Artífices da Ladeira da
Conceição, Comunidades da Ladeira da Preguiça e outros,  e em campanhas como Centro Antigo Sangra (da
Articulação  dos  Movimentos  e  Comunidades  do  Centro  Antigo  de  Salvador).  Em  2015  eles  deram  mais
visibilidade às denúncias sobre as demolições nas Ladeiras da Montanha, Conceição e Preguiça. Hoje, seguem
promovendo e articulando ações táticas, formativas e propositivas que agregam instituições como faculdades,
conselhos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia e sindicatos.

Figura 23: Panfletos da Articulação de Movimentos e Comunidades do CAS
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Fonte: Edital N.º 02/PIDI. Prefeitura de Salvador. 2016.

LEGENDA: EQUIPAMENTOS CULTURAIS

EXISTENTES PREVISTOS
VIAS PASSÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO 
DE VILA CULTURAL – OBJETO DO 
2º EDITAL DO PIDI 

1 – HOTEL PALACE
2 – HOTEL FASANO
3 – CINE GLAUBER ROCHA ITAÚ DE 
CINEMA
4 - TEATRO GREGÁRIO DE MATOS
5 – SEDE DO IPHAN BAHIA

6 – ESPAÇO CULTURAL DA 
BARROQUINHA
7 – ESTACIONAMENTO HOTEL PALACE
8 – FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATOS
9 – BIBLIOTECA ANÍSIO TEIXEIRA
10 – MOSTEIRO DE SÃO BENTO [?]

RUA DO CURRIACHITO, LADEIRA DA 
BARROQUINHA, LARGO DE SÃO BENTO, 
LADEIRA DAS HORTAS, RUA VISCONDE 
DE ITAPARICA, RUA VISCONDE DE OURO 
PRETO, TRAVESSA ANTONIO BAHIA

Nota: Reproduzimos acima a legenda do mapa original para melhor leitura.

LEGENDA: INTERVENÇÃO DA PESQUISA NO MAPA ORIGINAL ANEXO AO EDITAL N.º 01/2016 DO PIDI 

OUTROS EQUIPAMENTOS CULTURAIS EXISTENTES SEGUNDO O CRITÉRIO DO EDITAL
1 – POUSADA DA PRAÇA HOTEL; 2 – HOTEL 24 HORAS; 3 - DON JUAN HOTEL; 4 - HOTEL PARIS; 5 - MUSEU 
NACIONAL DA CULTURA AFROBRASILEIRA (MUNCAB); 6 - HOTEL BARROQUINHA; 7 - HOTEL HALLEY; 8 - CRUZADA 
CULTURAL CASTRO ALVES

Nesta intervenção fazemos uma crítica e um contraponto para a distorção do conceito de equipamento cultural
presente no mapa, uma vez que este está claramente direcionado aos empreendimentos que estão marcados no
mapa como de interesse do edital,  desconsiderando equipamentos importantes dentro da área, assim como
outros que podem também ser nomeados equipamentos culturais segundos os critérios do edital, que considera
o estacionamento do Hotel Palace (já inaugurado) como um equipamento cultural.

Aqui justapomos ações do estado, suas relações com o capital, os modelos econômicos e urbanos copiados do
estrangeiro e impostos sobre a cidade. O impacto desses modelos em ações sobre as ocupações tradicionais e os
projetos que já chegam como leis que intervêm autoritariamente sobre o uso e ocupação da cidade.

Figura 24: Outros Equipamentos Culturais: Intervenção sobre o Mapa Anexo ao Edital N.º 01/2016 do PIDI
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∏

Em maio de 2015, deslizamentos com vítimas fatais acontecem em diversos bairros de Salvador em

decorrência de chuvas intensas que, aliadas a histórica ocupação desordenada das encostas da cidade por

construções apressadas e sem estudos, tanto na sua forma legalizada (público e privadas) como ilegal,

causam essas tragédias vinculadas às chuvas, aos morros e calendarizada desde o período colonial. 

No Centro Histórico as Ladeiras da Conceição, Montanha e Preguiça, estão entre as mais marcadas

por deslizamentos, desmoronamentos e mortes por soterramentos. Diversos relatos podem ser encontrados

em documentos desde a fundação da cidade, tanto sobre os deslizamentos como sobre as construções

inadequadas. Em muitos relatos, encontramos críticas sobre esse problema como, por exemplo, na “Falla

Dirigida  a  Assembleia  Legislativa  Provincial  da  Bahia”,  em  1845,  pelo  então  Presidente  da  Província,

Francisco José de Souza Soares D'Andrea, relatando um desmoronamento na Ladeira da Montanha:

Tendo sido principiada esta Cidade como todas, sem que os primeiros moradores
pensassem no crescimento no que toca a uma povoação sobre um grande porto,
foram despresadas desde o primeiro dia todas as considerações que se deviam
ter  em vista  antes  de  assentarem a primeira  pedra,  do  que resultou  que,  os
primeiros  edificadores,  procuraram  a  beira  mar,  e  a  força  de  se  apertarem
encostaram-se à montanha, fizeram-lhe cortes espaçosos e a prumo, roubando-
lhe  a  base  […]  desde  antão  até  agora  uns  annos  por  outros,  são  os  seos
moradores advertidos d’estas  más disposições por algum desabamento,  e por
algumas  pessoas  de  menos  que  ficam sepultadas  [..]  cousas  que  em poucos
mezes esquecem, e só por novas desgraças nos lembramos de que é preciso
segurar a montanha, mas depressa esquecem tambem estas segundas, terceiras,
e ultimas desgraças. (D’ANDREA. 1845, p. 46 e 47)

◊

No artigo “Acidentes, desastres e desabamentos de edificações na falha geológica de Salvador:

uma visão histórica”, de Rosana Muõnz57, vemos que esse tipo de tragédia já acontecia em Salvador desde

o século XVI. Um ano após a construção da fortaleza já surgiu o primeiro registro de desabamento, feito em

uma  carta  de  Luiz  Dias  –  mestre  de  obra  responsável  pela  construção  da  cidadela  –  relatando  o

desmoronamento de parte “dos muros primitivos de defesa da cidade” por causa de um grande temporal.

Essas tragédias,  há séculos anunciadas,  contam também com o reforço do abandono e degradação de

diversos imóveis no centro da cidade. Em um estudo publicado em 2010, sobre o estado de conservação de

57 Fonte: MUNÕZ, Rosana. Acidentes, desastres e desabamentos de edificações na falha geológica de Salvador: uma 
visão histórica. In: Urbanização de Salvador em três tempos: Colônia, Império e República. 2001, Vol. II. p. 61-
106.
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edificações  e  terrenos  baldios  no  Centro  Antigo  de  Salvador58,  os  16.206  imóveis  pesquisados,  estão

classificados da seguinte forma segundo o estado de conservação: 31% bom; 36% regular; 29% precário;

3% ruína vazia e 1% terreno vazio.  As 29 ruínas ocupadas correspondem a menos de 1% do total  de

imóveis.

A partir das fatalidades em decorrência das chuvas de 2015, uma série de questões foram reabertas

e intensificadas sobre a disputa por ocupação e uso do CHS. Os traços desta disputa estão delineados pelo

tensionamento entre as declarações pouco esclarecedoras da SUCOM e do IPHAN-BA – dadas na imprensa e

aos moradores – aliados a falta de informação, transparência e a dificuldade de acesso aos laudos59 que

indicavam  a  necessidade  de  demolição  dos  imóveis.  Estas  condições  foram  denunciadas  tanto  pelos

moradores como por entidades e técnicos que questionavam o modo como remoções e demolições eram

decididas  e  executadas,  chamando a atenção para falta  de divulgação prévia  sobre:  a  localização e  o

número total de imóveis a serem efetivamente demolidos por causa dos deslizamentos ocorridos e o laudo

sobre o risco de novos, que respaldasse as demolições preventivas ocorridas nas Ladeiras da Montanha e da

Conceição. 

Em um dossiê elaborado por arquitetos e produtores culturais60, enviado como carta ao Ministro da

Cultura na época, Juca Ferreira, há uma séria denuncia sobre a forma como as demolições foram realizadas.

O dossiê mostra que, a data de autorização das demolições, que consta nos dois relatórios técnicos emitido

pelo IPHAN é de 23/05/2015. Neles o IPHAN se posiciona “pela concessão da autorização da demolição das

fachadas das casas nº 63 e nº 63A” e no outro parecer, da edificação nº 65, sendo o “serviço a cargo da

prefeitura de Salvador” (PT-336-15, p. 8 e PT-337-15, p. 12)61. O dossiê reforça que, pela Lei Municipal nº

3.289, de 21 de setembro de 198362, Artigo 104, § 5º “nenhuma intervenção em área de proteção rigorosa

pode  ser  feita  sem  um  parecer  conjunto  entre  IPHAN,  IPAC63 e  Prefeitura”.  Assim  conclui  que:  “as

58 Fonte: Centro Antigo de Salvador: Plano de Reabilitação Participativo, 2010, p, 86. Os estudos são apresentados 
com dados de 2009.

59  Nos referimos ao conjunto de laudos e que compõem os pareceres técnicos do IPHAN-BA sobre as demolições: PT
336-15 e PT 337-15, ambos de 23/05/2015 

60 Este dossiê sobre o processo de demolição das casas na Ladeira da Montanha apresenta dados precisos com 
relatório fotográfico e foi assinado por: Maria de Fátima Fróes e Almeida Souto Maior  (Produtora), José Alberto 
Prado Souto Maior (Arquiteto), Silvana Olivieri (Arquiteta Urbanista) e Tenille Bezerra (Cineasta). A data é de 
15/07/2015 e foi divulgado na rede social Facebook.

61 O Parecer Técnico (PT) nº 336/15 e 337/15 são de 23/05/2015 estão disponíveis em: 
<https://drive.google.com/file/d/0B6IjsPINvhTndDlnOHd0c1lVQkE/view>. Acesso em: 16/03/2016. As notícias as 
datas do desmoronamento  no dia 20/05/2015 e da demolição das casas na Ladeira da Montanha no dia 
21/05/2015, estão disponíveis em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1682937-seis-imoveis-sao-
demolidos-na-ladeira-da-montanha>. Acesso em: 22/05/2015

62 Disponível em: <https://cm-salvador.jusbrasil.com.br/legislacao/232852/lei-3289-83> Acesso em 20/06/2015.
63 IPAC – Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.
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demolições na Ladeira da Montanha, foram além de precipitadas, ilegais.” Além disso, observamos que,

anexo aos dois pareceres do IPHAN, estão os últimos processos da Secretaria Municipal de Infraestrutura –

SINDEC (Defesa Civil), nº 63092 e 63085, ambos também são de 23/05/2015.

Contribuiu  também  para  o  quadro  de  incertezas,  a  cobertura  entre  sensacionalista  e  pouco

aprofundada da grande imprensa, em contraponto aos depoimentos e denúncias feitas por moradores e

movimentos sociais, nas ruas e mídias alternativas, alguns artigos publicados e a Carta “Denuncia sobre a

condição de abandono do Centro Histórico de Salvador, Bahia, Brasil” encaminhada à UNESCO e assinada

pelo CAU-BA, SINARQ-BA e IAB-BA. Em paralelo, disputavam o noticiário as reformas do antigo Palace

Hotel,  pelo  grupo  Fera  Empreendimento  e  do  antigo  prédio  do  Jornal  A  Tarde,  pelo  grupo  Prima

Empreendimentos Inovadores, para instalar o Hotel Fasano. São hotéis voltados para o turismo de luxo,

ancorados em um forte apelo de marketing por serem instalados em edifícios históricos, inseridos em uma

área tombada pela UNESCO e com vista para o mar da Baia de Todos os Santos.

No  CHS,  os  empreendimentos  de  hotéis  de  luxo  se  beneficiam  não  apenas  do  imóvel  e  da

localidade históricos, mas também de investimentos públicos sob o carimbo do Programa de Aceleração do

Crescimento – Cidades Históricas (PAC-CH)  64 que prevê 23 ações em Salvador, destacando-se em nossa

área  de  estudo:  recuperação  e  requalificação  das  muralhas  da  encosta  do  CHS;  requalificação  das

edificações  localizadas  nos  Arcos  da  Montanha;  requalificação  urbanística  do  entorno  do  Portal  da

Misericórdia – receptivo, acessibilidade e implantação de ascensor; restauração de edificações do conjunto

da rua da Conceição da Praia; restauração do Forte São Marcelo, entre outras.

◊

Diferentemente do que aconteceu em outras tragédias na cidade na mesma época (maio de 2015),

o fato dessas ocorrerem na área do Patrimônio Cultural da Humanidade, dentro do perímetro de proteção

rigorosa (Lei Municipal nº 3.289/1983), gerou – continua e seguirá gerando – diferentes apropriações que

surgem  nos  discursos  do  governo,  das  instituições,  dos  moradores,  trabalhadores,  frequentadores  e

comerciantes do CHS, da imprensa, dos movimentos sociais, dos empresários, dos setores culturais, da

população da cidade,  de em todos enfim,  quando se referem ao patrimônio histórico,  pautados  pelas

questões de seu interesse, intensificadas a partir daquele momento de disputa. 

64  Obras do PAC-CH em Salvador: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/287> 
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Cada discurso teve na palavra patrimônio e nos elementos que o representam (da cultura material e

imaterial), um atributo de poder que foi usado e moldado para nomear, justificar, argumentar e explicar

uma  diversidade  de  enunciados,  onde  este  mesmo  atributo  pôde  servir,  inclusive,  para  objetivos

antagônicos  (FOUCAULT,  2014).  É  nesse contexto que se torna importante conhecermos o conceito de

dispositivo  de  patrimônio,  desenvolvido  por  Marcia  Sant’Anna  em seu  livro  “Da  cidade-monumento  à

cidade-documento:  a  norma de  preservação  das  áreas  urbanas  no  Brasil”.  Ela  relata  que,  quando  foi

inventado o conceito de “patrimônio nacional”, na Revolução Francesa, no final do século XVIII, como um

modo encontrado “pelos burgueses para induzir à turba [multidão] um comportamento menos destrutivo

[aos objetos que representavam a cultura burguesa] e justificar  a intervenção do Estado” (SANT’ANNA,

2014,  p.  32),  criava-se  ali  um  dispositivo  que  “conheceria  grande  desenvolvimento  e  aplicabilidade

estratégica no futuro.” Assim, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)

em 1937, hoje IPHAN, o país inicia a “integração do saber sobre as antiguidades” SANT’ANNA, 2014, p. 32)

ao dispositivo de patrimônio. Deste modo então: 

O objeto  tornado  patrimônio,  monumento  histórico,  bem cultural  ou  bem de
cultura, não importa o nome que se dê, está sempre funcionando como elemento
de estratégias  de  poder  e de  resistência que,  conforme o momento histórico,
visam  a  construir  nacionalidades  ou  identidades  nacionais;  conferir  status a
determinada  produção  artística,  arquitetônica  ou,  genericamente  cultural;
incentivar ou incitar a utilização de determinado repertório formal na produção
arquitetônica  ou  urbanística;  reforçar  a  afirmação  e  a  resistência  cultural  de
grupos étnicos minoritários ou dominados; regular a utilização e a ocupação do
solo urbano pela limitação à propriedade privada, etc. (SANT’ANNA, 2014, p. 33)

É nesse contexto de estratégia de poder e de resistência,  e diante do mosaico resultado desta

pesquisa,  que  entendemos  ser  importante  no  momento  histórico  atual,  onde  avançam  de  forma

estreitamente  alinhadas  estratégias  políticas  e  econômicas  moldando  diferentes  discursos  sobre  o

patrimônio como vetor  de desenvolvimento econômico e,  de outro lado, estratégias de resistência que

questionam a construção desse patrimônio às  custas do trabalho e do sacrifício dos  povos africanos e

indígenas que são permanentemente expulsos depois de contribuírem na formação do patrimônio material

e imaterial da cidade. O dispositivo de patrimônio oferece possibilidades de reflexão mais profunda para os

questionamentos sobre o que é e de quem é o patrimônio histórico e cultural de Salvador, contrapondo

outras sobre quais foram as utopias, heterotopias, os espaços e saberes, construídos e destruídos ao longo

da formação política e social desse patrimônio.
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◊

Exercitando essa reflexão mais profunda sobre o patrimônio, questionamos o que foi colocado no

documento “Proposta de inscrição na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO” de 198365, elaborado pelo

governo brasileiro para inscrição do Centro Histórico de Salvador. Não entendemos que tão somente a

“cidade  de  Salvador  é  um testemunho da  colonização portuguesa  em terras  americanas”  (p.  3),  ela  é

testemunho sobretudo da violência com que essa colonização dizimou povos indígenas – de quem eram as

terras – e escravizou povos africanos para impor seus domínios. Também não entendemos como justo que

“o Brasil  foi  recompensado por ter  sabido guardar  nesta cidade, que foi sua primeira capital,  aspectos

típicos  desse prodígio da colonização lusitana que representa uma parte  importante do antigo império

português de além-mar.” (p. 4). Um país não deveria ser recompensado por guardar apenas uma terça parte

de  sua  memória  e  por  apagar  sistematicamente  a  memória  da  resistência  e  contribuição  dos  povos

indígenas e africanos que ajudaram a construir esta cidade e este país. 

◊

Uma das marcas da desigualdade de condições de disputa no CHS, é a aliança entre o poder

público e a grande imprensa,  conhecidos braços operacionais  do capital  imobiliário e turístico em todo

mundo. Este jogo dissimula idoneidade jornalística, técnica e institucional, como vimos em 2015, no teor

tecnocrata usado nas comunicações dos órgãos públicos. Respondendo aos questionamentos sobre suas

ações  no  Centro  Histórico  relacionadas  aos  deslizamentos  e  as  demolições,  as  respostas  foram

oportunamente costuradas, ao marketing de seus investimentos. Este foi o tipo de jogo feito pelo IPHAN

quando se manifestou sobre as demolições nas Ladeiras: de um lado justificava, sem explicar suas ações e

de outro listava seus investimentos, como na seguinte notícia publicada no site do Instituto em 28 de maio

de 2015: “O impacto das últimas chuvas e as ações do Iphan no centro histórico de Salvador (BA)”:

O centro histórico de Salvador passa por processo de  esvaziamento funcional,
seguido de abandono e degradação física dos imóveis, desde o final do
século XIX, por razões históricas que não cabe aqui desenvolver e que vão
desde a perda de função do porto, seguida da mudança das famílias abastadas
para novos bairros residenciais e, principalmente, de decisões do planejamento
local,  a partir  da década de 1960, de redirecionar o crescimento urbano para
áreas mais distantes e aptas a favorecer o crescimento do mercado imobiliário.
[…]  Desde sempre, mas especialmente na última década, o Iphan investiu
incessantemente nessa região da cidade. A partir de 2005, iniciam-se as obras do
Programa Monumenta, que, além de monumentos, aportou, pela primeira vez,
recursos para que o Governo Estadual adaptasse casarões para moradias na área
chamada 7ª etapa do Pelourinho. (IPHAN, 2015, grifos nossos)66

65 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/DOSSIE%20SALVADOR_pt.pdf>. Acesso em:
04/1/2015.

66 Disponível em:<http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/2318>. Acesso em:29/05/2015
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Outra marca desse jogo é criminalizar preventivamente, moradores pobres e manifestantes com a

estratégia de ocultar a responsabilidade social do estado pelo processo de abandono de uma importante

área central e urbanizada da cidade, submetendo os moradores antigos e pobres a uma condição de reféns

de sua fragilidade social. Estes estigmas se fixaram no imaginário da sociedade, sendo estes, fruto ou não

de experiências no lugar, mas que, mesmo assim, se reproduzem na propagação de discursos sobre o lugar.

Esse jogo,  possui  do lado do poder  público uma importante armadilha que acreditamos que deve ser

refletida dentro dos movimentos sociais e por todo cidadão. 

 

O  contexto  político  dessa  armadilha  está  na  análise  que  Luciana  Tatagiba  (professora  da

UNICAMP), fez em 2016, na palestra proferida na USP, sobre “Participação e disputa pelo espaço urbano”

(disponível em vídeo)67. Ela chega a essa análise considerando inicialmente uma ideia contida em um texto

do professor  de  Ciência  Política  da  UFMG,  Leonardo Avritzer,  escrito  um dia  após  o  impeachment da

presidente Dilma Rousseff, onde ele, baseado em uma reflexão crítica da conjuntura de formação do poder

político no país desde 1985, diz que vivemos o fim da Nova República, cujo período seria ente 1985 e 2016.

Com isso ela propõe um contraponto ao ângulo de reflexão abordado no texto de Avritzer e, olhando do

ponto de vista da base social deste período, ela faz a seguinte análise:

Podemos  acrescentar,  que  no  campo  das  relações  entre  movimento  social  e
Estado, esse período da Nova República, foi marcado por uma profunda crença
dos movimentos sociais brasileiros, de que era possível promover mudanças, por
dentro das regras do jogo e a partir da abertura de novos espaços de participação
popular dentro do Estado [...] a Nova República foi caracterizada por essa aposta,
de que era possível produzir mudanças no Estado capitalista, numa sociedade
profundamente  desigual  como  a  brasileira,  por  dentro  das  regras  do  jogo.
(TATAJIBA, 2016, aos 6min 11s)

Entre nós, especialmente em 2015, essa expectativa e o que se fez dela, foi marcante pela atuação

dos movimentos sociais nas audiências promovidas pela prefeitura, para discussão do Plano Salvador 500,

PDDU e LOUOS. Hoje sabemos como essa participação, que foi muito combativa contra os termos dados

para elaboração desses documentos, contra o restrito espaço para escuta e discussão das pautas populares

e  a  falta  de  resposta  às  mesmas,  ainda  assim  foi  capitalizada  pela  Prefeitura,  como sendo  “um dos

processos mais participativos e democráticos da história de Salvador.” 68 Essa expectativa de participação,

marcou também a atuação dos  movimentos  junto aos  diversos  eventos  que,  de forma oportunista  ou

67 Palestra proferida no II Colóquio Cidades: experimentações sociais e criatividade política na mesa: Participação e 
disputa pelo espaço urbano, com Luciana Tatagiba (UNICAMP) e Raquel Rolnik (USP). mediação: Stella Paterniani 
(UNB). Disponível em:<https://youtu.be/rBYgWXRDMeM>

68 Declaração publicada no Agora Bahia, em 13/06/2016, Disponível em:<http://agoranabahia.com.br/prefeito-acm-
neto-diz-que-aprovacao-do-pddu-e-vitoria-da-populacao/
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concreta, abriram debates sobre o CHS, especialmente nos últimos dois anos, após das tragédias de 2015 –

na Linha do Tempo apresentada no capítulo 2,  podemos acompanhar  a  ocorrência  desses  eventos  no

período entre maio de 2015 e maio de 2017.

O que chamamos de armadilha do poder político sobre os movimentos sociais e os cidadãos, são

aquelas montadas nos caminhos que deveriam ser efetivamente abertos para a participação social, mas que

tem o efeito de encapsular e engessar os discursos apresentados nos eventos, contabilizando as pessoas e

ignorando (não respondendo) suas pautas, especialmente aquelas mais questionadoras. Mesmo assim, os

discursos que são construídos pelos movimentos e cidadãos seguem em disputa impulsionados pelo desejo

e  consciência,  do  direito  de  fala  e  de  escuta  de  suas  pautas,  por  parte  das  instituições,  sejam estas:

governos, academias, conselhos, institutos, sindicatos, etc. 

Mas instituições também preparam para os discursos dos movimentos e dos cidadãos “um lugar

que o honra mas o desarma” (Foucault,  2017, p.  07),  acomodando os discursos que coletam em seus

relatórios,  releases e  nos  textos  de  divulgação  de  suas  ações  de  defesa  da  bandeira  do,  agora  mais

midiático que concreto, “direito à cidade”, pois esta bandeira vem perdendo as cores que lhe deu Henry

Lefebvre em 1968 quando publicou sua obra “Direito à cidade”. Além dessa armadilha, a participação dos

movimentos sociais  e cidadãos sofreu outra:  A de oferecer  às  instituições a  “aquiescência  das  pessoas

interessadas  e  que  estão  em  questão”  (Lefebvre.  2001,  p.104).  Esta  aquiescência  tem  no  “Plano  de

Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador” 69, um importante documento para revisão crítica

das ações do Estado no CHS. Mesmo quando adere ao discurso das políticas participativas e inclusivas, as

ações  do poder  público  têm como efeito  o  desarmamento  e  aquiescência  dos  movimentos  sociais  em

disputa com este. Mas como disse o professor e advogado Samuel Vida no Colóquio já citado70: 

O direito é um espaço constituído de disputa […] os oprimidos também falam
pelo direito […] o direito tem um papel constitutivo na esfera da politicidade
moderna que não pode ser ignorado. Quando Luiz Antônio [arquiteto e professor
da UNEB] levanta a possibilidade de questionar o relatório que embasa o PDDU
porque  não  considera  a  variável  raça,  é  porque  existe  uma  lei,  Estatuto  da
Igualdade, que prevê como obrigatório para as políticas públicas a consideração
desta  variável,  ou  seja,  a  existência  de  uma  norma  formal  não  garante  a
materialização do que ela propõe, mas possibilita a configuração de iniciativas
dos  cidadãos  ou  das  instituições  que  não  existiriam  sem  a  existência  da
positivação. (VIDA, 2015, aos 14min 8s)

69 Elaborado em 2010 pelo Escritório do Centro Antigo de Salvador (ERCAS) com cooperação da UNESCO. 
70 Fonte: Colóquio "O PDDU e a Legislação Urbanística: Para Que e Para Quem?". Mesa: A ordem jurídica e justiça 

social na cidade contemporânea.  Salvador (2015). Vídeo (33min), som , cor. Disponível em: 
<https://youtu.be/FaX1g_tWrPc>. Acesso em: 22/07/2015
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Fonte de todos jornais: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.

Figura 28: Falla na Assembléria Legislativa da Bahia. 01 de março de 1851.

Figura 27: O MOMENTO, 06 de 
março de 1948.

Figura 26: CORREIO DA BAHIA, 25 de
outubro de 1873

Figura 25: GAZETA DE NOTÍCIAS, 13 
de maio de 1913.
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Fonte: Dossiê Ladeira da Montanha. Relatório de Demolição e cronologia. 2015, p. 04.

Legenda original da foto: “Nesta e na página ao lado, prédios reabilitados para uso residencial na rua São Francisco.”
(Grifo em vermelho no original). Fonte: BONDUKI, Nabil. Intervenções urbanas na recuperação de centros históricos, 
2010, p. 353.

As casas da rua São Francisco (fig. 30) foram reabilitadas dentro das obras da 7ª Etapa de Recuperação do CHS. A
inclusão nesta etapa, do uso habitacional para famílias mais pobres que já moravam na área só foi possível pela
mobilização da Associação dos Moradores e Amigos do Centro Histórico (AMACH) e da atuação do Ministério
Publico Federal que, junto com outras instâncias articularam e viabilizam em 2005 a assinatura pelo governo do
Estado do Termo de  Ajustamento  de  Conduta  (TAC),  que  permitiu  a  permanência  de  algumas famílias.  As
condições do conjunto de casas da Ladeira da Montanha não eram muito diferentes do estado de conservação
das casas que foram recuperadas na 7.ª Etapa. Também não é diferente a tipologia arquitetônica típica do
período  em  que  essas  casas  foram  construídas  o  que  reforça  o  valor  que  estas  possuem  pelo  conjunto
arquitetônico que formam, além de se tratarem de casas dentro da área de ocupação mais antiga da cidade entre
os séculos XVIII e XIX. 

Figura 30: Conjunto de casas da Rua São Francisco, CHS. 2010.

Figura 29:  Ladeira da Montanha, 2015. Casas que foram demolidas.
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Desde 2016 os moradores e a AMACH estão se rearticulando para denunciar e enfrentar o descumprimento pelo
Estado dos termos acordados no TAC de 2005. Com o suporte do trabalho do grupo de pesquisa da Faculdade
de Arquitetura da UFBA, Lugar Comum71, instituíram a “Perícia Popular no Centro Histórico de Salvador”, para
abordar  as  dificuldades  atuais  em manter  os  acordos  firmados  no  TAC.  Na  publicação  do  grupo  “Práticas
coletivas e o direito à cidade em Salvador, Bahia” de 2017, Ana Fernandes, coordenadora do grupo de pesquisa
nos coloca os termos em que este trabalho foi inciado:

Apesar  de  ainda  existirem  famílias  que  moram  em  casas  de  passagem,  as
discussões  que  sobressaíram  nas  primeiras  conversas  foram:  as  unidades
habitacionais  (apartamentos)  já  reformadas,  ou  em  reforma,  não  possuíam
qualidade construtiva; a execução parcial  do TAC; a desarticulação 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. (FERNANDES et. al. 2017, p. 51)

Em 2010 no seu livro sobre as obras do Programa MONUMENTA, o arquiteto Nabil Bonduki já sinalizava para
questões que de fato aconteceram e foram levadas ao conhecimento do grupo de pesquisa Lugar Comum, pela
AMACH e moradores associados:

A reciclagem de imóveis de interesse histórico para a implantação de unidades de
habitação social é um tema novo, […] Assim, não seria sensato esperar que os
projetos  dos  76  edifícios  (incluindo  338  unidades  residenciais  e  55  pontos
comerciais) que requerem obras na 7ª Etapa de Recuperação do Centro Histórico
de Salvador pudessem ser perfeitos. Ademais, esses projetos foram contratados
ainda no momento em que o desenho da intervenção previa uma demanda de
classe média baixa, proveniente de funcionários públicos, para serem realizados
num  processo  de gestão  fortemente centralizado,  sem a participação da
futura demanda e de outros interlocutores, como os envolvidos no Comitê
Gestor  criado  pelo  TAC  (grifos  nossos).  Eles  já  estavam  prontos  quando
ocorreram as profundas alterações acima descritas e não foram estruturalmente
modificados, tendo sofrido apenas pequenas adaptações. Este talvez tenha
sido um erro, pois o tempo gasto com uma revisão acurada dos projetos seria
ganho com soluções  mais  adequadas,  que  poderiam garantir  às  obras  maior
rapidez  e  melhores  resultados.  Assim,  existem  razões  para  se  temer  pela
qualidade das unidades habitacionais, embora as obras concluídas já mostrem
o potencial da intervenção […] (BUNDUKI, 2010, p. 348, grifos nossos)

Segundo a AMACH, em depoimentos aos pesquisadores,  as dificuldades de levar adiante os termos do TAC
incluem agora também uma desmobilização no Ministério Público do exercício do seu papel de acompanhar o
cumprimento do TAC junto aos pactuantes do termo, defendendo os interesses dos moradores associados na
AMACH.

71 “Grupo de Pesquisa Lugar Comum, constituído em 2010, está vinculado ao Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Arquitetura da UFBA (PPGAU/FAUFBA) e é formado por pesquisadores nos campos da arquitetura, 
do urbanismo, do direito e da geografia.” (FERNANDES et al, 2017)
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Recorte do vídeo sobre a matéria: “Governo se une à iniciativa privada para revitalizar Centro Antigo”, publicada em 
29/10/2015. No centro da foto vê-se a placa azul da Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia, com o 
texto “A Desenbahia financia este empreendimento”. Fonte: SECOM-BA 
(http://www.secom.ba.gov.br/2015/10/128890/Governo-seune-a-iniciativa-privada-para-revitalizar-Centro-
Antigo.html)

[…] 
– Tem recursos públicos também?
– Não, não. Os financiamentos que vamos atrás são os que têm incentivo ao
turismo. E é bom que se diga que o projeto como um todo vai gerar 1.500 a dois
mil empregos diretos aqui no centro da cidade. (MAZZAFERA, A TARDE, 2015)72

Este é um Trecho da entrevista do empresário Antonio Mazzafera da Fera Empreendimentos, que administra o
Fera Palace Hotel. Vemos que na entrevista ele afirma que não há recursos públicos em seu empreendimento.
Mas os que têm “incentivo ao turismo” podem ser também recursos públicos e o Governo do Estado divulga em
seus  canais  publicitários  que  está  junto  com  o  “setor  privado”  que  no  caso  é  a  Fera  Empreendimentos
“trabalhando pela revitalização do Centro Antigo”. Pesquisando na página do Desenbahia, cuja placa aparece na
obra, vimos que, na pasta de linhas de financiamento deste banco para empresas, não há uma específica para o
setor turístico ou para “incentivo ao turismo”. Pesquisando no site do banco pela palavra turismo, encontramos
uma linha chamada FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Esta linha pertence ao Banco do
Nordeste.

Aqui justapomos as tragédias de 2015, a repercussão na mídia e na sociedade, outras esquecidas em nossa história
de construções apressadas e malfeitas, a disputa de discurso entre governo, imprensa, instituições e movimentos, a
discussão sobre o que é o patrimônio e a reflexão crítica sobre os modos encontrados para atuação política dos
movimentos sociais.

72 Trecho da entrevista do empresário Antonio Mazzafera da Fera Empreendimentos, para a revista Muito do Jornal 
A Tarde, em 11/07/2015. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1695912-o-palace-sera-o-
hotel-dosbaianos-premium>. Acesso em: 16/03/2016

Figura 31: Reforma do Fera Palace hotel. 2015.
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∏

A rua Chile, uma das mais antigas e importantes ruas do Centro Histórico, é alvo de dois discursos

distintos sobre sua história. No passado mais recente é a rua da decadência, dos prédios abandonados. No

passado mais remoto é a rua do glamour, dos tempos áureos de quando era o centro da cidade e onde

circulava a elite da sociedade. Esses discursos não estão fora da realidade, mas são uma versão parcial da

mesma, que ganha tons mais ou menos acentuados para um lado e para o outro a depender das intenções

de que quem os profere, e do seu conhecimento e experiência desta parte da cidade. Portais se formam

nessas contradições propagadas a cada tempo, sobre uma suposta uniformidade de sua ocupação social

seja esta de pessoas da elite social, seja pela alcunha de área decadente da qual ainda não se livrou.

O primeiro nome da rua Chile foi rua Direita dos Mercadores, por ter sido onde se estabeleceram os

primeiros comerciantes, que vendiam “o que de mais recente a moda européia fornecia às elegâncias locais”

(TEIXEIRA, 2001, vol. 4, p. 13). Até meados do século XX “ir de qualquer bairro, às compras na rua Direita

do Palácio [segundo nome da rua Chile] se constituía em um exercício de elegância e bom-tom” (TEIXEIRA,

idem). A cidade baixa também tinha sua rua do glamour e dos artigos de luxo, que era a rua das Princesas,

no Comércio, onde se concentravam as “casas de miudezas” e as lojas para “enxovais de noivas”, entre

outros produtos (OLIVEIRA, 2008, p. 83). Mas a Chile, junto ao centro administrativo da cidade e na parte

alta, agregava assim mais glamour que sua concorrente na cidade baixa, acentuando sua fama. Por ter sido

durante tanto tempo de nossa história, o principal centro comercial da cidade para artigos e serviços finos,

não é estranho que ela tenha entrado desta forma em nosso imaginário e que, esse mesmo imaginário

construa uma imagem de decadência, quando ela perde essa característica de centro de compras, para o

novo modelo de centro comercial que hoje conhecemos apenas nos grandes edifícios chamados shopping

centers, que chegaram na cidade em 1975 com o Iguatemi (hoje Shopping da Bahia). 

Ter perdido o comércio de luxo e a frequência da elite social, não significou necessariamente uma

decadência. Essa mudança foi muito mais uma substituição de tipo e porte dos estabelecimentos comerciais

e de serviços existentes por outros mais populares, nos moldes do que já existia na rua da Vala (hoje Baixa

dos Sapateiros) que, na mesma época, já era um importante centro comercial popular. Mas o luxo e o

popular, as grandes lojas de importados, o pequeno comércio, o comércio de rua, sempre coexistiram na

rua Chile e no centro da cidade. O que desmistifica o jargão usado de tempos em tempos e repetido nos

recentes discursos dos governos e da imprensa, também das pessoas no cotidiano, como “tempos áureos”,
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“antigo glamour” e “tempos decadentes”. Estes não passam de discursos voltados para reforçar um certo

imaginário daquela rua, que sirva aos propósitos de quem os usa. 

A ocorrência de uso e ocupação, entre popular e glamouroso, foi resultado direto e indireto de

projetos  autoritários  de  reforma urbana que  transformaram a  cidade  durante  os  dois  últimos  séculos,

motivados por disputa política, higienismo e principalmente por modelos de cidade europeus (durante o

século XIX e início do século XX) e americanos (no século XX a partir da semana de Urbanismo de 1935),

trazidos  para  cá  sem  pensar,  compreender  e  planejar  dentro  de  nossas  especificidades.  Assim,  foi-se

demolindo  e  requalificando  ruas,  edifícios  e  relações  cotidianas,  para  novas  configurações  que

ambicionavam o  status  de  moderno,  colocando ou  empurrando  para  as  margens  dessa  modernidade,

aqueles que não podiam pagar por ela. Ainda assim a Chile e as ruas que lhes são vizinhas no testemunho

mais  antigo da história  da cidade,  guardam presenças  e ações  subjetivas  e  concretas,  marcadas pelas

dinâmicas urbanas do cotidiano, construindo histórias que se sobrepõem à formação urbana elaborada por

decisões verticais sobre seu traçado, ocupação e uso. As ruas muito antigas, normalmente, adquirem vida

própria.

◊

Ao final da Chile, está o terminal de ônibus que centraliza também os ônibus da rota turística:

Aeroporto – Centro Histórico. Até o início dos anos 1990, este terminal estava localizado dentro da Praça da

Sé, avançando assim a chegada de ônibus até o miolo do Centro Histórico junto ao Terreiro de Jesus. O

espaço do antigo terminal, foi resultado da demolição da Catedral da Sé, Primacial do Brasil e de diversos

imóveis que formavam dois quarteirões vizinhos a esta. Assim como nas últimas demolições no CHS, na

época, o processo de má conservação, desvalorização e destruição de imóveis no centro da cidade, em

espacial o da própria Catedral, foi fortemente denunciado por intelectuais e técnicos, gerando debates entre

a população e na imprensa, do mesmo modo como vimos em 2015, sobre as demolições nas Ladeiras da

Montanha e da Conceição (BURLACCHINI; In. GAMA, H.; NASCIMENTO, J. (Orgs.), 2011, vol. II, p. 238 - 285)

Hoje, com um novo ciclo de investimentos, prioritariamente voltados para a economia do turismo, a

rua Chile volta a ser campo de disputa de projetos entre os três níveis de poder público. Cada um, com suas

diferentes  alianças  com  o  poder  econômico,  procura  exercer  distintos  papéis  sobre  as  representações

simbólicas deste lugar para cidade, tomando para seus investimentos a marca da dinâmica cultural  do

Centro Histórico, como se esta resultasse apenas dos ecléticos marcos arquitetônicos e urbanísticos e dos

símbolos tornados patrimônio como as baianas e a capoeira. Essas apropriações não consideram a vida

cotidiana deste lugar como fator que constrói a cultura que, uma vez feita marca do lugar, foi manipulada
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pelos magos do marketing político e empresarial como mercadoria de luxo exótico. Paradoxalmente essa

mesma apropriação de marca, é usada e manipulada pelas pessoas pobres na ginga do cotidiano, nas

disputas com o poder político e econômico. Assim é o dispositivo de patrimônio.

A rua Chile da “era do glamour” em meados do século XX – e outras ruas do CHS – já era resultado

de alargamento e demolições que caracterizaram as reformas urbanas no Comércio, praça da Sé, rua Chile e

na abertura da av. Sete de Setembro no início do deste século, durante o governo José Joaquim Seabra. Este

imaginário dos tempos áureos citados pelos saudosistas, demonstra que estes desconhecem ou ignoram

que esta paisagem já é resultado de demolições radicais, feitas no Centro Antigo, e que são agora camadas

de esquecimento como previsto na entrevista do Armando Raponi, Chefe das Obras da Empresa Lafayete,

responsável pelas obras de abertura da av. Sete de Setembro, publicada na capa do jornal A NOTICIA, em

30/01/1915:

Prompta que seja a avenida, ninguem se lembrará mais do que nos custou sua 
construcção. Ninguem se lembrará mais de que alargamos 6 metros a Ladeira de 
S. Bento; demolimos a igreja de S. Pedro e parte do Senado. alargamos de 4 a 5 
metros toda a rua Mercês e Rosario; construimos uma ponte metallica entre o 
Passeio Publico e o Bando dos Inglezes, que foi rebaixado 1,m50; demolimos 
todas as frentes e gradis dos predios da Victoria; fizemos muralhas para ganhar 
terreno ao mar, etc, etc. Tudo será esquecido e nada mais ficará que a formosa 
avenida.

Que nome dar às ações de reforma sobre a cidade preexistente é um importante ponto discussão

em algumas publicações que tratam de transformações urbanas a partir de contextos diferentes. O cientista

social  José  Bittencourt  (2015,  p.  59)  questiona  no  CHS,  por  exemplo,  quando  as  requalificações,

revitalizações, reformas, etc. são associadas a remoções das pessoas mais pobres do Centro. O Ministério

das Cidades, no material didático do curso “Reabilitação Urbana com foco em Áreas Urbanas Centrais”

oferecido dentro do “Programa Nacional de Capacitação das Cidades” em 2016, fez um esforço no sentido

de distinguir  essas ações.  Trazendo aqui  de forma resumida,  eles classificam do seguinte modo o que

chamam de “Estratégias de intervenção Urbana”: Renovação urbana (demolição/ substituição); Revitalização

urbana  (trazer  vida/  área  degradada);  Requalificação  urbana  (aumentar  atratividade,  competitividade);

Conservação integrada (vida moderna/ desenvolvimento sustentável) e Reabilitação urbana (gestão urbana/

potencialidades sociais/  identidade do lugar).  De modo geral,  estas estratégias estariam localizadas nos

seguintes  períodos  históricos:  Renovação  urbana  (1950-1970);  Preservação  Urbana  (1970-1990)  e

Reinvenção Urbana (a partir de 1990).
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◊

Fonte: SANTOS, Milton. O Centro da Cidade de Salvador. p. 78.
NOTA: Acrescentamos (em vermelho) os nomes de algumas ruas que faltavam, para melhor compreensão do mapa.

Em seu livro,  “Centro da cidade de Salvador”, de 1958, Milton Santos estudou a função comercial da cidade e a
classificou em três grandes tipos: comércio grosso (que se concentrava na zona do porto), comércio retalhista
nobre e comércio retalhista pobre (que se concentravam na parte alta da cidade, no centro). Santos nos mostra
que na  rua  Chile  e  seu entorno entre  as praças  Castro  Alves  e  Sé (SANTOS,  2012,  p.  78),  de fato  estava
concentrado o comércio nobre, mas este segue em uma extensão muito maior na direção da rua Carlos Gomes e
da av. Sete de Setembro. 
Observamos no desenho acima (fig. 32) que nas ruas logo atrás da Chile, predomina o comércio retalhista pobre
e que partir da praça da Sé no sentido Pelourinho, entrando pela Rua da Misericórdia, é também este tipo de
comércio que predomina e do mesmo modo descendo a Ladeira da Praça até atingir a Baixa dos Sapateiros, onde
é predominante até hoje.
A rua Chile concentrava o comércio de artigos finos (do séc XIX a meados do séc. XX), em uma cidade com
grande maioria da população pobre que, como hoje em relação aos  shopping centers, a frequentava em seus
passeios de “ver vitrines”, ou como trabalhadores deste comércio, ou como comprador eventual, como pequeno
comerciante de rua (ganhadeiras e ganhadores no século XIX, hoje ambulantes). O que vemos é que este mesmo
comércio de luxo era cercado e atravessado pelo comércio popular da Barroquinha, acessado pela Chile por meio
da ladeira da Barroquinha e da ladeira da Praça que estão localizadas nos extremos desta rua, como vemos
acima. A rua Chile seria hoje o que se chama nos shoppings centers de “alameda das grifes” vizinha e em meio a
outras lojas para todos os gostos e bolsos.

Figura 32:  Função comercial na cidade de Salvador: Cidade alta. 1958
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◊

O imaginário glamour da Chile, é especialmente relacionado as casas comerciais instaladas, em sua maioria, por
pitorescos empreendedores estrangeiros que marcaram a cultura local. Destacaram-se os fotógrafos pioneiros
que chegavam da Europa para difundir a fotografia no Brasil e que foram, quase exclusivamente, responsáveis
pela documentação da cidade que temos ainda hoje, entre meados do século XIX e início do século XX, e
também pelo registro e pelo imaginário do glamour da época, que marcou a rua.

Esse fotógrafo português tinha um estúdio em Feira de 
Santana, em 1877. Em 1881, estava em Salvador, na Rua
Carlos Gomes, 116, sucedendo a Eduardo del Vechi. No 
ano seguinte, transferiu seu estúdio, a Photographia 
Nacional, para a Rua Direita do Palácio, atual Rua Chile, 
onde funcionou até por volta de 1920.
Fonte: Guia Geográfico (http://www.salvador-
antiga.com/fotografos/fotografia-bahia.htm)

Cartão de visitas da Photographia Gaensly Lindemann, 
apresentando prêmios de 1877 a 1889.
Nota: o antigo Largo do Theatro recebeu o nome de 
Castro Alves em 1881.
Fonte: Guia Geográfico (http://www.salvador-
antiga.com/fotografos/gaensly.htm)

Figura 34: Photographia Gaensly Lindemann (século 
XIX)

Figura 33: Photographia Pedro Gonçalves da Silva 
(século XIX)
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◊

Fonte: Veja Salvador, 2014. 
(http://vejabrasil.abril.com.br/salvador/materia/compra
sservicos-sebos-centro-3861)

“Se  fizer  alguma  pergunta  ao  proprietário  Jorge
Mello, o Jó, prepare-se para ouvir uma porção de
histórias. Ex-palhaço, o falante vendedor cuida com
carinho  de  sua  coleção,  parte  dela  dedicada  ao
escritor baiano Castro Alves. Para levar, há edições
recentes de O Navio Negreiro  (R$  15,00)  e  livros
sobre o “poeta dos escravos”. Na variada seção de
discos,  um  vinil  de  Adoniran  Barbosa  e  Paulo
Vanzolini,  de  1978,  sai  por  R$  25,00.  Rua  Rui
Barbosa, 4, centro, 8528-9316. 24 horas.” 

Hoje (2017) o Jó segue do mesmo jeito: cheio de
histórias e com sua loja aberta.

Foto da autora. 
Fonte: Entrevista concedida em 12/04/2017.

Mário Batista Ferreira Filho, dono da Fotocolor tem
como  característica  o  atendimento  simpático  e
falante.  Ele  nasceu  no  Recife-PE  e  veio  pra
Encruzilhada-BA com 6 meses de idade. Em 1957
chega com sua família  em Salvador.  Começou no
ramo de fotografia como representante comercial de
várias  empresas  estabelecidas  em  SP  (Frata,
Kassuga,  Equifoto  e  I.E.C.).  Com  o  pai,  abriu  a
Fotocolor  em  1973.  A  primeira  no  Hotel  Plaza,
depois na Av. Princesa Isabel e depois no CHS na
rua da Misericórdia na década de 1990. Na mesma
década abriu  uma segunda loja  na  mesma rua  e
depois  uma  terceira  na  rua  Chile,  onde  está  até
hoje, e é um “lojão” de 900 m². Em 2013 resolveu
reduzir  o  espaço  da  loja  para  400  m².  As  lojas
tinham  laboratório  de  revelação  que  funcionaram
até 2010. Hoje continua trabalhando com venda e
revelação  de  filmes  fotográficos  135  mm  e  de
equipamentos digitais e analógicos.

Figura 36: FOTOCOLOR. 2017Figura 35: Cruzada Cultural Castro Alves. 2014
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◊

O GLAMOUR E A ELEGÂNCIA DO POVO DA CIDADE SALVADOR EM MEADOS DO SÉCULO XX

Fonte: Rua Chile e Praça Municipal, vídeo. Edição: 
LABIMAGEM. 2010

Fonte: Feira de Água de Meninos, vídeo. Edição:
 LABIMAGEM. 2010.

Figura 38: Imagens da Feira de São Joaquim, entre as 
décadas de 1950 e 1960

Figura 37: Imagens da Rua Chile, entre as décadas de 
1940 e 1950
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O GLAMOUR COMO IMAGINÁRIO E O PRECONCEITO COMO FACTUALIDADE DA RUA CHILE

Fonte: Hoteis.com (https://www.hoteis.com/ho632905/fera-
palace-hotel-salvador-brasil/)

Fonte: Google Street View (https://goo.gl/maps/AjpwxfmidFw)

Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional

Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional

Figura 42: O MOMENTO, 21 de março de 
1948.

Figura 41: O IMPACIAL, 01 de janeiro de 
1932.

Figura 40: Fera Palace Hotel. Captura de imagem:
fev 2017

Figura 39: Fera Palace Hotel Perspectiva em 3D. 
2017.
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Na página anterior, acima à esquerda (fig. 39), temos uma perspectiva em imagem virtual do Fera Palace Hotel,
publicada  na  página  do  site  Hoteis.com,  acessada  em 19/03/2017,  onde  já  se  pode  fazer  a  reserva  para
hospedagem. O hotel foi inaugurado oficialmente em 06/03/2017. Nem aqui e nem na página da Fera Hotéis, se
vê alguma foto da atual ambiência do Hotel em relação a rua Chile. Em ambos, esta é a imagem virtual que
mostra  o  hotel  inteiro  visto  da  rua.  Os  prédios  ao  lado da  imagem do hotel,  também não  existem como
representados nesta iamgem. Desse modo o hotel passa a ser outro que não é do lugar. É utopia e heterotopia,
como no espelho onde o hotel se vê onde não está e está onde não existe. Esse arranjo é também a memória
expressiva do desejado status social da elite que agora investe no CHS.
Encontramos outra referência sobre “ser o outro” no anúncio do Palace Hotel nos anos 1930, (fig. 41). Vemos
que a frase “O Copacabana da Bahia” é ostensiva no anúncio como a referência de luxo em que o Palace daquela
época se espelhava. Do mesmo modo, a Fera Empreendimentos anuncia seus investimentos na rua Chile como o
Meatpacking District (Nova York) de Salvador para transformar “zona inóspita” em zona turística. Mas, como
zona  ainda  inóspita,  desse  ponto  de  vista,  a  imagem publicitária  do  hotel,  já  reinaugurado,  ainda é  uma
realidade virtual da zona turística desejada:

Em parceria com a Prefeitura de Salvador, o governo estadual e o Iphan (instituto
do patrimônio histórico), Mazzafera e seus sócios tornaram-se os novos “donos”
da  rua,  que  será  ladrilhada com recursos  do  PAC e  terá  seus  fios  aterrados.
Batizado de Bahia District, o projeto foi inspirado no Meatpacking District, zona
inóspita de Nova York [...]  que virou ponto turístico. “Em cinco ou sete anos,
esses imóveis valerão o dobro; a região será revitalizada”, diz Mazzafera. Como
todo  investimento,  é  uma  aposta  arriscada.  Até  o  momento,  a  compra  e  o
restauro de  imóveis já  custaram R$ 150 milhões.  O plano prevê ao menos 3
edifícios, 1 hotel de luxo, 6 restaurantes, 1 casa noturna, 2 galerias de arte e 1
estacionamento.  Parte  dos  imóveis  será  alugada  para  empresas.  Outra  será
vendida, caso do residencial de dez apartamentos (um por andar) com vista para
a baía de Todos os Santos. A cobertura, e R$ 2,5 milhões, já foi vendida. Os
serviços de limpeza e lazer do condomínio serão prestados pelo Palace Hotel, um
cinco estrelas que será inaugurado em maio de 2016 e ficará sob o controle e o
comando da própria Fera Empreendimentos. (WIZIACK, Folha de São Paulo, 2015)

Aqui justapomos o imaginário e o real dos tempos de glamour no centro histórico, com os produtos importados da
Europa,  os empreendedores europeus, a Europa como referência no status de moderno desejado pela elite  na
arquitetura e estética urbana, produzindo um imaginário dessa era do glamour que, vista nos textos da imprensa da
época apresentam um forte teor elitista. Mas poderíamos imaginá-lo como uma grande bobagem de colonizados
que somos, se este imaginário não fosse tão pernicioso quanto violento, por esconder a segregação e a repressão
que o almejado status europeu da elite, impunha sobre as pessoas mais pobres. Queiram as elites ou não, aqui é, e
sempre foi, tudo junto e misturado mesmo.
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∏

Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.

Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.

Estas notícias  foram publicadas no jornal O IMPACIAL em dois  momentos:  pouco tempo antes e depois  da
Semana de Urbanismo que aconteceu em Salvador entre os dias 20 e 27 de outubro de 1935. Nelas estão as
queixas que se fixaram no imaginário das pessoas que, por certo, possuíam condições melhores, com relação a
suas residências que não eram “presas uma às outras” e nem perfaziam com a ocupação irregular, o traçado que
é próprio das “cidades naturais”. Nesta época o aspecto colonial da cidade por suas ruas estreitas e imóveis
antigos, era um mal a ser superado e ao qual também se atribuía não só o aspecto “feio” e “desalinhado” das
ruas como também ao estilo colonial a ser superado pelo estilo moderno, discutido na Semana de Urbanismo,
pois e nesses aspectos que estão “os vícios originaes da sua constituição.”

Figura 44: O IMPARCIAL. 01 de 
novembro de 1935. “Um feio aspecto 
que desaparece”.

Figura 43: O IMPARCIAL, 17 de outubro de 1935. “Plano 
Urbanista”
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Fonte: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional.

Figura 45: O IMPARCIAL, 12 de novembro de 1935.
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◊

O período histórico da rua Chile, a que os saudosistas de hoje se referem como a época em que “as

coisas eram melhores”, está situado aproximadamente entre os anos 1920 e 1960. Neste tipo de discurso

expressões como “tempos áureos”,  “época de glamour” ou voltar a “sua antiga glória” (GUANAES, 2015),

buscam tornar desejo no nosso imaginário algo que, no saudosismo assim construído, deveria ser não só

preservado, como também deveriam ser restauradas as condições de sua existência. Ou seja, o tempo em

que as elites da sociedade ocupavam e circulavam naquele espaço. Este discurso se presta “às mais diversas

situações estratégicas” (SANTA’ANNA. 2014, p. 32), neste caso a uma “estratégia de poder”, que é a de

retomada da ocupação e uso deste do CHS pelas elites, que buscam se beneficiar de forma crescente das

políticas que foram traçadas e pactuadas com as mesmas desde a década de 80, quando houve a primeira

grande  campanha  publicitária  para  vender  a  ideia  da  revitalização  do  CHS  após  o  tombamento  pela

UNESCO (1985)

Neste período o Pelourinho, já nomeado patrimônio da humanidade pela UNESCO, torna-se objeto

da visibilidade política do governo municipal e este desejava que fosse também dos investidores. Já citamos

o texto publicado pelo publicitário Nizan Guanaes no jornal Folha de São Paulo, quando foi comprado o

Palace Hotel pelo grupo Fera Empreendimentos. Em outro trecho deste texto, ele fala desse tempo: “Nos

anos  1980,  convencemos  o  então  poderoso  presidente  fundador  da  Sony,  Akio  Morita,  a  entrar  na

campanha pela revitalização do Pelourinho” (GUANAES, 2015). 

Contextualizando este período, a articulação a que Guanaes se refere, era parte de uma estratégia

política para o CHS empreendida pelo então prefeito Mário Kertész73, que já havia realizado algumas obras

no local com recursos da prefeitura, pelo “Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos” (PERSH).

Com esta campanha, a prefeitura visava a arrecadação de recursos para o projeto “Parque Histórico do

Pelourinho” (PHP), criado em 04/09/1987 e que possuía administração própria74. Com essa autonomia foi

criado  um  plano  de  estímulo  para  investimentos,  transformando  a  área  que  correspondia  ao  Parque

73 Neste período Mário Kertész estava à frente da prefeitura de Salvador (1986 até 1988) tendo sido o primeiro 
prefeito eleito democraticamente pelo partido PMDB. Antes disso foi nomeado prefeito da cidade pelo partido 
ARENA (1979 até 1981) pelo então governador Antônio Carlos Magalhães (que foi governador do estado em três 
períodos: 1971-1975 pelo ARENA; 1979-1983 pelo PDS e 1991-1994 pleo PFL) , de quem era aliado no mesmo 
partido.

74 Parque Histórico do Pelourinho (PHP), criado pelo Decreto n 7.849 de 04/09/1987, era administrado pela 
Fundação Gregório de Matos (FGM, criada em 1986) e “correspondia a uma poligonal com 30,8ha de superfície, 
dentro da área tombada pela SPHAN e reconhecida pela UNESCO” (KÖPP; ALBINATI. 2005)
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Histórico em uma “zona franca” como descrito no artigo “Políticas Culturais de Salvador na Gestão Mário

Kertész (1986 A 1989)”, de Juliana B. Köpp e Mariana L. Albinati (2005)75: 

Com  esta  administração  específica  [autônoma]  o  Parque  passou  operar  para
revitalização  do  centro  de  forma  mais  direta  através  de  projetos  como  a
formulação da “zona franca” municipal, ao isentar todas as residências e casas
comerciais situadas dentro do limite do Parque do pagamento dos impostos e
taxas  municipais.  Em  contrapartida,  a  Prefeitura  prometeu  aplicar  multas  e
taxações  progressivas  nos  imóveis  arruinados  por  descaso  dos  proprietários.
(ALBINATTI; KÖPP, 2005, p. 20)

Desde  a  década  de  1960  o  poder  público  começa  a  vincular  o  turismo  à  sua  estrutura

administrativa criando empresas de economia mista. No governo Luiz viana Filho (de 1967 a 1971, pelo

partido ARENA), foi criada pela Lei N.º 2.563/1968, a empresa “Hotéis de turismo do Estado da Bahia”,

restruturada em 1973 pelo Decreto N.ºº 22.317/1973 para Empresa de Turismo da Bahia S.A., Bahiatursa.

Em 2014, no governo de Rui Costa (atual governador) esta se tornou Superintendência de Fomento ao

Turismo do Estado da Bahia – Bahiatursa, mas passando a ser um órgão da administração direta do Estado,

sendo extinta a sociedade mista76. No nível municipal em 1986, no governo Mário Kertész, foi criada a

Empresa  de  Turismo  de  Salvador  S.A.  (EMTURSA),  sociedade  de  economia  mista,  pertencente  a

administração indireta, hoje chamada SALTUR, mas com o mesmo status jurídico.

Também da década 1960, vimos o modelo de incentivos fiscais  como política nacional  para o

desenvolvimento do Nordeste, que se transformou em uma fórmula adotada pelo poder público quando

deseja  incrementos  mais  rápidos  na  economia,  marcando  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento econômico em Salvador, a exemplo da “zona franca” do Parque Histórico do Pelourinho

(PHP). Além da “zona franca” os recursos para o PHP (1987), deveriam ser oriundos do “Fundo Municipal

para recuperação Física de Sítios Históricos”, e para alimentar  este fundo que foi  lançada a campanha

nacional e internacional: “Pelourinho Patrimônio da Humanidade. Todo mundo tem que preservar”, que:

[…] contou com uma produção audiovisual que visava convidar iniciativa privada
e pública a investir na recuperação do Centro Histórico. Peças publicitárias foram
veiculadas em diversos jornais e revistas nacionais. A campanha esteve presente
no carnaval e teve o incentivo de figuras ilustres como os cantores Chico Buarque,
Paul  Simon,  Julio  Iglesias  e  o  presidente  mundial  da  Sony,  Akio  Murita.
(ALBINATTI; KÖPP, 2005, p. 21)

75 Artigo: POLÍTICAS CULTURAIS DE SALVADOR NA GESTÃO MÁRIO KERTÉSZ (1986 A 1989) - VERSÃO PRELIMINAR 
(2005)

76 Fonte: BAHIATURSA.Disponível em: <http://www.bahiatursa.ba.gov.br/institucional/apresentacao/>. Acesso em 
16/05/2017
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Antes  de  Mário  Kertész,  outros  dois  prefeitos  realizaram  projetos  que  impactaram  nas

características arquitetônicas, urbanísticas, sociais e econômicas do CHS. Durval Neves da Rocha, prefeito de

1938 a 1942 e Antônio Carlos Magalhães, prefeito de 1967 a 1970. A forte exploração publicitária dos

projetos  e  dos  seus  feitos  na  cidade,  foi  uma  característica  marcante  desses  três  prefeitos:  Rocha,

Magalhães e Kertész. 

Neves da Rocha, foi pioneiro no uso de filmes publicitários para divulgar as obras que realizava

pela cidade, mas também usava os periódicos  de circulação nacional  para propaganda política  do seu

governo.  O  mote  publicitário  da  época,  era  a  crescente  modificação  das  características  associadas  ao

período colonial que até a década de 1960, era considerada como o velho que deveria ser modernizado. As

reformas de então eram baseadas no chamado “urbanismo demolidor”. 

O filme “Remodelação da cidade de Salvador” de 1940 de Ruy Galvão, feito sob encomenda para

divulgar as obras da prefeitura, mostra o alargamento da Ladeira da Praça e do Taboão. A narração sobre

estas obras, nos dá a dimensão do que era o entendimento de modernidade da época e qual era o projeto

político que legitimava as reformas urbanas. Não é à toa que ficou famosa a expressão “as picaretas do

progresso”, usada para se referir às demolições que ocorriam pelo centro da cidade para dar lugar a cidade

moderna:

Em alguns pontos, a feição foi completamente modificada. A rua Visconde do Rio
Branco, antiga Ladeira da Praça, passará a ter largura suficiente para escoar todo
o tráfego para  a Baixa  dos Sapateiros,  as primeiras  desapropriações já  foram
feitas, e o princípio da rua já se acha rasgado pelo traçado moderno. As ruas
Thomé de Souza e José Gonçalves, eram da largura da antiga Ladeira da Praça.
Feitas as desapropriações necessárias, foi promovido seu alargamento, o que está
sendo  realizado  segundo  o  traçado  do  plano  da  remodelação  da  cidade.
Obedecendo ao novo alinhamento, erguem-se nessas ruas modernos edifícios de
muitos pavimentos, dando a esta rua secular, outra feição de progresso e de
modernização.  O  local  da  antiga  Sé,  faz  parte  do  plano  de  remodelação  da
cidade. O trecho de seguimento da rua da Misericórdia, já se acha calçado e no
alinhamento definitivo. 
Até  nos  antiquíssimos  pardieiros  do  Taboão,  o  velhíssimo  o  recanto  da
Bahia de nossos ancestrais, foram alvo das picaretas do progresso.  Velhos
casarões foram e estão sendo demolidos, ficando para trás, o novo traçado de
grande largura.  O velho Taboão,  hoje  rua  Silva  Jardim,  é um dos pontos  de
ligação  entre  a  cidade  alta  e  baixa.  O  seu  alargamento  era  obra  a  muito
reclamada pelos interesses da cidade. (SALVADOR EM PELÍCULA, 1ª Parte, aos
16min 48s, grifos nossos)
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Neste período o Neves da Rocha realizou reformas também na rua da Misericórdia e na rua Chile.

Considerando o fato de serem as principais ruas de Salvador até a década de 1970, eram então um ótimo

lugar para mostrar, com mais visibilidade, as características da modernidade que tanto desejavam para

alavancar suas ambições políticas e o propagado desenvolvimento. Mas a modernidade chegou de forma

seletiva, pois mantinha a pobreza e a precariedade em suas margens (como na Baixa dos Sapateiros, nas

ladeiras e algumas áreas entorno do porto) sob vista grossa ou pela cegueira de ocasião (como já falamos

aqui) sobre a crescente ocupação por famílias mais pobres dos espaços sem infraestrutura, mas que eram os

únicos  viáveis  para  estas  ficarem  próximos  ao  centro,  uma  vez  que  era  onde  se  concentrava  as

oportunidades de ganho com serviços e vendas em geral e de alguns empregos.

◊

Nas décadas entre 1930 e 1940, o desejo da elite política e econômica em Salvador (disseminada

no imaginário popular, via publicidade nos filmes, revistas e jornais) era se inserir em um contexto nacional

de crescente adesão ao “plano geral de urbanização” como política de Estado, disputando o status de

cidade moderna, adaptada às novas diretrizes de “embelezamento”, de “desenvolvimento e progresso”,

como tanto se repetia na época. A Semana de Urbanismo de 1935, foi um acontecimento chave para essa

articulação em Salvador. Mas, segundo Oliveira em sua tese de 2008, sobre a rua Chile entre os anos 1900

e 1940, ainda que na Semana de Urbanismo se buscasse as referências ao que havia de mais moderno no

pensamento urbano do momento, na década seguinte as propostas urbanas se aproximam mais de outro

momento de transformação urbana da cidade:

Ao longo da década de 30, as indicações da Semana de Urbanismo não passaram
do discurso e de contatos para a elaboração de um Plano Diretor para a cidade. O
prefeito  Durval  Neves  da  Rocha  não  deixou  de  efetivar  obras,  porém,  em
observação mais apurada nota-se que quase todas essas obras estavam previstas
nos projetos seabrista de 1912. (OLIVEIRA, 2008, p. 204)

Foi entre os anos 1912 e 1916 no primeiro governo de José Joaquim Seabra, que aconteceu a

primeira grande obra de modernização no centro da cidade com a abertura da avenida Sete de Setembro,

inaugurada em 7 de setembro de 1915, cortando uma extensa área entre a Praça Castro Alves (centro) e o

Porto da Barra (orla), valorizando os terenos na área de expansão da cidade em direção a orla da Barra e Rio

Vermelho, demolindo casas,  edifícios e relocando famílias pobres para áreas mais afastadas da cidade,

porque estas não podiam negociar com o Estado nem sua permanência e nem melhores condições para sua

relocação77. 

77 Como na época pode fazer a igreja que negociou a derrubada da Igreja de São Pedro Velho, onde hoje é o Largo 
de São Pedro (Relógio de São Pedro), com a construção de uma outra igreja ao lado da nova avenida na Praça da 
Piedade. (TEIXEIRA, Coleção História Visual de Salvador, Vol. 09. 2001, p. 24 e 25)
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Nas obras do período na cidade baixa, o efeito foi um pouco diferente pela relação mais direta que

esta área possuía com a movimentação econômica da cidade a partir do Porto que foi progressivamente

ampliado por aterros, incorporando novas vias, quadras e armazéns. O porto foi inaugurado em 1913, mas

as obras se estenderam até 1930 (ALMEIDA, 2014, p. 239). Ao mesmo tempo, era promovida uma corrida à

estetização das antigas construções e a construção de novas que, seguindo os novos princípios estéticos e

de  alinhamentos  das  vias,  retificavam a ocupação desordenada e as  ruas  sinuosas  que dificultavam o

trânsito de mercadorias. Esta corrida foi reforçada, por uma fiscalização mais rigorosa dos órgãos públicos

(prefeitura e estado) relacionada a problemas como “cubagem mínima, aeração e ventilação dos cômodos,

dimensionamento de vãos, instalação de aparelhos sanitários ou impermeabilização do solo” (ALMEIDA,

2014, p. 241).

Nas palestras da Semana de Urbanismo de 1935, predomina um discurso liberal que reforça o

caminho já aberto para as ambições dos investidores na exploração imobiliária da terra – como aconteceu

com a valorização da Orla  da  Barra  e  Rio  Vermelho,  com a  abertura da avenida Sete  de Setembro –

ignorando no plano de urbanização, a relação com a cidade pobre e sem infraestrutura, tratando-a como

um ente sem voz  a  ser  higienizado,  com a distância  determinada pela  superioridade técnica atribuída

ostensivamente aos seus engenheiros, médicos e aos modelos urbanos estrangeiros que estes trouxeram

para inspirar seus discursos. 

Ainda assim, a Semana de Urbanismo não deixou de ser um esforço de reflexão crítica e propositiva

sobre as questões da cidade, do modo que era possível dar conta naquela época para os engenheiros,

médicos e arquitetos, ainda formados na escola do pensamento higienista, mas que buscavam ampliar seus

horizontes acessando e estudando novos modelos que prometiam uma compreensão mais ampla, ainda que

descontextualizada  da  realidade  local  –  até  mesmo  por  falta  de  dados  como,  por  exemplo,  a  base

cartográfica da cidade. Mesmo assim alguns encaminhamentos foram feitos para dar prosseguimento ao

projeto de modernização da cidade:

Como resultado das discussões, a Prefeitura de Salvador manda representantes
para o Congresso de Urbanismo, realizado no Rio de Janeiro, em 1939, e contrata
a firma Coimbra Bueno para a elaboração da proposta de um plano urbano para
a cidade [...] entregue em 29 de maio de 1941 (OLIVEIRA, 2008, p. 204)

No final da década de 1940 e início de década de 1950, dois documentários são produzidos para

mostrar as obras realizadas em Salvador: “Veja o Brasil” de Maynard Araújo e “Porto de Salvador” de autor

desconhecido. Esses documentários, chamados também de “cines-jornais” eram exibidos nos cinemas de
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todo Brasil antes das seções, conforme exigido por um decreto de 1932, que buscava incentivar a produção

cinematográfica nacional (ALMEIDA, 1999, p. 121). O vídeo que encontramos chamado “Rua Chile e Praça

Municipal” (2010) trata-se de uma edição que reúne fragmentos dos dois documentários. Nele vemos o teor

propagandístico dos  feitos  do prefeito  –  destacados abaixo em negrito na  transcrição  que fizemos  da

narração do vídeo – e outros pontos que marcam a produção de discurso e do imaginário da época: 

Com  seus  prédios  imponentes,  Salvador  é  como  uma  capital  europeia
multisecular. Se estamos numa rua como esta [a rua Chile aparece nesta hora]
cheia de movimento, de vibração, de dinamismo do século XX, para voltarmos
400  anos  atrás,  é  só  atravessar  os  portais  de  suas  magníficas  igrejas  e  lá
estaremos contemplando através dos quadros, esculturas, pinturas, azulejos, os
primórdios de nossa vida social [...] na  cidade alta encontramos o comércio
elegante da cidade do Salvador, desde a Praça Municipal e pelas diversas ruas
principais como rua Chile, av. Sete de Setembro e várias outras, espalham-se na
movimentação própria das grandes capitais, todos aqueles que servem de
leitmotiv ao  ritmo  dinâmico  de  um  centro  de  vida  ativa,  laboriosa  e
fecunda, como bem atestam os melhoramentos introduzidos. (Rua Chile e
Praça Municipal, 2010, aos 6s, grifos nossos)

Na gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães, o slogan era “Crescer sem demolir”. A princípio

parece ir de encontro a um entendimento de preservação do antigo centro da cidade, mas, na verdade, viria

a determinar o seu esvaziamento crescente. Em 1971, já governador da Bahia, Magalhães é responsável

pelo maior projeto de expansão urbana da cidade, viabilizada por um conjunto de ações, como a abertura

para venda dos terrenos públicos, pela alienação de bens dominicais, possibilitados pela Lei nº 2181/68,

conhecida como Lei da Reforma urbana78. Esta lei foi a primeira grande estratégia de desenvolvimento da

cidade, baseada na exploração do solo urbano como mercadoria, abrindo espaço para a setorização do uso

e  ocupação  da  cidade,  que  diversificou  os  tipos  zonas  de  ocupação  existentes,  e  criou  outras  mais

especializadas, do que as que existiam até então, como novo centro comercial na região do Iguatemi (onde

foi implantado o shopping certer  que lhe deu nome) e o novo Centro Administrativo do Estado da Bahia

(CAB), na região da av. Paralela, também construído neste governo. Segundo um vídeo da época:

Salvador  levou  4  séculos  crescendo  para  cima  e  para  dentro  de  si  mesmo.
Enquanto  para  os  lados,  grandes  áreas  verdes  permanecem à  espera  de
serem  ocupadas [...]  60%  da  área  total  do  município  permanece  vazia  e
inexplorada [...] o novo centro administrativo é a resposta do governo Antônio
Carlos  Magalhães  ao  desafio  do  desenvolvimento  urbano  de  Salvador.  A
resposta do planejamento para  problemas tão  antigos quanto a própria
cidade. (SALVADOR EM PELÍCULA, 3ª Parte, aos 16min 48s, grifos nossos)

78 Lei Nº 2181, de 24 de dezembro de 1968. Autoriza a Alienação de Bens Dominicais e dá outras Providências. Atos
que alteram, regulamentam ou revogam este: Decreto Nº 3684/1969 de 29/07/1969; Decreto Nº 4965/1976 de 
14/06/1976 e Lei Ordinária Nº 3288/1983 de 14/09/1983 Disponíveis em: <http://leismunicipa.is/uiacr>. Acesso 
em: 20/01/2017.
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Quando no governo do Estado o slogan de Antônio Carlos Magalhães era “Aqui se constrói o futuro

sem destruir o passado” como ele mesmo declara no filme “Centro Administrativo” de Geraldo Machado,

feito em 1975. Ainda neste filme Magalhães diz que:

Os portugueses que aqui vieram e fundaram esta cidade e entregaram depois aos
brasileiros, todos nós estamos hoje a contemplar o passado, mas já prevendo um
futuro radioso para a cidade do Salvador. (SALVADOR EM PELÍCULA, 3ª Parte, aos
23min 39s)

◊

Os portugueses de fato vieram, mas chegaram invadindo o espaço dos povos indígenas e fundaram

sua cidade, que não foi entregue aos brasileiros, aos baianos, mas foi tomada por estes em 2 de julho de

1823, data em que se comemora a independência da Bahia do domínio político de Portugal.

Aqui justapomos a manipulação do imaginário, da propaganda, das frases de efeito para anunciar projetos e obras
realizadas pelo poder público, voltados para a manipulação de desejos e de memórias, forjada pela publicidade,
que opera em nosso imaginário a fixação do ser o outro já moderno europeu, americano, carioca. Em meio a isso
deixamos de assistir a crescente a entrada do estado do capital imobiliário e vice e versa, deixando a cidade, cada
vez, mais voltada para a elite intelectual, política e econômica.
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5. CONCLUSÃO

A  partir  do  primeiro  Portal,  que  se  relaciona  de  forma  transversal  com  os  demais  aqui

desenvolvidos, justapomos em um mosaico elementos de diferentes contextos. Neste primeiro exercício do

método, os temas foram justapostos em torno de um determinado Portal chave. Mas vimos que poderíamos

considerar  outros  Portais,  que  irrompem  em  alguns  momentos,  quando  um  elemento  ou  comentário,

sintetiza a forma como foi produzida e como se articula a relação entre segregação social e as formas de

fazer cidade e urbanismo no Centro Histórico de Salvador. Por exemplo, a produção e difusão de ideias e

ideais políticos, publicizados ostensivamente nos canais midiáticos, desde os primeiros periódicos, e com

rebatimento na forma coletiva de pensar a cidade, formando opiniões e articulando desejos.

No mosaico, os elementos que fazem a síntese ou o comentário do Portal, foram reunidos na caixa

de texto ao final de cada de deles, sinalizando para o que foi o ponto de atração dos elementos em torno

do mesmo,  mas  também, abrindo para  a  possibilidade  de  percebermos  outros.  Por  exemplo,  diversas

camadas de espaços heterotópicos surgem, seja a partir do princípio hegemônico com o qual um projeto se

insere na cidade e se articula politicamente, como o Bahia Design District, seja pela resistência que vincula

artistas e ativistas com ações táticas de protesto, quando irrompe a ação das pessoas mais pobres a cada

intervenção do poder público que as desconsidera, e sobre este elas criam, cruzam, ocupam e recriam pela

prática do cotidiano, os espaços que não lhes inclui, como foi na ocupação dos arcos pelos Artífices depois

da construção da Ladeira da Montanha.

As demolições ocorridas em maio de 2015 foram um ponto de inflexão nos rumos da pesquisa, mas

percebemos que para observar e refletir,  sobre a relação entre segregação social e urbanismo no CHS,

poderíamos tomar esse ponto a partir de qualquer um dos cinco Portais aqui trazidos, que apontam para

outros arranjos, articulados ou independentes, cujo aprofundamento, podem dar prosseguimento a esta

pesquisa.

Ao usarmos o Portal de Santa Luzia como alegoria, linguagem alegórica para falar da segregação,

foi possível realizar um deslocamento da forma como percebemos o impacto dessa segregação na cidade e

como ela retroalimenta os desenhos, os modelos, os planos, em fim, o urbanismo, a cada novo projeto

político que traz seus termos garimpados no modelo de moderno de cada época. Esse deslocamento nos

possibilitou  refletir  de  forma  efetivamente  transversal  sem  as  armadilhas  de  olhar  os  fatos  pela  sua

linearidade temporal e nem pelo exclusivo olhar da produção histórica voltada para a versão hegemônica

dos fatos, que buscamos aqui contrapor com outras leituras.
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No  primeiro  Portal  quando  justapomos  as  revoltas  sociais,  especialmente  empreendidas  pelas

pessoas escravizadas em busca de igualdade social, de liberdade, de romper a perversa estratificação social,

fruto também da estigmatização a que eram submetidas, voltamos o nosso olhar em torno das disputas

pelo  direito  a  igualdade  de  ocupação  e  uso  da  cidade,  olhando  a  partir  da  Revolta  dos  Búzios,  do

movimento dos Artífices da Ladeira da Conceição, da Revolta dos Malês e da Greve dos Ganhadores. Esta

última, foi uma importante ação de disputa pelo direito de ocupação e uso da cidade, realizada de forma

pacífica, o que era algo novo na época. A greve teve uma grande repercussão social e política, revelando na

estrutura dos Cantos, em torno dos quais os ganhadores e ganhadoras se organizavam, uma outra estrutura

social e de resistência articulada, ao mesmo tempo, dentro e contra a sociedade hegemônica de então. As

revoltas reunidas aqui, estão culturalmente relacionadas e nos mostraram um importante caminho para

novas abordagens das formas de segregação urbana ao percebermos o espaço urbano do CHS e da cidade,

como algo muito mais híbrido de camadas sociais e de relações de poder entre estas.

No segundo Portal, que surgiu no contexto da análise do espaço onde eram dadas as disputas

vistas anteriormente, justapomos a morfologia urbana do século XIX baseadas nas freguesias, – que eram a

expressão  físico-administrativa  da  articulação  de  poder  colonial  entre  o  estado  e  a  igreja  –  com  a

transformação da estrutura de poder sobre a cidade, até chegarmos aos dias atuais  com a articulação

estado-capital com as políticas neoliberais globalizadas que radicalizam as formas de apropriação privada

do espaço urbano, “colonizando-o”, cujos impactos são espacialmente sentidos nas cidades com grandes

centros históricos como Madrid e Lisboa. 

No terceiro Portal, reencontramos o tema das tragédias de 2015, que foi o ponto de partida para o

objeto desta pesquisa. A estas, justapomos outras de tempos distintos, onde observamos a repercussão na

mídia e na sociedade sobre acontecimentos similares, até chegarmos a outras que foram esquecidas, em

nossa história de construções apressadas e malfeitas. Neste percurso, chegamos na discussão sobre o que é

o  patrimônio,  os  arranjos  em torno do dispositivo de  patrimônio,  realizados pelos  diferentes  lados  da

disputa  por  ocupação e  o  uso  do  CHS,  e  a  revisão  crítica  do  papel  político  dos  movimentos  sociais.

Retomando  o  tema  das  disputas,  vimos  que  estas  ganharam  especial  intensidade  até  a  Abolição  da

Escravatura em 1888, mas estas não se encerram em absoluto nesta data. As lutas se recontextualizam para

novas disputas dentro das regras impostas pela Primeira República (1889) e pelas Repúblicas seguintes, até

hoje quando, a partir  de 2016, temos em aberto a possibilidade de considerar o encerramento de um

período da República, com a marca da crescente perda de direitos sociais conquistados e do retrocesso em

outros direitos fundamentais, especialmente relacionados ao trabalho, aos povos indígenas, ao direito da

mulher sobre seu corpo e a preservação da natureza. 
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O quarto Portal, reúne diversas abordagens sobre o uso político e midiático dos chamados “tempos

de glamour” no Centro Histórico, onde reinavam os produtos importados da Europa, os empreendedores

europeus, e a própria a Europa, como referência da modernidade, desejada pelas elites que, quando lhe

convinha, poderiam exaltar ou condenar o passado colonial da cidade. Esta manipulação podeira inclusive

entender que, o colonial, não necessariamente, precisava corresponder ao período quando o Brasil foi de

fato colônia de Portugal (período de 1500 a 1815). Assim ficaria livre para associar ao colonial, tudo que lhe

parecesse  antiquado em contraponto  ao  que  era  dado  como moderno.  Essa  postura  das  elites,  entre

pedante e lustrosa, poderia ser uma grande bobagem se não fosse tão perniciosa quanto violenta, por

esconder a segregação e a repressão impostas sobre as pessoas mais pobres.

No quinto  Portal  atualizamos  o  discurso  do moderno para  um outro  período,  justapondo sua

repercussão entre o plano idealizado e realizado: o primeiro, visto pelo lado técnico no amadurecimento do

urbanismo  como  disciplina  e  instrumento  político,  que  ganha  força  como  solução  para  alcançar  em

definitivo, o moderno; o segundo, visto pela dura realidade social que, os olhos voltados apenas para o

moderno, não têm ângulo de visão para perceber. Justapomos um modo atualizado de manipulação do

imaginário, feito com a propaganda com discursos “bombásticos” e frases de efeito, para anunciar projetos

e obras realizadas pelo poder público, operando a manipulação de desejos e de memórias por meio da

publicidade.  Esse  movimento  dissimulou  a  crescente  aproximação  e  inserção  do  Estado  no  capital

imobiliário e no urbanismo de marca, e vice e versa.

Cada Portal, abriu possibilidades de mostrar e aprofundar, os dilemas do urbanismo na atualidade,

atravessando uma trajetória errática de tempos e espaços. Percebemos o quanto ainda é marcante nossa

condição de ex-colônia, o legado genético e cultural das pessoas colonizadoras que vieram para cá e suas

aspirações  de  ser  como  o  outro  moderno  e  desenvolvido,  ou  como  fomos  algum  dia,  moderno  e

desenvolvidos, e de como  a cidade é espelho desse jogo, com a marca de cada época. 

A partir desse mosaico podemos construir uma rede de conexões por meio de palavras (discursos),

políticas públicas, posturas, imagens, manifestações, audiovisuais e outros elementos incluídos aqui ou não,

mas que têm a característica ser objeto de uma memória expressiva, ser engrama desse jogo.

Desde  os  tempos  dos  “ludibriosos  pasquins”  vimos  a  difusão  de  ideias  como  um  elemento

fundamental  da  construção  de  políticas  sobre  a  cidade,  construção  esta  desenvolvida  em  estado

permanente disputa,  mais ou menos intensos,  entre  diferentes grupos sociais.  Dos pasquins,  a  difusão

passa  para  os  periódicos  (jornais  e  revistas),  para  os  filmes  políticos  no  formato  de  documentário-

publicitário e para os vídeos-denúncia realizados pelos movimentos sociais e publicados em vários espaços

da internet. 
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Observamos nessas disputas, dois imaginários distintos, nem sempre opostos, que circulam entre

os dois lados com aspirações desenhadas pela condição social na qual têm origem ou a qual adere, mas

cuja expressão se ajusta aos tempos, sem perder sua essência. Esses imaginários são, do lado da elite e do

poder político, o de um passado sempre saudoso, de quando Salvador foi capital do país, de quando aqui

era uma economia forte com o açúcar e o cacau, de quando o centro da cidade ostentava essa riqueza. Do

outro lado, desde o tempo da sujeição dos povos indígenas e africanos aos portugueses, até os muitos

mestiços  de  hoje,  em  grande  maioria  de  descendentes  dos  povos  africanos,  vemos  uma  constante

manifestação por liberdade, todas possíveis para a vida em sociedade, aconteceram ao lado de protestos e

de ações de resistência.

Acreditamos que este trabalho, a partir de seu método, abriu uma possibilidade de discussão sobre

a forma de fazer cidade ontem e hoje. Essa possibilidade tem a premissa de justapor tempos e elementos

heterogêneos  em  um mosaico,  e  de  trazer  uma  questão  construída  a  partir  do  conceito  de  alegoria

(BENJAMIN), de tornar a questão, uma linguagem alegórica do problema a ser pesquisado, que até aqui foi

a relação da segregação social com as formas de fazer cidade, implicadas no Centro histórico de Salvador. 

Como  exemplo  dessa  possibilidade  de  crescer  e  seguir  adiante  com  este  método,  ao  final

encontramos uma nova alegoria: A feira do Couro, que abordamos no segundo portal, surge como alegoria

para  falar  de  projetos  articulados  entre  o  capital  e  o  estado que  promovem reformas  em espaços  de

ocupação tradicional de forma autoritária, com falsas promessas de inclusão. Assim perguntamos: A feira do

Couro pode ser  vista  na Ladeira  da Conceição?  Na Barroquinha?  Nas reformas da orla  dos  bairros  do

subúrbio? Nas barracas de praia de orla litorânea? Na reforma do Mercado do Peixe no Rio Vermelho? Onde

mais?

Sem sermos pretensiosas, desejamos que as possibilidades aqui abertas tenham como efeito, junto

as pessoas a quem dedicamos e a quem agradecemos este trabalho, expressões de exclamação bem ao

gosto do baiano como:

 – Rapaz... 

 – Cara... se liga!

 – Véio...

***
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NA PRAÇA

Nos anos 1980, aos 17 nos, uma jovem já tinha seus ídolos do cinema,
da música e do futebol. Fora dos programas de videoclipe na TV, ela
sabia não ter chance de ver ao vivo um artista como David Bowie, de
quem era fã e que a levou, equivocadamente, ao cinema Guarani, na
praça Castro Alves,  para assistir  ao filme O Homem Elefante,  que ele
interpretou no teatro na Inglaterra. Ainda atordoada com o filme, ao sair
do cinema ela assistiu ao atropelamento de uma criança que, mesmo
estando a seu lado não se deixou segurar e saiu em disparada. Essas
sensações:  atordoamento,  atropelamento  e  não poder  evitar,  ficaram
fixadas em sua memória desta Praça.

[foto e crônica da autora, 2015]
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1

ANTIPOSTAIS
DOCUMENTÁRIO DO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR

A cidade não ama ninguém
Texto palimpsesto incapaz de se dar:
Costelas de ferro & unhas de aço
Tragédias antigas & almas enforcadas
Sacrifícios, penitências & preces:
A cidade só não tem coração...

A cidade ri de si mesma e de todos
E depois chora, na solidão...
A cidade foge no tempo 
& vaza no espaço
Os gritos das gárgulas
Quebram o silêncio ensurdecedor

Poema: Antonio Paulo Benatte1

Em 2011 comecei uma pesquisa sobre a construção de uma linguagem estética fotográfica que

possibilitasse o deslocamento de determinado tipo de imaginário formado sobre espaços urbanos que são

estigmatizados ou espetacularizados através de imagens que os tem como referente. Entre estes tipos de

espaços  me interessava  especialmente  o  Centro  Histórico  de  Salvador  onde  estes  dois  atributos,  o  do

estigma e o do espetáculo, convivem lado a lado no imaginário de turistas, moradores da cidade, políticos,

intelectuais, artistas e outros grupos sociais que empreendem e influenciam a produção de discursos sobre

este  lugar.  A articulação dos  enunciados  destes  discursos,  se  vale  alternadamente  destes  atributos  os

aproximando, mesclando ou polarizando, em um jogo que é armado pelo tensionamento permanente sobre

a produção de imaginário e de imagens do Centro Histórico, no intuito de alcançar maior eficácia sobre qual

é a verdade desejada e a quem ou a quais interesses esta serve.

O  desejo  de  filtrar  estes  atributos,  sem  de  imediato  criar  outros  que  apenas  abram  novas

articulações no campo da estigmatização e da espetacularização, constituiu o desafio deste trabalho. Assim,

o exercício  da pesquisa demandava pelo deslocamento desse campo através  de uma outra  linguagem

estética  para  realizar  um  ensaio  documental  que,  ainda  tendo  o  Centro  histórico  como  referente,

possibilitasse  um  estranhamento  que  desmobilizasse  aqueles  atributos  mais  frequentes  e  banais,

desarticulando  enunciados  prontos  e  possibilitando  a  aparição  de  outros  atributos  que,  ao  serem

1 Poeta, historiador, professor da área de Teoria da História na Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR. 

Benatte escreveu essa poesia em 2016 inspirando-se nas fotos deste trabalho, em seu repertório cultural e 

no seu imaginário desta cidade, que ele só viria a conhecer em 2017.
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tensionados com aqueles mais frequentes, gerassem o deslocamento desejado, nos levando a pensar novos

atributos e enunciados para a discussão sobre os termos e o papel desse imaginário produzido sobre os

espaços urbanos, através das imagens e dos discursos.

A primeira ferramenta para este exercício de linguagem visual, foi trabalhar o ensaio adotando a

fotografia analógica e experimentando diversos tipos de câmeras e filmes. Uma parte desses registros foram

feitos com câmera pinhole e filmes coloridos e p&b vencidos. O resultado, me pareceu uma contra-fotografia

do Centro Histórico, pois o registro mais usual deste lugar é feito com fotografias nítidas e coloridas assim

como todas que são relacionadas aos  pontos  turísticas  de uma cidade,  que servem a projeção destes

lugares e de quem os frequenta, alimentando diversos tipos de publicações, sites, redes sociais e blogs

ligados ao turismo.  Ao refletir  sobre  como trabalhar  sobre esses  dois  aspetos  (a  contra-fotografia  e  o

turismo) estruturando o documentário fotográfico, surgiu um paralelo com o projeto “Cartões antipostais”

do fotógrafo Boris Kossoy. Assim a ideia de uma contra-fotografia do centro turístico da cidade, ganhou sua

síntese com a palavra antipostal.

Boris Kossoy, realizou este projeto no início da década de 1970, fotografando diversas cidades do

Brasil, inclusive Salvador. O resultado do trabalho ele descreve como fotografias “que foram apresentadas

na época como cartões 'antipostais' do país, com a intenção de fazer uma abordagem crítica das cidades,

não exatamente identificadas com a ideologia dos tradicionais  cartões-postais” (KOSSOY, 2010, p.  23)2.

Sendo Salvador uma cidade identificada com essa ideologia e sobre a qual  se tem produzido os mais

variados discursos tendo o Centro Histórico como um importante catalisador, entendi que era necessário

reforçar na linguagem estética do ensaio, aquilo que desejada como abordagem crítica sem me prender aos

parâmetros técnicos de produção de imagens, cujo equilíbrio estético é determinado dentro de padrões

convencionais de qualidade fotográfica. Entendi que mesmo com personagens, ângulos e recortes de cena,

diferentes daqueles usualmente escolhidos para os cartões-postais, ainda assim, as fotografias poderiam

não proporcionar o deslocamento mais radical que desejava em direção ao tencionamento entre atributos

postais  e antipostais  ou fotográficos  e contra  fotográficos,  levando as  imagens produzidas  para novos

campos de atributos, e de discussão.

A pesquisa da linguagem estética fotográfica já  estava amadurecida quando em 2015 quando

encontrei na pesquisa para a dissertação de mestrado, uma oportunidade de colocá-la em um novo patamar

de experimentação de suas possibilidades discursivas. Assim, entre 2015 e 2017, comecei a trabalhar de

forma mais consciente no ensaio fotográfico com o objetivo de criar imagens antipostais como suporte e

registro na prática da observação de campo para a reflexão crítica e teórica que estava produzindo sobre a

relação entre segregação social e urbanismo no Centro Histórico de Salvador. Estas imagens que integram

2 KOSSOY, Boris. Boris Kossoy: fotógrafo. Casac Naif/ Imprensa Geral do Estado de São Paulo/ Pinacoteca. São 
Paulo, 2010.
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hoje o projeto fotográfico Portal de Santa Luzia, que é parte da pesquisa da dissertação. Neste trabalho a

fotografia antipostal é obtida com o uso da câmera pinhole, filmes p&b 35 mm e com data de validade

vencida. 

Os  recursos  escolhidos  contribuíram para  que,  imagens contemporâneas  de  uma região  que  é

cartão-postal  da  cidade,  pudessem  ser  vistas  e  interpretadas,  deslocadas  do  seu  contexto  visual  e

dissociadas das relações que normalmente têm com o imaginário turístico, como cenário colorido e vibrante,

mas também dissociada de um outro imaginário, que está no polo oposto, que é de lugar de ruínas e

decadência.  Essas  duas  imagens  de  fato  existem como realidade  percebida  e  vivida,  mas  a  produção

predominante de imagens para o imaginário do lugar, reforça, mascara e distorce os aspectos representados

entre esses dois polos, como o fazem também para os discursos produzidos sobre e a partir do Centro

Histórico. 

No documentário da observação de campo, adotei determinado conjunto de aspectos técnicos que

melhor representavam uma síntese para a linguagem estética da imagem antipostal. Essa síntese foi um

importante recurso de para deslocar este trabalho, no espaço e no tempo, da paisagem que, de um lado é

espetacularizada pelos  edifícios  requalificados,  povoados de turistas  e  de personagens culturais  para o

turismo e de outro daquela que é estigmatizada pelas ruínas, em estado precário ou apenas mais simples,

antigo e não monumental, sendo algums edifícios ocupados (como residência, comércio e ou serviços) por

pessoas pobres que, mesmo involuntariamente, também são personagens para um campo cultural mais

abrangente, responsável por um imaginário que antecede a exploração turística do Centro Histórico, criado

dentro da literatura, do cinema e das artes visuais (pintura, desenho, fotografia, etc.) e que hoje, em parte,

alimenta estereótipos para as personagens que representam o lugar para o turismo cultural.

O conjunto técnico adotado foi o seguinte: A câmera pinhole foi escolhida por proporcionar uma

textura mais difusa da fotografia e, somado a esta difusão, trabalhei apenas com o recorte panorâmico já

experimentado na pesquisa de linguagem fotográfica. A maior amplitude do formato panorâmico, (usando

uma câmera com esse formato), permite uma abrangência maior da paisagem e realça o efeito vinhetado,

característico da pinhole, que é o escurecimento das bordas da foto que é mais ou menos acentuado de

acordo com as condições de luz e do tempo de exposição.

O filme p&b,  por  ser  menos  usual  nas  imagens  feitas  atualmente para cartão-postal,  também

contribuiu para o efeito desejado de deslocamento temporal e do imaginário do Centro Histórico. Esse efeito

ficou mais acentuado ainda com o uso de filmes com data de validade vencida entre 10 e 15 anos (2002 e

2007), acrescentando à textura da fotografia pinhole p&b, o ruído e a imprevisibilidade sobre o estado do

suporte fotossensível do filme, podendo apresentar manchas e diferentes zonas de sensibilidade à luz. Com

isso, as fotos ganham um aspecto de foto antiga pela cor e pela textura. 
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O efeito do antigo e predomínio do formato expressamente panorâmico, traz outra temporalidade

uma vez que este formato é hoje bastante comum em câmeras digitais inclusive de celular (em alguns

aparelhos é chamado de modo panorama), mesmo que o formato panorâmico seja um recurso usado desde

o princípio da fotografia, através de diversos recursos e artefatos, até surgirem as primeiras câmeras com

formato  panorâmico,  o  que  não  excluiu  os  recursos  anteriores  para  retratar  uma  grande  extensão  da

paisagem. 

Cada elemento usado na produção dessas imagens também representa e insinua diferentes tempos

dentro do recorte de cada foto, como recursos do contemporâneo e do antigo, criaram um mosaico de

temporalidades  que abre para o paradoxo de serem imagens contemporâneas  anacrônicas  e  que aqui

também reúne  linguagens  poéticas.  Nada mais  adequado para  um centro  histórico  que  é  um grande

conjunto de séculos entre congelados (tombados) e o século de agora em permanente atualização.
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Praça Castro Alves

Ladeira da Barroquinha

Igreja da Ajuda

Ladeira da Montanha
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Reforma do Palace Hotel

Ladeira da Conceição

Comércio

Ladeira da Preguiça
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Palace Hotel

Igreja de São Bento
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Praça Castro Alves

Rua Chile
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Rua Chile

Rua Carlos Gomes

Terreiro de Jesus
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Baixa dos Sapateiros

Praça Castro Alves
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Conceição da Praia

Avenida Sete de Setembro

Ladeira do Taboão

Salvador
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Centro Histórico
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79 Imagens extraídas do vídeo: Feira de Água de Meninos. Edição LABIMAGEM. 2010
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