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atendimento a grupos em vulnerabilidade no CAS

APRESENTAÇÃO DO GRUPO
Somos um escritório voltado à 
assistência técnica à habitação social e 
direito à cidade em Salvador, e 
trabalhamos com comunidades e 
grupos organizados de forma a 
instrumentalizar a sua atuação. Nossa 
metodologia se baseia nos princípios 
da participação efetiva dos atores 
envolvidos, desde o diagnóstico, 
d e f i n i ç ã o  e  c o n s o l i d a ç ã o  d e 
demandas, passando pela elaboração 
dos produtos, até o projeto final. 
A c r e d i t a m o s  n o  P R O C E S S O 
D E M O C R Á T I C O  D E  G E S T Ã O  E 
PLANEJAMENTO DAS CIDADES – no 
qual seus habitantes devem decidir 
onde e como intervir –, e atuamos de 
forma a  POTE NC IAL IZAR E S S A 
LÓGICA NA ESCALA LOCAL e em 
parceria com as comunidades que 
desenvolvemos os projetos.

 
Atuação
O processo de parceria com as 
comunidades se deu, principalmente, 
a t r a v é s  d a  a p r o x i m a ç ã o  d o s 
Residentes em espaços de discussões, 
debates e projetos que envolviam os 
grupos do Centro Antigo de Salvador, 
d e  f o r m a  a  i d e n t i f i c a ç ã o  e 
c o n h e c i m e n t o  m ú t u o .  A p ó s 
estabelecidas as parcerias, nossa 
atuação se deu através de encontros e 
oficinas com as comunidades com o 
objetivo de produzir e identificar 
conjuntamente diagnóst icos  e 
demandas, de forma a compatibilizá-
l a s  c o m  o  t e m p o  e  r e c u r s o s 
disponíveis para todos.  

Centro Antigo de Salvador
O Centro Antigo de Salvador é uma área de 6,45 km², que inclui em sua extensão territorial onze bairros da capital baiana. Esta 
área de Salvador corresponde a área contígua à de proteção rigorosa, sob o registro da Lei Municipal n° 3.289/83. Por se tratar 
de uma área central com importante valor histórico, cultural e patrimonial da cidade, ao longo das últimas décadas, o Centro 
Antigo, CAS, se tornou cenário de intensas tensões e disputas protagonizadas pela atuação do Estado e empresas ligadas ao 
setor turístico e imobiliário, e pela resistência dos moradores e pequenos comerciantes locais.

População: - 8.255 hab
Área: 78,28 Ha ou 0,78Km²
Densidade: 105,4 hab./Ha
Domicílios Ocupados: 2.610 unid.

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

Áreas de atuação
Limite instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - IPHAN,1984

Área de Proteção Rigorosa - APR
Lei Municipal 3.289/1983

Área Contígua à APR-Lei 3289/1983

ESCALA: 1/16000

Fonte: Reabilitação sustentável do centro Antigo de Salvador

Localização
Sem escala

Pontos notáveis
Zona de especial interesse social
ZEIS

Marcos e pontos nodais

ESCALA: 1/16000

Fonte: Reabilitação sustentável do centro Antigo de Salvador

População: 2.883.682
População 2010 2.675.656
Área :  693,276 km²
Densidade (hab/km²):3.859,4

Salvador
Fonte: Reabilitação sustentável do centro Antigo de Salvador

Este processo de valorização imobiliária especulativa, somado a atuação desastrosa do Estado em sucessivas intervenções 
no sentido de “reabilitar” o CAS, resultou em um intenso processo de expulsão e periferização da população local, em sua 
maioria de baixa renda. Parte dessa população ainda resiste, lutando para permanecer. Frente a esse processo segregador, 
nós da assessoria técnica, tendo como principio o direito à cidade amplo e irrestrito, entendemos/defendemos que para 
manutenção da vida urbana, com toda sua rica dinâmica cotidiana, inerente aos centros das grandes cidades, faz-se 
necessário garantir a pluralidade social e econômica no espaço urbano. Desta forma, buscamos trabalhar com três dessas 
comunidades de forma a potencializar a sua luta, na tentativa de ajudar a viabilizar a sua permanência.

Por que?

Destas três comunidades a serem trabalhadas, o Centro Histórico e a Gamboa de Baixo estão representadas por suas 
Associações moradores - Associação Amigos de Gegê e Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de Salvador- 
AMACH - e  a População em situação de rua pelo movimento que a representa - POP RUA, que mantém o contato mais 
próximo com o grupo.  A partir destes contatos, o escritório se dividiu então em dois eixos, trabalhando em conjunto a 
demanda da AMACH, traduzida em uma creche para as crianas do Centro Antigo e a demanda de um equipamento de apoio 
social do movimento POP Rua. O segundo eixo, trabalha a comunidade da Gamboa de Baixo que é o foco da apresentação 
que se segue.

Grupos de Traballho

Fonte: IBGE - Censo 2014 

Fonte: ACERVO RESIDENCIA

Fonte: SITE MOV POP RUA

Fonte: ACERVO RESIDENCIA

Fonte: ACERVO RESIDENCIA

A comunidade da Gamboa de Baixo 
Apresentação
A Gamboa de Baixo, comunidade tradicional pesqueira, é uma ocupação urbana consolidada entorno do Forte de São Paulo da 
Gamboa, que data do período colonial. Registros sobre a inauguração do Forte São Paulo da Gamboa, em 1722, informam que 
pescadores e suas famílias já residiam no entorno. A Gamboa de Baixo se localiza no Centro Antigo de Salvador, abaixo da Av. 
Contorno (Av. Lafayete Coutinho, entre o MAM e o Corredor da Vitória). Considerada ZEIS não regulamentada pelo zoneamento 
municipal, o bairro se localiza em áreas públicas da União (terrenos de marinha). 

Fonte: ACERVO RESIDENCIA

Patrimônio Histórico, o Forte São Paulo da 
Gamboa foi alvo de recente ação do Ministério 
Público Federal contra o IPHAN reivindicando a 
sua restauração. Com isso, o forte foi incluído no 
Programa Federal “PAC Cidades Históricas” 
para restauração e criação de um Centro de 
Escoteiros do Mar, além da construção de uma 
passarela ligando ao MAM. Desta forma, o 
processo de restauração do Forte se apresenta 
como mais uma ameaça a permanência dessa 
comunidade, já que sua ocupação e história se 
confundem. Este fato foi  o motivo da 
a p r o x i m a ç ã o  d o s  r e s i d e n t e s  c o m  a 
comunidade.

O Forte São Paulo 
da Gamboa

O Forte de São Paulo da Gamboa 
hoje é utilizado como moradia por 
aproximadamente 18 famílias, 
ocupando as antigas edificações 
militares ainda existentes. Além 
disso toda a área livre do Forte é 
utilizado como espaço público da 
comunidade, sendo realizados 
festas,  reuniões e atividades 
culturais.

Assistência técnica continuada

A atuação dos residentes se deu através de reuniões periódicas com a comunidade em um processo de assistência continuada, na 
qual somaram-se as leituras técnicas com as da realidade local. 
Esse processo de assistência continuada é possível graças a presença de outros profissionais militantes na Gamboa, formando 
assim um grupo multidisciplinar, contando com advogados, geógrafos, arquitetos e urbanistas. Este grupo tem atuado de forma 
constante junto a associação buscando suprir as diversas demandas apresentadas como a regularização fundiária, re locação dos 
moradores do Forte, falta de infraestrutura e a busca por parceiros institucionais.
Utilizou-se como principal metodologia o diálogo horizontal para a construção dos cenários e estratégias de atuação frente as 
demandas da comunidade.

Parcerias institucionais
Parte importante da atuação dos residentes se deu também através da busca por parcerias e 
diálogos institucionais, espaços fundamentais para discutir e encontrar soluções para as 
demandas da Gamboa de Baixo. Desta forma, e por conta do processo de ameaça constituído pela 
projeto de restauração do forte, consegui-se estabelecer parcerias com a Defensoria Pública da 
União para defesa do direito das famílias do forte e comunidade em permanecer na Gamboa; bem 
como posição favorável da Secretária do Patrimônio da União sobre a questão.
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A Gamboa de Baixo
na cidade. 



GAMBOA DE BAIXO - SALVADOR,BA

ASSISTENCIA TECNICA A ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES AMIGOS DE GEGE

TUTOR: Laila Mourad

AUTOR: José Aloir DATA: DEZ/2014

02/06
TUTOR: Any Ivo Brito

AUTOR: Fabrício Zanoli

CONSULTOR: Adriana Alcantara, André Luiz Barros
COLABORAÇÂO: Barbara Lopes, Clara Oliveira

Contato inicial

A Gamboa de Baixo 
Diálogos e leituras coletivas

Escola infantil 
desativada

Identificação das dificuldades, referencias e potencialidades da Gamboa através da leitura das questões relativas à:
Saneamento (água/esgotamento/distribuição de água), Acessibilidade, Mobilidade, Saúde, Educação, Lazer/ Esportes, Segurança

  

Oficina Plano Participativo do Bairro 2 
d e  J u l h o  – L u g a r C o m u m / U F B A 
Primeiro contato com os moradores e 
identificação preliminar de demandas 
da Gamboa de Baixo através da 
Associação Amigos de Gegê dos 
Moradores da Gamboa de Baixo.

Aproximação

Almoço com lideranças e 
membros da Associação de 
Moradores na Gamboa, com 
objetivo de aproximação e 
reconhecimento da área.

Visita ao CEAS com objetivo de 
referencial teórico e histórico 
da comunidade.
Levantamento de pesquisas 
acadêmicas, dados censitários, 
legislação e intervenções na 
área.

Pesquisa e levantamento
 de dados

Inicio do processo 
de assist. técnica

Produção do ofício em conjunto com a 
Associação, entregue à Defensoria  
Pública da União, informando e 
solicitando defesa em relação à 
ameaça de violação do direito à cidade 
dos moradores da Gamboa pelo Iphan 
e pela prefeitura de Salvador.

Primeiro encontro com lideranças e 
membros da associação para 
discutir e traçar resistência e 
permanência das famílias residentes 
no Forte São Paulo da Gamboa, 
ameaçadas pelo Iphan e Prefeitura 
de Salvador

Busca por espaços 
institucionais de diálogos 

Visita da Defensoria Publica
da União a Gamboa

Visita oficial realizada 
pela DPU a Gamboa de 
Baixo com o objetivo de 
conhecimento do local e 
comunidade, além da 
coleta de dados.

Reuniões de discussão técnica
com a Associação

Realização de discussões com a 
Associação de Moradores da 
Gamboa, a fim de promover um 
melhor entendimento conjunto 
das leis e processos que estão 
ocorrendo na área.

Inserção da Gamboa no
GTE/SPU-BA

Inserção da Gamboa de baixo no 
Grupo de Trabalho Estadual da 
Bahia da Secretária do Patrimônio 
da União, voltado a destinação de 
imóveis para programas de 
Habitação Social e Regularização 
Fundiária

Apresentação final da
Residência AU+E

Apresentação final 
dos  projetos  dos 
residentes AU+E com 
a  c o m u n i d a d e 
presente enquanto 
banca avaliadora

Micro espaços de convivência em 
Resistência

A atuação dos residentes na Gamboa de Baixo aconteceu através de reuniões com a comunidade em que se buscava um 
entendimento mutuo dos processos que ali acontecem. Assim, houveram reuniões com os moradores do Forte, caminhada 
de reconhecimento local, cadastro do perfil das famílias do Forte, estudos de dimensionamento dos possíveis impactos do 
projeto de restauro e reuniões preparatórias para reuniões com a DPU, SPU e IPHAN.
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SEDE DA ASSOCIAÇÃO
IGREJA EVANGELICA

ESTACIONAMENTO
PIER / BOMBA BAHIA AZUL

PRAIA UTILIZADA PARA LAZER

RUA BARBOSA LEAL
RUA HAMILTOM SAPUCAIA

RUA DA RESISTENCIA
TRILHO OU CAMINHO IRREGULAR

ACESSOS A COMUNIDADE
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LAVANDERIA
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Escadaria em 
Hamilton Sapucaia

Ligação com principais 
equipamentos do 
entorno  

Através das oficinas de diálogos e leituras coletivas, foi possível registrar os principais caminhos, limites, pontos nodais e 
marcos do bairro, notando a ligação dos moradores com a região. Assim buscou-se notar, através de um olhar técnico, aliado a 
sensibilidade dos moradores, os problemas e potencialidades relativos à acessibilidade, mobilidade, saúde, educação, lazer e 
segurança. Nota-se a real necessidade de intervenções urbanas em infraestrutura no bairro, com objetivos de melhorar as 
escadarias, drenagem e acessos principais, dificultados por sua proximidade com a Avenida Contorno e declividade do 
terreno. Destaca-se também a ínfima qualidade do saneamento, que além da falta de manutenção do esgoto instalado no 
local, há um baixo atendimento a comunidade no Posto de Saúde local. Fica registrado o constante aumento de casos de 
tuberculose na região. Os moradores da Gamboa de Baixo possuem uma constante relação com o mar, encontrando nesta boa 
parte do seu lazer, além disto há espaços de lazer nos bares locais, pier, praia interna e no Forte de São Paulo. Ainda como 
suporte e lazer, as bicas presentes na região do pier são visitadas constantemente.

Acesso ao Forte de São Paulo Falta de coleta de lixo 
Resistência

Crianças brincando na praia da Gamboa
Bica e lavanderia

água de fonte natural
Quebra mar 

destruído
Pátio do Forte

Praia da Gamboa

Boconia(pier) e 
área comercial

Estruturas e ligação 
com o mar

Áreas de passagem e 
descarga de materiais

Novas construções 
em encosta

Descobrindo a Gamboa de Baixo
Os encontros dessa temática foram direcionados a entender a organização 
e espaços públicos da Gamboa de Baixo. Através de caminhadas guiadas 
pelos moradores, fotografias e conversas informais nas vias internas, foi 
possível mapear os nomes das ruas, divisões do bairro, intervenções do 
Governo, problemas de mobilidade e diversas potencialidades. Esta etapa 
também foi marcada pelo reconhecimento de possíveis áreas de construção 
de moradias, assim como a identificação de áreas de risco. Estas 
identificações foram mapeadas no Google maps, no qual a comunidade da 
Gamboa não se encontrava. Buscou-se o reconhecimento do bairro 
enquanto parte da cidade.

Aproximações do Forte de São Paulo
Os encontros no Forte de São Paulo da Gamboa 
tiveram como objetivo conhecer a localidade e 
seus moradores. Através de conversas organizadas 
pela Associação de Moradores e questionários 
aplicados conjuntamente, foi possível traçar o 
perfil dos moradores do Forte e a forma de 
ocupação do espaço, além de entender os usos 
locais. Buscou-se nessa etapa também discutir 
sobre as possíveis intervenções no Forte através 
do IPHAN, assim como os desdobramentos dessa 
ação.

Elevador 
Lacerda

Estação da 
Lapa

Teatro Castro Alves
Campo Grande

1,70km

1,40km 0,600km

MAM-BA
0,360km

Vias, Cheios e Vazios  

Parte da parceria com a Associação era a de buscar 
a criação de espaços de diálogo institucionais de 
forma a dar visibilidade e voz a comunidade. 
Durante esse período, a comunidade participou de 
várias reuniões e grupos de trabalho, entre elas 
com a DPU e a SPU. Como metodologia, antes das 
reuniões, eram realizadas reuniões preparatórias 
para construção do cenário e elaboração das 
estratégias a serem utilizadas nas referidas 
reuniões, de forma a entender o papel de cada 
órgão no processo e suas possibilidades de 
atuação junto a comunidade.

Reuniões preparatórias 

Leituras Técnicas
Por se tratar de requisito para conclusão do curso da Residência 
AU+E, os residentes trabalharam paralelamente na elaboração de 
um projeto participativo que atendesse alguma das demandas 
identificadas em conjunto com a comunidade. Essa identificação da 
demanda para o projeto se deu através de conversas, leituras locais, 
reuniões e oficinas, as quais resultaram em duas propostas: a) 
Projeto de Relocação das Famílias do Forte São Paulo da Gamboa; e 
b) Estratégia para Regularização Fundiária da Gamboa de Baixo










