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apresentação

O Centro Antigo de Salvador e seus arredores foi a área selecionada como espaço 
para a realização do workshop “Que Cidade é Essa?” (WKS) – Esqueletos Urbanos, 
tendo em vista o crescente número de imóveis abandonados em um contexto de valor 
arquitetônico reconhecido. O evento pretendeu estabelecer um catálogo de ideias ar-
quitetônicas que determinem usos para esses vazios urbanos, restaurando e demons-
trando o potencial da função social desses imóveis obsoletos, capazes de responder a 
uma série de demandas dos movimentos sociais, nem sempre partícipes dos processos 
decisórios que envolvem os projetos para a área do Centro Histórico de Salvador (CHS).

A importância desta publicação reside em expor e fazer o leitor refletir sobre a ocio-
sidade urbana, justificada pela inoperância estatal, pela especulação imobiliária e, ao 
mesmo tempo, pela exclusão social e econômica de determinados grupos de morado-
res locais que têm suas demandas e modo de vida que fogem às aspirações dos setores 
empresariais e do ramo de turismo. Desta forma os trabalhos e relatos aqui expostos 
trazem a denúncia do crescente número de imóveis abandonados que não cumprem 
a sua função social; divulgam dados e propostas para o Centro que seguem o caráter 
excludente das políticas adotadas pelo Estado; dão visibilidade aos grupos envolvidos – 
reverberar as vozes historicamente silenciadas e seus “cantos”; facilitam a informação 
no debate entre o saber científico e o popular; apresentam um modelo participativo de 
pensar e projetar, e assim questionam-se os modelos de gestão praticados; e, por fim, 
é também reflexão sobre as demandas, usos e expectativas para o Centro de Salvador, 
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que partem do dia a dia da cidade versus as expectativas do “olhar estrangeiro”.

A quarta edição do workshop Que Cidade é Essa? – atividade de extensão realiza-
da pela Faculdade de Arquitetura da UFBA, em parceria com o Centro de Estudos e 
Ação Social (CEAS) – tratou das inúmeras construções abandonadas, os esqueletos 
urbanos, com real potencial de aproveitamento, investigando possíveis usos e desti-
nações, voltados para os cidadãos. Os trabalhos foram desenvolvidos com a participa-
ção direta e crítica dos movimentos sociais do Centro Histórico, instituições e grupos 
organizados que estão sofrendo ameaças de expulsão ou passam por graves ques-
tões relacionadas à habitação e moradia: Associação dos Moradores e Amigos do 
Centro Histórico (AMACH), Movimento Nacional dos Moradores de Rua, Projeto Força 
Feminina, Comissão de Resistência do Centro Histórico, Associação Alzira do Con-
forto e Associação de Moradores do Centro e Adjacências de Nazaré. As propostas 
elaboradas pelos estudantes da UFBA, tendo por base as informações, participação 
e demandas dos movimentos, instituições e grupos envolvidos buscaram arduamente 
romper com o apartheid sócio-espacial imposto pela “política do abandono” e, de 
forma desafiadora, propuseram um Centro Histórico como parte única e fundamental 
à cidade e seus cidadãos.

Em 2012 o CEAS e a UFBA realizaram 26 reuniões com todos os grupos populares 
envolvidos para troca de saberes, escuta de demandas e levantamento dos esqueletos 
urbanos (ruínas e imóveis vazios) no Centro Histórico de Salvador. Esta experiência 
resultou não só nas propostas apresentadas neste livro como na própria articulação 
destes grupos enquanto movimento unificado de luta, que agora já somam 10 mo-
vimentos ao todo. Esta publicação também atende às demandas desses grupos que 
sentem falta de terem em mãos um subsídio que lhes ofereça informações sobre as 
leis urbanas para o Centro Histórico, dados e números sobre os imóveis vazios, expla-
nação sobre as políticas públicas focais e as possibilidades alternativas para a moradia 
popular no Centro.

O livro é aberto com as apresentações dos grupos e instituições que participaram 
do fomento do WKS 2012, que em relatos próprios descrevem sua história, demandas, 
trabalhos e reflexões sobre o Centro Histórico de Salvador. Na segunda parte são ex-
postos os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes da Faculdade de Arquitetura e do 
Curso de Serviço Social da UFBA.

Esta publicação teve o apoio da Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE).
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o ceas – centro de 
estudos e ação social

José Maurício C. D. Bittencourt

O CEAS é uma entidade jurídica autônoma, sem fins lucrativos, ligada à Companhia 
de Jesus e integrada por profissionais leigos. Fundado em 1967, com a finalidade de 
se integrar à luta pela defesa do direito à liberdade, consolidou-se em plena Ditadura 
Militar e Civil como um espaço de denúncia, reflexão e ação na busca pela obediência 
aos direitos humanos violados pelos sucessivos governos discricionários. Depois da re-
democratização formal do Brasil, o CEAS continuou apoiando a organização dos movi-
mentos sociais, comunidades periféricas e dos grupos que buscam a transformação da 
realidade e a efetivação de direitos sociais, políticos, econômicos e culturais. Atuando 
em regiões marcadas por situações históricas de pobreza e dominação, o CEAS tem 
como eixo unificador de sua prática o fortalecimento da autonomia e do protagonismo 
dos públicos que apoiam e efetivação de direitos. Por sua coerência e princípios de 
atuação, diversas instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, assegu-
raram ao CEAS contínuo apoio a suas atividades.

Nesta longa trajetória junto aos oprimidos, a instituição tornou-se também uma 
referência intelectual e profissional para um bom número de professores, religiosos e 
militantes sociais de áreas diversas, tendo ainda publicado 233 números de sua revista 
Cadernos do CEAS, um marco na reflexão crítica sobre a realidade socioeconômica e 
política baiana, nordestina e brasileira em sua inserção internacional. Na ação e na 
prática de atuação direta aos movimentos populares, o CEAS divide-se em duas equi-
pes (Urbana e Rural) que desenvolve um trabalho de assessoria sociopolítica nas lutas 
e enfrentamentos destes grupos, tendo como foco a questão da efetivação dos direitos 
de acesso à terra e à moradia digna. Dividindo e articulando seus trabalhos no meio 
urbano e rural da Bahia, o CEAS vem atuando no Centro Histórico de Salvador, área 
de abrangência direta do projeto por 14 anos ininterruptos (2000-2014). Território de 
lutas e embates históricos o Centro de Salvador já havia sido arena refletida em artigos 
dos Cadernos do CEAS nas décadas de 80 e 90, assim como teve atenção da equipe 
ainda no início das reformas de revitalização deste sítio, em 1988.

Durante os últimos anos (2001-2014) o CEAS acompanha famílias que lutam pelo 
direito de permanecer morando no Centro Histórico de Salvador, tendo como principais 
campos de atuação os enfrentamentos na 7ª Etapa de revitalização, junto à AMACH 
e, atualmente, junto à Associação dos Moradores e Amigos da Chácara Santo Antônio 
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(AMACHA). O papel destes movimentos sociais e dos grupos de assessorias corres-
ponde à promoção da base da pressão para a participação nas políticas públicas lo-
cais. Esta, mesmo com alguns avanços, ainda é conquistada com mobilização social, 
organização e luta. Entidades como o CEAS vêm historicamente contribuindo neste 
campo de conflito, seja na organização comunitária, na tradução dos documentos, leis 
e projetos públicos para uma linguagem popular, no acompanhamento direto e diálogo 
nas esferas de embate, na construção conjunta das denúncias e das articulações. No 
campo das parcerias destacamos o papel das ações construídas junto à prof. Lysiê 
Reis (UEFS-UNEB), junto à UFBA (prof. Any B. Ivo e prof. Márcio C. Campos), junto à 
CESE e junto à Misereor.

Dentro das esferas de debate, uma importante constatação que encontramos na 
atualidade é a contradição entre o discurso do poder público ou capital privado de que 
as pessoas do meio popular não podem ou não têm condições (morais e materiais) de 
manter uma casa neste sítio histórico, frente à realidade destas mesmas famílias que 
lutaram recentemente e já estão morando nas casas revitalizadas. Assim, se faz neces-
sário vislumbrar políticas ou legislações capazes de dar conta da efetivação do direito 
de permanecer, frente ao discurso do capital privado e poder público e tornar público 
a existência de grupos que já estão mantendo e cuidando dos imóveis que acabaram 
de passar por intervenções. É importante e necessário dar visão e expor estas casas 
na íntegra, fato este denunciado em debates públicos do WKS em 2012, e que será 
fortalecido com fotos do interior, imagens, entrevistas e textos da publicação para sub-
sidiar os grupos nas suas argumentações em esferas públicas de diálogo e embates ou 
para firmar na sociedade que eles estão conseguindo manter o compromisso firmado.

A UFBA aparece aqui com o papel de colocar a ciência, pesquisa e ensino em sua 
função social. A coletânea de trabalhos ilustra a consciência e o entendimento da área 
do Centro Histórico de Salvador como um espaço urbano segregado. A diferença entre 
as áreas a serviço da espetacularização da cidade para o turismo versus as áreas de-
gradadas e esquecidas de moradores à parte da imagem desejada e criada nos cartões 
postais, marca a dinâmica e a atuação estatal nesse território. Num sentindo contrário 
a esses processos excludentes, os trabalhos do Workshop em 2012 entendem o Centro 
como bairro e seus moradores como cidadãos de direitos. Propõem assim pequenas 
intervenções e usos que podem atender melhor à população local desprestigiada pelos 
projetos para o turismo: centro de abastecimento, repúblicas, centro de capacitação pro-
fissional, posto de saúde da família e creche são alguns serviços propostos, ou seja, pe-
quenas intervenções-ações que podem resgatar a ideia de bairro do Centro de Salvador, 
dando oportunidade a seus moradores de permanecer. As propostas arquitetônicas em 
sua maioria dão moradas a serviços e atividades demandadas por esses grupos. Assim, 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA), albergue, creche, habitação, centro de referên-
cia, centro coletivo e limpeza urbana, espaços para cooperativas etc. ganham morada.
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A contraposição ao processo de gentrificação apareceu em todos os projetos apre-
sentados no WKS 2012. Este fato constatado foi resultado da estratégia de criar 
um diálogo direto dos estudantes com os movimentos e grupos populares envolvidos. 
Desta forma, ficou explícito ao final de todas as apresentações que a participação po-
pular em projetos públicos de arquitetura e urbanismo, apesar dos desafios e limites, 
é possível. Esta possibilidade esteve presente constantemente no poder de elaboração 
de propostas pelos grupos populares que foram assim concretizados nos exercícios e 
projetos dos alunos de arquitetura da UFBA.

A democracia é um processo demorado e a participação de grupos que convivem 
com indicadores sociais deficitários sempre foram argumentos utilizados pelo poder 
público, exigente de resultados rápidos em função dos desembolsos dos recursos, 
tempos dos mandatos políticos etc., para o desenvolvimento de processos rápidos 
ou verticalizados. O WKS 2012, mesmo sendo um exercício, pôde comprovar que em 
quatro meses de reunião, com mobilização e participação de grupos representativos do 
contexto popular do Centro Histórico de Salvador, é possível criar esferas públicas de 
construção de propostas de intervenção urbanística que tenham de fato as demandas 
populares incorporadas. Mais do que isso, que remete a metodologia e estratégia de 
participação popular, os projetos apresentados aparecem de fato como uma rica con-
tribuição de alternativas pensadas para o Centro Histórico que não resultem na retirada 
de moradores para a criação de outro cenário. O CEAS acredita na democratização dos 
espaços e participação popular e por isto tem na sua missão o objetivo de construção 
de uma sociedade justa e igualitária.
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movimentos sociais no centro
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associação comunitária alzira  
do conforto (acac)

Alzira do Conforto foi uma das mais atuantes personalidades no Centro Histórico, 
Pelourinho, pelas ações de ajuda aos moradores de sua comunidade na cooperação, 
bondade e fraternidade ao povo do Pelourinho, incentivadora de ações culturais e 
apoiadora direta daqueles que viam no caminho das artes uma saída para sobrevi-
vência individual e coletiva do povo negro. Foi Alzira que, através de seu comércio, 
proporcionou ao povo baiano que fossem ouvidas as primeiras canções da música 
afro-jamaicana na Bahia. Em um período onde a América Negra lutava através dos 
africanos nascidos aqui, por reconhecimento de seus valores, criando movimentos e 
grupos para reverem os tratamentos discriminatórios impostos aos negros, sua con-
tribuição e ousadia em tocar os discos do seu ídolo Bob Marley, que, através de sua 
música emanava mensagens de libertação, foram fundamentais para o fortalecimento 
do pensamento e desejo do povo negro.

Como liderança de sua família, passou a incentivar seus descendentes a apoiarem 
sua causa, e incentivou proporcionando aos seus netos a criação do primeiro estabe-
lecimento comercial que pudesse tocar a música jamaicana. Surgia aí no Pelourinho 
o mais famoso dos Bares, o “Bar do Reggae”, frequentado por pessoas de todo o se-
guimento e camadas da sociedade baiana. Quando se tinha a visão do Pelourinho de 
baixo meretrício, desencadeava-se lá dentro o que hoje é a referência do Reggae na 
Bahia. Logo surgiram outros estabelecimentos do mesmo seguimento, sempre com o 
mesmo objetivo, libertar os negros dos preconceitos sofridos pela sociedade baiana. 
Obviamente isso incomodava as autoridades baianas, pois tal movimento passaria 
a conscientizar o povo negro, ação prioritária para desarticular a falsa modéstia dos 
brancos para com os negros.

A fama dos bares atravessou as fronteiras baianas e brasileiras, sendo visitados por 
artistas nacionais e internacionais, principalmente pelos jamaicanos, que se alegravam 
em ver que seus trabalhos tinham reconhecimento, e o objetivo estava aos poucos 
sendo alcançado, pois o povo negro é dotado de paciência, astúcia e sabe esperar 
os resultados. A cada semana o numero de frequentadores crescia, tornando-se fato 
consumado e concreto, até que veio a reforma do Centro Histórico do Salvador, tendo 
início com obras de construção e reforma, sendo necessário que os estabelecimentos 
fossem fechados para cumprirem o cronograma das obras.

Durante este período o povo não tinha mais o seu ponto de encontro, mas as mú-
sicas continuavam a ser tocadas nos bairros da periferia de Salvador e nas cidades 
da região metropolitana, tendo seu retorno a abertura após a reforma e de maneira 
brilhante, pois o número de frequentadores triplicou devido à mídia feita pelo governo 
sobre a importância do Pelourinho. Neste período não tínhamos mais Alzira, ela se foi 
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no curso natural da história, mas deixou uma lição de perseverança e luta para aqueles 
determinados a alcançar os seus objetivos.

Tal fato passou a incomodar novamente as autoridades, só que desta vez alegavam 
grande congestionamento de pessoas nas ruas do Pelourinho, tendo solução através 
de comum acordo com a criação da Praça do Reggae, ponto de encontro do povo ne-
gro da Bahia dentro do Pelourinho.

É neste local que a comunidade negra realiza suas ações sociais e culturais, e 
tornou-se referência para o Reggae, a música mais negra do povo baiano.

ações da acac

•	Caminha	da	Azoany
No dia 16 de agosto de 2013 completaram-se 15 anos que um grupo de pessoas 
ligadas ao Candomblé e a Igreja Católica resolveu partir do Pelourinho até a Igreja 
de São Lázaro, para comemorar o dia de São Roque, Azoany (Omolú Obaluaê), para 
reverenciar e cumprir promessas em agradecimento. Este ato passou a ser realizado 
de maneira contínua e, no último ano, teve a participação de aproximadamente 3.500 
pessoas de todas as classes e epidermes, que encontram neste momento reflexão, 
valorização que os fazem caminhar um percurso de 6 km, cantando louvações para o 
(Orixá, Inkisse), orando e agradecendo ao Santo da Igreja católica.

•	Afoxé Mojubá	
O Afoxé celebra a XV Patuscada Raimundo Bouzanfraim, uma iniciativa da comunidade 
do Maciel Pelourinho para agradecer a Exú, orixá das ruas e caminhos, pela alegria do 
Carnaval. Quem conta a história de Raimundo Bouzanfraim é Albino Apolinário, criador 
da Associação Alzira do Conforto e produtor cultural do Pelourinho: “Relato de antigos 
moradores do Centro Antigo contam que, no período anterior a reforma, havia mui-
tos capoeiristas que se apresentavam pelas ruas. Em meio a estes, destacou-se um 
conhecido pelo nome de Raimundo, que em uma de suas apresentações, conheceu 
uma francesa que atendia pelo nome de Bouzanfraim, vindo a manterem um relacio-
namento amoroso, casando-se e indo morar na França, onde mais tarde tiveram um 
filho a quem deram o nome de Raimundo Bouzanfraim. Criado nos arredores de Paris, 
o garoto veio a falecer antes de completar os sete anos de idade, sem ser batizado e 
por não estarem aceitando a perda do filho, resolveram consultar os Orixás através do 
jogo dos búzios, descobriram que o jovem, após sua morte, havia se transformado em 
Orixá Exú, para quem deveriam oferecer uma oferenda, em Salvador”.
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•	Reggae	o	Bloco	
Iniciado com eventos na Praça do Reggae, no Pelourinho, a Banda Papoula e o blo-
co “Reggae o Bloco” resolveram realizar parceria com objetivo de levar o Reggae a 
eventos de caráter carnavalesco, tendo desfilado na sexta-feira no Carnaval de 2005 
a 2013, com a presença de mil foliões. Além de promover institucionalmente a banda 
e o bloco, fortalecemos nossos interesses e abrimos espaço para levar o Reggae as 
mais diversas camadas sociais, elevando a referência da Bahia como o estado com o 
carnaval mais democrático do mundo.

•	Moradia	
Associação Comunitária Alzira do Conforto, em parceria com a Comissão de Trabalho 
e Resistência e Moradia, vem desempenhando na comunidade do Centro Antigo ações 
de desenvolvimento social e econômico há mais de 10 anos, com o intuito de minimi-
zar as mazelas que rodeiam este lugar. Atualmente esta associação tem focado suas 
atividades na luta pela moradia e trabalho autossustentável dos habitantes que resi-
dem em condições precárias ou foram expulsos de forma arbitrária do Centro Antigo 
de Salvador e entorno dele.
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associação comunitária dos  
moradores do centro (acomc)

A ACOMC (Associação Comunitária dos Moradores do Centro), uma associação sem 
fins lucrativos, fundada em 18/11/2008, constituída por seu representante legal o pre-
sidente, Sr. Augusto Fernando Paiva de Jesus, é uma instituição filantrópica de ações 
educativa e psicossocial que tem como objetivo de traçar demandas dos interesses de 
um povo que procura ajuda e benefícios sociais, para objetivar na defesa de possíveis 
manobras públicas de uma sociedade desfavorável e desprovida.

O objetivo principal da ACOMC é levar ao povo da comunidade os direitos socioeco-
nômicos e educativos, com prioridade para a educação profissional, informação, lazer, 
assistência médica, odontológica e psicológica, auxílio funeral, auxílio de cestas bási-
cas, auxílios de cobertores, filtros de água, colchões etc., com parceria da prefeitura 
nos órgãos, Mais Social, SESP, SUCOP, SETRADS e Prefeitura Bairro.

Os movimentos sociais como expressão da sociedade civil constituem processos 
sociais que se gestam e se efetivam na sociedade contemporânea e se movem nas 
mais diversas direções, criando a cada dia novas arenas de lutas em torno de reivin-
dicações coletivas, cujos conteúdos podem referir-se desde a demanda de bens e 
serviços de uso  coletivo como: moradia, transporte, saneamento básico, saúde, edu-
cação e até a eliminação de tratamento discriminatório ao nível das relações sociais. 
Um dos papeis fundamentais da ACOMC a ACAC e a CRMTCH, em uma luta continuada 
e perdurável e incansável, e assim criou-se uma parceria de resistência a moradia da 
comunidade junto a Defensoria Pública na luta contra as desigualdades sociais em re-
lação à desapropriação dos moradores do Centro Antigo, com comprovação de registro 
de nascimento registrado em cartórios dos moradores das comunidades.

Justificativas da ACOMC: no papel de, em geral, lutar pelos interesses dos mora-
dores, fazendo pressão junto ao poder público para que a localidade usufrua dos seus 
direitos: à saúde, à infraestrutura urbana, ao lazer, à educação etc. O papel das associa-
ções vai muito além, pois elas também precisam agir como se fossem uma subprefeitu-
ra. Ou seja, metem a mão na massa – no esgoto, inclusive, como é o caso de Augusto 
Fernando, presidente da ACOMC, que, vira e mexe, é visto desentupindo bueiro. “Não dá 
para esperar sempre pelos órgãos, da prefeitura todo dia temos problema de vazamento 
de esgoto”, ele relata, exemplificando o tipo de trabalho que desenvolve. Por falar em 
dinheiro, as associações não recebem verba pública. O principal recurso vem da venda 
de documentos, principalmente de ajuda de custo da própria comunidade em taxa de 
manutenção tanto da parte burocrática como na parte de mão de obra.
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associação dos moradores e amigos  
do centro histórico (amach)

O Centro Histórico é o berço da história de Salvador. Foi ali que, no ano de 1549, 
começou a surgir a cidade que seria a primeira capital do Brasil. Lugar de inestimável 
valor histórico e cultural, o Centro Histórico foi reconhecido como Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO, em 1985. Em quase cinco séculos de existência, um 
conjunto arquitetônico único foi construído, em uma junção e justaposição de estilos 
que conferem características próprias ao lugar, e que o transformaram em um dos 
destinos turísticos mais conhecidos de Salvador.

Localizado na zona central da cidade, o Centro Histórico faz parte do Centro Antigo 
da capital, região que corresponde à área que engloba o seu entorno, compreendendo, 
além do território tombado, Barris, Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho, Macaúbas, parte 
do espigão da Liberdade, Comércio e Santo Antônio Além do Carmo. Desde a edifica-
ção das primeiras construções até os dias atuais, o Centro Antigo vem passando por 
um intenso processo de transformações. O surgimento e crescimento de novos bairros 
e a transferência do centro econômico e financeiro da capital para outras regiões con-
correram, diretamente, para um processo de esvaziamento populacional e decadência 
econômica. O Centro Antigo viu sua população diminuir cerca de 40% entre os anos de 
1970 e 2000, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2000) atingindo um total de 80 mil habitantes no ano de 2000. Como resul-
tado desse conjunto de fatores, o Centro Antigo se transformou em uma região com 
intensas disparidades sociais, carente de ações e intervenções que possam garantir e 
assegurar uma melhor qualidade de vida, e capazes de devolver e reconhecer a impor-
tância histórica do lugar aos seus moradores.

O aprofundamento das desigualdades sociais e o processo de retirada de morado-
res, iniciado com o Projeto de Revitalização do Centro Histórico de Salvador, conver-
giram para a criação da Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico de 
Salvador – AMACH.

Fundada em 3 de julho de 2002, a AMACH tem como missão assegurar aos mora-
dores do Centro Histórico, residentes nas áreas de revitalização, a plenitude no acesso 
aos direitos básicos e o desenvolvimento local. Balizada pelos valores da associação, 
cooperação, pertencimento e desenvolvimento local, a AMACH realiza suas ações com 
vistas à promoção do direito à moradia, por meio da luta dos moradores em função 
dos planos e projetos públicos para a região que, em pouco, vem contemplando as 
demandas locais. A AMACH assim surge na luta contra os interesses impostos pelo Go-
verno do Estado da Bahia para a área da 7ª Etapa de Revitalização do Centro Histórico 
(mapa I). Mais do que isso, ela surge para garantir e efetivar direitos constitucionais, 
valorizar a cultura imaterial através de seus moradores, promover a dignidade humana 
e a democracia participativa em projetos de intervenção urbana.
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principais ações realizadas 

•	Habitação	de	Interesse	Social	
Atendimentos da AMACH e parceiros para 7ª Etapa e Centro Histórico de Salvador 

e entorno com previsão de 800 beneficiários com moradia de interesse social (103 fa-
mílias). Tem como objetivo a garantia do direito de morar e viver no Centro Histórico de 
Salvador, sendo beneficiadas famílias de baixa renda, no programa federal e estadual 
de habitação de interesse social com 109 unidades habitacionais. Atende a população 
do Centro Histórico desde 2002 e, atualmente, realiza obras em 21 imóveis coloniais.

Esta luta iniciou-se com os enfrentamentos entre os moradores, já organizados na 
AMACH e o Governo do Estado da Bahia, quando do início das obras da 7ª Etapa de 
Revitalização do Centro Histórico. Naquele momento, em 2001, houve uma articulação 
entre a AMACH e uma rede de parceiros: advogadas voluntárias, entidades da socieda-
de civil como o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), a Universidade (Universidade 
Estadual de Feira de Santana – UEFS e Universidade do Estado da Bahia – UNEB), 
movimentos sociais e outras comunidades de Salvador (Articulação de Luta por Mora-
dia). Após cinco anos de trabalho, mobilização e organização foi assinado o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), documento jurídico assinado no ano de 2005, entre 
Governo Federal, Governo Estadual e Ministério Público. Além da moradia (103 habita-
ções de interesse social), o TAC garante o desenvolvimento de projetos comunitários e 
coletivos na região. Visando conscientizar e desenvolver uma atitude proativa para com 
o espaço comunitário, as 103 famílias beneficiadas por este projeto participaram da 
Oficina de educação patrimonial (40h) e da Oficina de Regularização Fundiária (40h).

Total de Atendimentos  (2002-2013): 103 famílias gerando 800 beneficiados

•	Centro	Tecnológico	Social	do	Pelourinho	
Projeto que atende jovens em vulnerabilidade social, tendo como objetivo capaci-

tá-los, através de um curso extensivo (140h), para o mercado de trabalho na área de 
informática. A cada oito meses, 80 alunos são atendidos pelo projeto, aprendendo a 
elaborar aplicativos que apoiem as atividades diárias de uma empresa. O Centro foi 
criado pela AMACH e Dossier Digital (empresa de tecnologia), contando com o patrocí-
nio da Eletrobrás. Oficinas de educação patrimonial (40h) e Oficinas de associativismo 
e cooperativismo (60h) são módulos obrigatórios associados a todas as atividades 
realizadas no Centro Tecnológico Social do Pelourinho.

Total de Atendimentos (2010-2013): 400 jovens
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•	Ponto	de	Cultura	da	Bahia	–	A	Bahia	de	Castro	Alves	e	Rui	
Barbosa	/	Cruzada	de	Inclusão	Social,	Cultural	e	Digital	

Projeto de inclusão digital que atende famílias de baixa renda do Centro Histórico 
e entorno, viabilizando a criação de estruturas de comunicação local. Através do Pro-
grama Mais Cultura, do Ministério da Cultura, desenvolve atividades sociais, culturais e 
digitais tendo como foco a transformação da realidade. Possibilita que crianças, jovens 
e adultos compreendam o uso de diferentes ferramentas de educação digital, transfor-
mando-os em agentes comunitários de cultura.

Total de Atendimentos (2009-2013): 600 indivíduos entre jovens e adultos

•	TV	Pelourinho	–	Projeto	em	Parceria	
O projeto TV Pelourinho é uma ação de inclusão social com uma proposta inova-

dora, que busca capacitar jovens na área do audiovisual, contemplando a cadeia pro-
dutiva desta área em oito segmentos: roteiro, edição, fotografia, áudio, interpretação, 
produção, direção e arte e figurino. O público-alvo é de jovens, moradores do Centro 
Histórico de Salvador e seu entorno, estudantes da rede pública de ensino, entre 16 
e 24 anos, com renda per capita familiar de até meio salário mínimo. A parceria com 
a AMACH consiste na mobilização comunitária, além da implantação e execução, em 
conjunto com a ONG Ação pela Cidadania. O projeto teve início em 2007 e continua 
em atividade até os dias atuais.

Total de Atendimentos (2007-2013): 1.000 jovens

projetos em fase de implantação 

•	Projeto	Cozinha	Comunitária	do	Pelourinho	
A Cozinha Comunitária do Pelourinho é um equipamento público, criado dentro 

de uma estratégia de inclusão social produtiva e de fortalecimento de ação coletiva. 
Funciona como Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) destinada ao preparo e for-
necimento de refeições diárias. A unidade de Cozinha Comunitária caracteriza-se pela 
sua autossustentabilidade e sua capacidade de estimular a geração de renda familiar 
através de capacitações e do incentivo ao associativismo e cooperativismo de grupos 
produtivos, assegurando, ainda, uma nova cultura alimentar na comunidade, garantin-
do as condições de acesso a alimentos seguros. Tem como público-alvo moradores do 
Centro Histórico e da Cidade de Salvador, em situação de vulnerabilidade social.

Número de Atendimentos Previstos: 700 por dia
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•	Creche	e	pré-escola	comunitária	
Equipamento público de gestão mista (prefeitura e associação) que beneficiará 

crianças com atendimento integral em atividades pedagógicas, preparando-as para a 
entrada na escola formal. O projeto abrange a elaboração e o planejamento de cons-
trução, instalação e funcionamento.

Número de Atendimentos Previstos: 150 crianças de 0 a 6 anos

•	Centro	Esportivo	do	Pelourinho	
Projeto de promoção de saúde, esporte e lazer, objetivando a inclusão social atra-

vés das práticas esportivas e coletivas, visando propiciar espaço destinado ao lazer e 
entretenimento das comunidades localizadas na região, atendendo escolas do ensino 
fundamental que não possuam espaços adequados para as práticas esportivas e de 
recreação. Atenderá crianças, jovens, adultos e idosos residentes na região do Centro 
Histórico. Além da Prefeitura Municipal de Salvador, tem como parceiros o Governo do 
Estado da Bahia, a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia e a Universida-
de Estadual da Bahia. Atualmente encontra-se em fase de elaboração e planejamento 
para que seja iniciada a construção do espaço físico.

Número de Atendimentos Previstos: 600

•	Centro	Social	Urbano	–	Sede	da	Associação	
Projeto de imóvel a ser construído para a futura sede da entidade, garantido no TAC 

assinado no ano de 2005, objetivando o atendimento comunitário e o desenvolvimento 
socioeconômico dos moradores. Espaço símbolo da resistência organizada e promo-
ção à cidadania.
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comissão de resistência moradia  
e trabalho (crmtch)

A Comissão de Resistência Moradia e Trabalho nasce da luta por moradia e inclu-
são da população que mora no Centro, respeitando a individualidade e promovendo 
com esforço um movimento coletivo e legal. Em ação desde 2011, juntos em prol da 
comunidade, este trabalho está sendo desenvolvido tendo como foco a questão da 
inclusão da comunidade no processo de revitalização do Centro Antigo e o direito de 
permanência da população moradora do Centro.

A Comissão, como é conhecida, surge através da vontade de uma liderança local, 
Rôse Marina que, sentindo-se lesada por não conseguir permanecer em sua casa de 
origem na dita 7ª etapa de revitalização, com apoio de parceiros locais (Associação 
Alzira do Conforto, ACONC), reúne moradores que se encontram na mesma situação 
ou compõem lista de espera (Anexo 2) da mesma etapa para lutar por seus direitos. O 
cotidiano do grupo é feito de reuniões com os associados, articulação com outras lutas 
do Centro Histórico, participação em seminários e debates e promoção de denúncias 
no Ministério Público e Defensoria Pública. A Comissão também promove ações sociais 
e comunitárias que vão desde as visitas às famílias, até passeatas, dia das crianças e 
assembleias.

Porém a principal bandeira levantada pela Comissão está em levar às autoridades os 
casos coletivos e individuais de violação dos direitos de morar e trabalhar no Centro His-
tórico. Desta forma a Comissão mantém o esforço de não deixar o Ministério Público e a 
Defensoria Pública esquecerem os problemas reivindicados desde 2009, como acordos 
e datas não cumpridos na 7ª etapa, pessoas obrigadas a aceitar valores irrisórios como 
indenização que não pagam um ano de aluguel, os traços de poligonal que deixaram famí-
lias fora do programa, dividindo ruas ao meio e tirando o sentido da palavra “permanência”.  
O grupo também ressalta aqui a atenção para com os imóveis entregues para a popu-
lação local com cômodos subdivididos e materiais de péssima qualidade.

Queremos respeito e não temos nada contra os funcionários públicos ou famílias 
afortunadas que podem pagar e morar no Centro Histórico. Mas temos direito a nossa 
fatia, estamos aqui, não vamos sair e não aceitaremos a exclusão praticada por quem 
tem o dever de fazer a nossa vida melhor. Sabemos que esta inclusão de moradores do 
Centro Antigo como todo, baseada nos imóveis vazios, pode se dar em vários bairros, 
como Barroquinha, Comércio, Baixa dos Sapateiros, Saúde, Barbalho, Santo Antônio, 
Além do Carmo, Nazaré, Lapinha, Tororó, Liberdade e adjacências. A Comissão pede a 
inclusão dos beneficiados desde as concessões e licitações, exercendo o direito parti-
cipativo e legal da comunidade nas unidades priorizadas pelo governo, trabalhando nas 
obras desde o início.
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Pedimos ainda que se discutam os critérios de aluguéis comerciais e residenciais, 
buscando o não descumprimento por parte do governo e dando garantias do pagamen-
to, pois a inadimplência já é praxe por parte do governo, o que dificulta o encontro de 
proprietários de imóveis que queiram alugar para o Estado. Entendemos que o gover-
no não será responsabilizado por pagamento de água e energia elétrica de aluguéis 
provisórios, pois o aluguel social é constantemente esquecido de ser quitado pelas 
autarquias.
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movimento da população de rua  
de salvador (mprsa)

Aos 21 de março de 2010 fundava-se em Salvador o Movimento da População de Rua, 
nascendo mais uma força a se unir ao Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).  
Já havia militantes do Movimento na cidade, porém, como a demanda crescia, fazia-se 
necessária a criação de mais um núcleo de encontro para os moradores em situação 
de rua. Foi então realizado um evento com aproximadamente 120 moradores em si-
tuação de rua em Salvador, além de entidades parceiras e integrantes do Movimento 
Nacional da População de Rua. No início as reuniões ocorreram nas ruas, logo depois 
entidades parceiras cediam espaços para que as reuniões pudessem ser realizadas, 
até a conquista da nossa Sede em um espaço cedido no Convento de São Francisco, 
na Rua São Francisco, no Centro Histórico de Salvador.

No caminhar da jornada o amadurecimento político do Movimento da População de 
Rua de Salvador (MPRSA) vem se consolidando, desenvolvendo a sua visão de inter-
setorialidade e de trabalho em rede. Sem perder o foco das ações de um Movimento 
Social, as denúncias, lutas e cobranças se aproximam das instâncias do poder público 
também para apontar caminhos e ajudar na construção de soluções apropriadas para 
o enfrentamento à situação de rua. Sendo assim, conseguimos a implantação de 
serviços ampliando a rede e, ao mesmo tempo, prepara as pessoas em situação de 
rua para conquistar a sua autonomia, visando uma saída para essa situação de forma 
responsável. Algumas das vitórias alcançadas com este trabalho de articulação:

Capacitação Profissional – em conjunto com a Secretaria do Trabalho Emprego 
e Renda (SETRE), o Movimento conseguiu incluir pessoas com trajetória de rua em 
diversas formações profissionais, preparando-as para assumir postos de trabalho ou 
trabalhar de forma autônoma, conforme tabela abaixo:

Cursos Oferecidos Nº de pessoas beneficiadas

Inclusão digital 35

Mecânico de Automóvel 20

Corte e Costura 20

Cabelereiro (a) 20

Pizzaiolo 7

Total de beneficiados em 2012 102

Inclusão no mercado de trabalho – o Movimento tem por base a preocupação em 
articular parcerias para que as pessoas preparadas possam entrar no mercado de tra-
balho. Iniciado em 2012, tivemos os seguintes resultados:
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Empresas Contratantes Nº de vagas ocupadas

BA 093 20

Consórcio Arena Salvador 36

Justiça – a Defensoria Pública do Estado da Bahia vem fazendo um trabalho ímpar 
junto ao Movimento na defesa dos direitos da população em situação de rua, forta-
lecendo a busca por conquistas nas políticas públicas, estando sempre presente nas 
reuniões técnicas e políticas nos mais variados serviços. Em 2012 foram atendidas 92 
pessoas em diversas demandas e mais 92 atendimentos em andamento, totalizando 
184 beneficiados.

Atividades políticas coletivas – em articulação com o Movimento Nacional da Popu-
lação de Rua –, conseguimos organizar o 1º Congresso Nacional da População de Rua, 
quando tivemos também a assinatura do governador Jaques Wagner do decreto que 
instituiu o Programa Bahia Acolhe. Além disso, o MPRSA participou ativamente com o 
MNPR do encontro com a Presidente Dilma, o qual ocorreu no dia 21 de dezembro de 
2012. Neste momento o MNPR obteve o direito de participar do encontro nacional de 
gestores municipais como forma de afirmação do apoio da presidência à efetivação do 
decreto 7.053/09.

Programas Habitacionais – fazendo valer portarias, a exemplo de 414/12, conse-
guimos incluir, em caráter de prioridade, 52 pessoas e famílias com trajetória de rua 
no programa Minha Casa, Minha Vida. Estamos capacitando mais 150 para a próxima 
etapa.

Natal Solidário – o MPRSA promove há quatro anos, junto à sociedade civil e ór-
gãos públicos, o natal solidário da população em situação de rua, quando são postos 
à disposição dessas pessoas vários serviços públicos, com stands montados na Praça 
da Piedade.

República – em 1º de fevereiro de 2013, é inaugurada a primeira República para a 
população em situação de rua em Salvador. A República assegura serviços de acolhi-
mento para um número de 25 a 30 pessoas, para potencializar o processo da situa-
ção de rua com vistas à conquista de sua autonomia. Observadas as determinações 
constantes na Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social 
– CNAS, este serviço é responsável em oferecer proteção, apoio e moradia subsidiada 
a grupos de pessoas em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e riscos 
pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e 
sem condições de moradia e autossustentação. O atendimento deve apoiar a constru-
ção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e 
o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas e deve ser desenvolvido em 
sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência 
de seus moradores.
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projeto força feminina 
O Projeto Força Feminina é uma instituição social, de caráter pastoral, iniciativa do 

Instituto das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, que tem por missão a promoção 
integral das mulheres em situação de prostituição, de maneira a colaborar no processo 
de conscientização e inserção cidadã. Fica localizado no Centro Histórico de Salvador. 
Teve seu trabalho iniciado em meados de 1994, quando as Irmãs Oblatas do Santíssi-
mo Redentor chegaram a Salvador no intuito de abrir uma casa e se aproximar da reali-
dade das mulheres em situação de prostituição neste contexto. Era tempo de buscas e 
aproximações... Neste tempo, as Irmãs se aproximaram da realidade do bairro Lobato, 
onde foram se dando os primeiros trabalhos.

No dia 14 de novembro de 2000, foi inaugurada a sede na Rua Saldanha da Gama, 
local onde até hoje funciona a Unidade. No início mulheres pobres da região eram 
atendidas, mas a partir de conversas foi se compreendendo que o foco era o trabalho 
com a mulher em situação de prostituição. Houve então busca de recursos e com 
estas etapas vencidas era hora de trabalhar junto às mulheres. Era então o tempo de 
criar vínculos com as mulheres.

Atualmente o trabalho se dá da seguinte forma:

•	 Abordagem social;

•	 Trabalho social de abordagem e busca ativa que visa buscar a resolução de 
necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassis-
tenciais, além de ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, 
direitos e necessidades de inclusão social. Para tal são realizadas visitas aos 
seguintes locais: Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição, Comércio, Barro-
quinha, Cine Privê do Centro, Praça da Sé e Patamares;

•	 Acolhida e atendimento psicológico;

•	 Espaços destinados à recepção, atendimento individualizado com privacidade, 
atividades coletivas, atividades administrativas e espaço de convivência.

•	 Encaminhamentos à rede socioassistencial 

Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 
outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania. Enten-
dendo a importância dessa articulação com outros grupos, a Unidade tem fortalecido 
as parcerias a fim de garantir qualificação e eficácia do atendimento às mulheres na 
luta pela efetivação de seus direitos. 

É entendendo a importância dessa articulação que no ano de 2012, junto com outros 
grupos do Centro Histórico, a Força Feminina inicia um trabalho junto com o CEAS e a 
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UFBA, com o propósito de apresentar alternativas para os vazios urbanos existentes no 
Centro Histórico, que poderiam ser espaços utilizados para garantir a melhoria de vida 
da comunidade. A proposta vem em consonância com o que a Unidade vem discutindo 
ao longo desses 14 anos de atuação, romper com a invisibilidade a que as mulheres 
em situação de prostituição estão, invisibilidade essa que estigmatiza e que nega os 
direitos a essas mulheres.

Neste caminhar, então, o Projeto segue construindo caminhos junto às mulheres. 
Fazendo memória e cirandando. Nesta ciranda que iniciou com tantas pessoas, pes-
soas a quem se deve rememorar com gratidão. Gratidão às Irmãs Oblatas que passa-
ram por estas terras deixando suas marcas, gratidão a voluntários, voluntárias, profis-
sionais de várias áreas, instituições religiosas e aqui vale ressaltar a Ordem dos Frades 
Menores, tal como a Congregação das Irmãs Médicas e o Instituto Bom Pastor, que 
sempre estiveram próximas apoiando e somando forças, gratidão à Arquidiocese de 
Salvador e tantos outros parceiros e parceiras que vêm contribuindo neste trabalho. 
Enfim, gratidão a todas as pessoas e ou instituições que de alguma forma vêm contri-
buindo neste caminhar.

É tempo de continuar cirandando e buscando outros passos. É tempo de continuar 
se aproximando desta realidade. É tempo de respeito e construção junto às mulheres. 
A realidade continua gritando e pede transformação. São corpos e corpos de mulheres 
que na ciranda se encontram e reencontram. Sigamos, pois, em um tempo fecundo 
e propício de transformação. Sigamos em um tempo de fortalecimento da rede. Rede 
de fios que se entrelaçam e buscam juntos alternativas para os desafios de nossas 
realidades. E assim vamos tecendo redes.

Construindo redes... entrelaçando elos
Tecendo... Descobrindo a gente se movimenta

Por vezes os fios se misturam
Outrora eles se soltam....
E tecida vai sendo a nossa rede....
Com a construção de relações que humanizam

Tecendo redes e Desvendando processos
Tocando vidas concretas e buscando possíveis horizontes

Tecendo redes
A gente se mistura
Envolvendo-as, a gente se forma
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Enquanto dá voltas ...
Nos contornos de nossas margens

Nos processos de nossos ciclos.

É no balançar da rede que as utopias se alimentam
No balançar revigoramos forças
No tecer... No balançar...
Que ela nos convoque a impulsionar:
Ações éticas mais fecundas e proximidades verdadeiras...

Sigamos, pois, tecendo a Rede...
Entrelaçando elos
Fecundando o chão.

Por Louraine Carvalho e 
Fernanda Priscila Alves da Silva
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que cidade é essa? os esqueletos 
urbanos de salvador

Any B. L. Ivo e Márcio C. Campos

O workshop Que Cidade é Essa? (WKS) surgiu como um dos eventos comemorativos 
dos 50 anos da Faculdade de Arquitetura da UFBA, em 2009. Desde lá até a sua quarta 
edição, tratamos temas de importância para a cidade de Salvador. Naquele ano, em 
sua primeira edição, foram selecionadas três diretrizes que deveriam guiar as propostas, 
fomentando a análise crítica sobre as condições de habitabilidade em Salvador: densi-
dade, mobilidade e sustentabilidade. No ano seguinte, devido ao grande sucesso entre 
os mais de setenta estudantes participantes, a equipe coordenadora deu continuidade 
à atividade de extensão, conferindo-lhe uma periodicidade anual ligada à comemoração 
pela data de fundação da Faculdade de Arquitetura. Desta maneira, aconteceu em ou-
tubro de 2010 a segunda edição do workshop, que escolheu a região da Avenida Vasco 
da Gama como lugar para tratar da conectividade entre o fundo de vale e as cumeadas 
dos bairros em Salvador.

A partir da terceira edição, a estruturação da atividade de extensão mudou, iniciando 
o processo de preparação da atividade através de um contato prévio com moradores e/
ou usuários de uma determinada área da cidade e, a fim de levantar as demandas para 
a elaboração do programa de necessidades a ser tratado na elaboração das propostas 
de forma participativa e, desta maneira, legitimada pelo usuário imediato. Neste pro-
cesso, o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), que presta assosoria a comunidades 
no Estado da Bahia há várias décadas, tornou-se um parceiro de grande importância. 
Através desta parceria, foi possível elaborar, com detalhe, uma construtiva aproxima-
ção com comunidades e articular em detalhe o tema geral estabelecido para o ano 
de 2011, que foi Criando Territórios, a ser tratado do ponto de vista geográfico, antro-
pológico, urbano e arquitetônico. O convite à ação de projeto então era o de articular 
a ideia da criação de territórios como estratégia para enfrentamento dos problemas 
específicos da ocupação do espaço. Os notáveis avanços que foram conquistados 
com as inovações introduzidas no ano de 2011 advindas do desenvolvimento de um 
processo participativo foram incorporados à 4ª edição do workshop no ano seguinte.

Esqueletos Urbanos foi o tema geral definido para a edição de 2012, tendo como área 
de estudo o Centro Antigo de Salvador. Imaginar novos usos para edifícios abandonados 
tinha um pano de fundo bem preciso: a relação entre a moderada redução da taxa de 
déficit habitacional e o crescimento explosivo do número de imóveis abandonados na 
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cidade, entendida como um dos últimos sintomas do processo de gestão urbana favo-
recedora da especulação imobiliária, reforçando os mecanismos excludentes da cidade.  
As consequências deste processo para o Centro da cidade avançam sobre outras 
dimensões da vida urbana: esvaziamento social e perda de patrimônio. Evidenciar o 
crescente aumento de imóveis abandonados no Centro de Salvador trouxe à tona a 
política de vazios urbanos que lamentavelmente marca a nossa história, assim como 
a de outras cidades.

O Centro Antigo de Salvador e seus arredores trazia para o problema dos imóveis 
abandonados a crucial questão de eles estarem em um contexto de valor arquitetônico 
reconhecido. Coube ao CEAS a articulação com diversas associações de moradores 
da área de estudo, como a Associação dos Moradores e Amigos do Centro Histórico 
(AMACH), Movimento dos Moradores de Rua, Projeto Força Feminina, Comissão de Re-
sistência do Centro Histórico, Associação Alzira do Conforto e Associação de Morado-
res do Centro e Adjacências de Nazaré. Como novidade, o workshop trouxe as equipes 
estudantes do curso de Serviço Social da UFBA, gerando uma troca interessante de 
perspectivas sobre os problemas sociais e espaciais da área, em uma integração que 
mais uma vez se mostrou extremamente frutífera.

Distintamente dos espaços vazios, as áreas livres de edificações são necessárias 
às cidades por constituírem os espaços públicos, as áreas abertas determinantes à 
qualidade da habitabilidade: os “respiros” urbanos que devem ser mantidos para o uso 
coletivo, esvaziados de edificações. Noutro sentido, os esqueletos urbanos, no caso 
de Salvador, confundem-se com os vazios urbanos, entendidos como áreas vacantes 
inseridas no tecido consolidado da cidade antiga, resultante da subutilização de imó-
veis, em flagrante estado de arruinamento. São ainda, pelo contexto da conformação 
urbana do Centro Histórico, lacunas que colocam em risco o conjunto arquitetônico 
reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

Para além do caráter patrimonial em risco, fruto de uma política de abandono, 
marcada pela ausência do Estado, esse conjunto de vazios traz à tona o paradoxo 
do crescente número de imóveis vazios versus o aumento do déficit habitacional, ou 
seja, a redução da taxa de déficit habitacional associada ao crescimento explosivo do 
número de imóveis abandonados em Salvador é um dos últimos sintomas do processo 
de gestão urbana favorecedora da especulação imobiliária, reforçando os mecanismos 
excludentes da cidade: desta maneira, populações marginalizadas são duplamente 
atingidas, pela insuficiência de serviços e habitação de interesse social instalados nes-
tes imóveis e estando fora da atenção das políticas públicas.

O patrimônio histórico torna-se instrumento do discurso segregador: o alto custo de 
manutenção desses imóveis alegado pelas representações públicas aparece como jus-
tificativa da exclusão dos grupos economicamente fragilizados dessa área. No entanto, 
na prática, quer seja pela qualidade de algumas intervenções feitas, pelo aumento da 
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perda desses imóveis pela ausência de manutenção por parte do poder público em ultima 
instância, ou ainda pelos dados apresentados publicamente, que estabelecem o valor de 
quase 30% do valor médio de reformas na capital soteropolitana para as obras no Cen-
tro Histórico de Salvador, tecnicamente não podemos falar de uma política de restauro  
comprometida com a manutenção do patrimônio tombado. Esse discurso subsidia, por 
fim, o lançamento de um fundo imobiliário, para os quase 1600 imóveis vazios, repre-
sentando uma taxa de quase 80% de imóveis sem uso no Centro Histórico de Salva-
dor, conforme apresentação do Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador 
(ERCAS) no Seminário URBICENTROS 2012.

As consequências deste processo para o Centro da cidade avançam sobre outras 
dimensões da vida urbana: esvaziamento, perda de patrimônio, necrose. Diante deste 
contexto, o uso de construções abandonadas adquire uma dimensão urbanística e uma 
conotação política e social. É possível pensarmos ir contra este processo projetando 
novos usos para os esqueletos urbanos? É possível inserir as demandas dos grupos 
sociais que historicamente habitam e dão vida às áreas centrais e que comumente não 
são reconhecidos pelas políticas públicas? Estas foram algumas das questões enfren-
tadas pelos quase 250 estudantes dos cursos Arquitetura e Urbanismo e de Serviço 
Social da Universidade Federal da Bahia, no workshop Que Cidade é Essa? 2012.

É nesse contexto, e em respostas a essas perguntas, que o workshop teve como 
objetivo a elaboração de propostas arquitetônicas capazes de reverter a condição de 
“esqueletos urbanos” do conjunto de imóveis reconhecidos como patrimônio da hu-
manidade.

Partindo da compreensão do Centro como um bairro que também abriga demandas 
cotidianas de seus moradores, cidadãos de direitos como qualquer outro da cidade, os 
trabalhos demonstram a possibilidade criativa de fornecer uma alternativa dinâmica, 
inovadora e imaginativa às áreas degradadas e esquecidas, hoje muitas vezes separa-
das apenas por uma esquina das áreas a serviço da espetacularização da cidade para 
o turismo.

Impactos na formação pessoal, 
profissional e cidadã dos  
estudantes envolvidos

É possível localizar o impacto da participação no workshop sobre a formação dos 
estudantes em várias dimensões. A primeira delas situa-se dentro da própria estrutura 
curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo: como as equipes do workshop são 
formadas agrupando estudantes de todos os anos do curso, a integração verticalizada 
de saberes é extremamente favorecida, levando a uma intensa troca de conhecimentos 
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e experiências. Ao mesmo tempo, dentro da estrutura montada, os estudantes 
desenvolvem a capacidade de responder a questões complexas em um curtíssimo 
espaço de tempo e, dividindo o trabalho com pessoas até então desconhecidas, vivem 
o enfrentamento de diferenças, levando a um efetivo treinamento para a realização de 
concursos de projetos, algo extremamente importante dentro da prática profissional. 
Neste ambiente de trabalho, as capacidades individuais, a articulação entre as etapas 
e a cooperação para o resultado positivo da equipe são claramente postos à prova 
e os estudantes adquirem uma experiência que permite a avaliação objetiva do 
funcionamento dos parâmetros que determinam tais aspectos. Não se deve deixar de 
mencionar que, para a grande maioria dos estudantes, as propostas elaboradas para 
os moradores tornam-se seus primeiros projetos para “pessoas reais” como arquitetos 
em formação, o que implica em um esforço real e inédito de compreensão de deman-
das e comunicação de ideias entre as partes.

Enquanto estes aspectos da formação profissional e pessoal tornam-se mais per-
ceptíveis graças às limitações estabelecidas pelo tipo de atividade, a contribuição para 
a formação cidadã assume uma posição de importância dentro das distintas funções 
que a atividade desempenha. Para boa parte dos estudantes, o workshop representa 
a primeira vez em que eles visitam um bairro habitado por população de baixa renda 
da cidade, conhecendo in loco e detalhadamente as características e dificuldades co-
tidianas relacionadas ao espaço, condições de moradia e ausência de infraestrutura. 
Tal experiência algumas vezes é acompanhada de um choque emocional, devido ao 
despreparo e desconhecimento profundo sobre os bairros que não fazem parte do 
cotidiano dos estudantes. Vencida a etapa do conhecimento da situação para a qual 
as propostas serão desenvolvidas e diante do grau de extrema precariedade e ausên-
cia de perspectiva imediata de mudanças, com frequência há, entre os estudantes, o 
questionamento da razão de ser da atividade, a partir de uma perspectiva um tanto 
pragmática. Interessante é constatar que esta reflexão com frequência leva à percep-
ção no momento seguinte da importância desta experiência em longo prazo: sensi-
bilizar futuros técnicos e gestores para as demandas de todas as camadas sociais, 
rompendo o estigma e abrindo a possibilidade de tratamento igualitário. A experiência 
duplamente qualificada – a da experiência do espaço e a do trabalho realizado para os 
moradores mais carentes – tem sido fundamental para a formação cidadã exatamente 
dentro do campo de atuação profissional.

Por fim, ganhos de outra natureza somam-se aos ganhos na formação do estudante 
como futuro profissional: maior integração entre o corpo docente e discente, conheci-
mento de professores que não necessariamente ministraram ou ministrarão disciplinas 
para esses estudantes; desenvolvimento de companheirismo e comprometimento na rea-
lização dos trabalhos, surgimento de novas lideranças; o estabelecimento de novos laços 
entre os estudantes, incluindo respeito e afeto, o que termina proporcionando mudanças 
nas relações pessoais dos envolvidos na atividade. Estes ganhos não mensuráveis são 
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levados a outras atividades curriculares ou extracurriculares importantes para a formação 
permanente das pessoas.

As nossas outras utopias: para além do propósito de permanecermos com o 
workshop como parte do calendário da Faculdade de Arquitetura, desejamos fortalecer 
e ampliar a interdisciplinaridade, fazendo com que a atividade seja parte do calendário 
de outros cursos; manter no horizonte a possibilidade real de, se não conseguimos 
mudar as condições perversas e desiguais do nosso mundo, que consigamos mudar 
as visões de mundo que carregamos. Lugar de perceber e experimentar o choque entre 
paradigmas teóricos e histórias de vidas reais, onde a urgência da sobrevivência atro-
pela os métodos estudados, o workshop é um espaço aberto para os demais cursos, 
outras instituições e organizações da sociedade civil, um campo de reflexão e de proje-
ção de alternativas para a cidade, ou seja, uma prática criativa, onde distintos saberes 
e conhecimentos são compartilhados e transformados em prol de uma concepção de 
cidade mais justa e democrática.
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o serviço social e a cidade

Cristiana Mercuri e Stella Senes

De acordo com depoimentos de alunos do curso de Serviço Social que participaram 
da quarta edição do Projeto Que Cidade é Essa?, o envolvimento nas atividades foi inte-
ressante e desafiador, ressaltando a oportunidade de aproximação com movimentos so-
ciais, a exemplo do Movimento de População de Rua Salvador, Amigos do Centro Histórico 
e Força Feminina e a possibilidade de ter contato com os alunos do curso de Arquitetura.  
Rosângela Cruz, aluna do sexto semestre do curso, afirma que “Nesse sentido foi pos-
sível obter aproximação com a realidade das práticas das lutas dos Movimentos para 
se estabelecerem na organização socioeconômica vigente”, conhecendo, assim, pelos 
relatos dos próprios moradores a história de resistência que contribuiu para a conser-
vação da “identidade cultural” da população e mesmo para a permanência desta no 
centro turístico da cidade de Salvador.

O depoimento apresentado expressa as motivações centrais do projeto O Servi-
ço Social e a Cidade, elaborado em decorrência do convite dos professores Any B. 
Ivo e Márcio C. Campos (FAU/UFBA) às professoras Cristiana Mercuri e Stella Senes 
(Instituto de Psicologia/UFBA) para a inclusão do curso de Serviço Social no Projeto 
Que Cidade é Essa? Tal parceria tornou-se possível, inicialmente, pela afinidade entre 
os propósitos do Projeto e os princípios ético-políticos que orientam o Serviço Social 
brasileiro, notadamente, a defesa dos direitos humanos e sociais. No caso, mais espe-
cificamente, os direitos relativos à função social da propriedade, princípio previsto na 
Constituição Federal.

Desde a primeira reunião que participamos, em maio de 2012, cujo objetivo era a 
preparação da quarta edição do workshop, o rico diálogo já anunciava a sintonia que 
se consolidaria nos passos seguintes, não obstante a diferença entre as áreas discipli-
nares – Arquitetura e Serviço Social – e as experiências institucionais – UFBA e CEAS. 

Para parte significativa dos assistentes sociais brasileiros, há mais de três décadas, 
a ação profissional deve contribuir para a construção da equidade e justiça sociais e 
na defesa dos direitos da população trabalhadora, o que supõe a atenção constante 
às escolhas teórico-metodológicas e técnico-operativas. Nesse sentido, encontramos 
no WKS um terreno comum de preocupações e atitudes durante toda a preparação, 
notadamente, nas reuniões com os movimentos sociais e no trabalho com os alunos.

Instituída a dimensão fundamental, o desafio era construir a presença do Serviço So-
cial no WKS, buscando participar efetivamente em uma história já iniciada e de muito êxito.  
Assim, a nossa primeira participação no Projeto foi marcada, também, pela preocupa-
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ção em observar atentamente o desenvolvimento das atividades. Integramos a equipe 
organizadora, e assim participamos das escolhas dos movimentos sociais com os quais 
trabalhamos, da definição da dinâmica das reuniões com os representantes dos res-
pectivos movimentos e, finalmente, participamos do workshop durante uma semana 
culminando com a eleição dos melhores projetos.

Sob o título O Serviço Social e a Cidade, o projeto da participação do Serviço Social, 
na quarta edição do WKS, também incluiu um encontro preparatório com os alunos, 
no qual os objetivos e as edições anteriores foram apresentados. Resumidamente, 
a nossa proposta consistiu em que os alunos de Serviço Social participassem das 
discussões e deliberações sobre a destinação dos esqueletos urbanos, integrando as 
equipes com os alunos do curso de Arquitetura e reforçando um olhar voltado às mani-
festações da “questão social” presentes na vida do Centro Histórico de Salvador, ou às 
condições de vida dessa população e suas correspondentes resignações e rebeldias. 
Nesse sentido, incluímos também como propósito a identificação das respostas social-
mente construídas para o enfrentamento de tais manifestações, delas indissociáveis, 
especialmente, os serviços sociais previstos nas políticas sociais, com destaque às 
políticas da Seguridade Social, e nesta, a saúde e a assistência social, influenciando 
assim a destinação e a conformação dos espaços a serem desenhados pelos estudan-
tes de Arquitetura.

Não obstante, o reconhecimento da necessidade de instituirmos mais espaços e 
atividades de investigação e planejamento para as próximas edições do WKS, a pri-
meira experiência de inserção dos alunos do curso de Serviço Social no Projeto Que 
Cidade é Essa? foi avaliada como muito recompensadora, com destaque ao diálogo 
construído entre alunos de áreas do conhecimento relativamente distanciadas. Con-
cluímos, então, apresentando nossos agradecimentos pelo convite e pelo acolhimento 
recebidos de professores a alunos da Faculdade de Arquitetura.
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aprendendo das propostas

O redesenho de edifícios e quarteirões dentro do perímetro do Centro Antigo aqui 
vislumbrado demonstra um distanciamento preciso das desejadas imagens criadas nos 
cartões-postais, ao mesmo tempo em que aponta para um caminho a favor da constru-
ção de um lugar integrador e participativo dentro do espaço urbano, onde seja possível a 
construção de uma cidade mais democrática e justa. Mais do que propostas para o Centro 
Antigo, o conjunto de trabalhos e a experiência constituem um novo processo e método 
de projeto, ou seja, quer seja pelo entendimento do Centro Histórico como Centro da  
cidade de Salvador, quer seja por entender legítimas as demandas dos seus moradores,  
as propostas colocam em xeque as dinâmicas perversas e excludentes vigentes. Mais 
do que uma crítica, os trabalhos elaborados no workshop Que Cidade é Essa? 2012 
constituem uma ação propositiva para a construção de uma cidade mais cidadã.
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a ladeira da montanha e arredores 
Equipes 1 e 18: Alberto Ygor Ferreira de Araújo, Amanda Cam-
pos Nascimento, Camila Coelho Sales, Celivan Ramos Góes, 
Cesar Augusto Meira Santos, Diana Barbara Pereira Chaves, 
Ingrid Machado Lopes, Larissa Oliveira, Monise Bonfim de Oli-
veira, Natália Correia Brandão, Rodrigo Torres Viera, Tamara 
Santos Passos.

Em atendimento às demandas das mulheres da Ladeira da Montanha em situação 
de prostituição, a equipe propõe a instalação de alguns equipamentos e serviços que 
lhes dariam melhores condições. A sede para uma cooperativa com o objetivo de ga-
rantir mais segurança a essas profissionais e, ao mesmo tempo, possibilitar a resistên-
cia a processos de gentrificação, passa a ocupar um imóvel na Ladeira da Montanha. 
Coibindo a violência contra mulheres, atendendo não apenas ao público local, mas a 
toda a cidade, assim como aumentando a segurança, a equipe propõe uma delegacia 
de mulheres, uma farmácia, um centro de educação, um posto de saúde, um motel 
e um sex shop. Esses equipamentos e serviços significam o acesso a medicamentos, 
informação e formação, que têm como objetivo final o resgate da dignidade individual, 
mediante a garantia de melhores condições de trabalho para as profissionais do sexo. 

O projeto destaca-se por elaborar um processo de intervenção nos casarões que 
avança agregando ainda outros equipamentos como centro de capacitação, restau-
rante popular, creche/escola, abrigos, centro profissionalizante e de alfabetização de 
adultos e mirante popular, que dão o arcabouço de serviços de apoio às mulheres 
que desejem sair da atual situação de prostituição. Esses novos serviços, por estarem 
disponíveis a todo e qualquer cidadão, contribuem ainda para a integração desta área 
ao tecido urbano, favorecendo a ruptura de preconceitos historicamente associados a 
esse território e seus atores.
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esque(cidos)letos – conexões
Equipes 2 e 15: Adriano Araújo, Andrezza Bacelar, Carlos Al-
berto Junior, Danielle Correa, Eduardo Rosa, Fernanda Koga-
chi, Gabriel Dantas, Iratan Filho, Júlio Rocha, Lais Pereira, La-
rissa Atayde, Lília Campos, Lorena Neris, Rodrigo Sena, Taiane 
Souza.

A proposta elege como meio para melhoria da qualidade de vida dos moradores 
do Centro Antigo a mobilidade da área articulando pontos referenciais locais, com 
olhar especial para a mobilidade dos pedestres. Dessa forma, trata da integração de 
modelos de mobilidade urbana, propondo a melhoria dos passeios e a requalificação 
e criação de espaços públicos – incluindo uma área esportiva no Gravatá. Avança 
propondo equipamentos mistos para a região e enfatiza a necessidade de garantir a 
segurança. Para tanto, propõe a iluminação pública eficiente e a localização de uma 
delegacia da mulher, UPAs, lavanderia, restaurante popular etc. Faz parte do conjunto 
de intervenções vislumbradas ainda a requalificação da Vila do Gravatá e do Quartel de 
Bombeiros na Baixa dos Sapateiros.
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o que somos nós dentro desse patrimônio? 
Equipe 3: Adriele Trindade, Aila Barreto dos Santos, Anna Camila 
de Barros Ferreira, Camila Passos, Carina de Santana Alves, 
Daiane Bitencorte Freitas, Elisa Pedrosa Silva Bastos, Gabriela 
Sales Otremba, José Meira e Silva Neto, Mariana de Oliveira 
Monteiro, Mariana Xavier D’Ávila, Marina Rute de Aquino Mar-
ques Pacheco, Rodrigo Souza dos Santos, Ulli Silveira Macê-
do, Vanessa Brandão Orrico.

A equipe responde à- questão “O que somos nós dentro desse patrimônio?” a equi-
pe propondo intervenções no Plano Inclinado, Trapiche Barnabé, Escadaria do Paço, 
Cine Tupy e Santo Antônio Além do Carmo como elementos estruturadores. Nessas 
intervenções a “prioridade é do cidadão local” e assim os esqueletos urbanos passam 
a abrigar serviços do cotidiano como padarias, açougues, farmácias e mercearias ou 
equipamentos públicos como bibliotecas, creches, escolas, centros esportivos. A fun-
ção social desses equipamentos assim seria amplificada ao fortalecer a permanência 
de antigos moradores locais. As tensões criadas no corredor Terreiro de Jesus – Santo 
Antônio Além do Carmo também buscam a criação de novas centralidades, fortalecen-
do o Centro Histórico para além das áreas eleitas pelos circuitos turísticos. 
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vínculo urbano
Equipe 4: Aline Rodrigues de Santana, Emanuele de Souza Alves, 
Giulia Taros Barros, Itamires Lima Santos Alcantara, Lara Andrade, 
Lídia Carneiro Suzart, Maíra Áspera, Rafael Pinchenel Salles, 
Raissa Santiago Sena, Valesca Bastos Figueiredo,  Victor Bor-
ges, Waldo Robatto Calmon.

Através da criação de uma grande área de lazer e serviços na encosta do Gravatá é 
sintetizada a articulação entre as três instâncias de nexos estabelecidos como ponto 
de partida do projeto: vínculos socioeconômicos mediante a criação de áreas de lazer, 
capacitação, habitação e trabalho; vínculos arquitetônicos entre a arquitetura contem-
porânea e o patrimônio arquitetônico tombado; vínculos de circulação pela articulação 
de polos e articulação vertical. Essas três instâncias de projeto buscam, consequen-
temente, a criação de vínculo urbano, entendido como a recriação da relação entre 
os moradores e a cidade. A proposta contempla ainda um breve estudo de localização 
dos usos de habitação, educação, lazer/esporte e saúde, em enfrentamento com um 
contexto local marcado pela forte presença de carros, usuários de drogas, lixo, degra-
dação do patrimônio arquitetônico, ausência de espaços públicos de lazer, ou seja, um 
cenário marcado pelo descuido e mazelo. Dessa forma, a proposta apresenta-se como 
fortalecedora dos vínculos existentes com a população residente e criadora de novos 
vínculos com a cidade e seus demais cidadãos, em especial a população daqueles que 
fazem da rua suas moradas.
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praça para a população
Equipe 5: Claudiane Santana, Eric Cabussu, Jairo Araújo, Jucilane 
dos Santos, Maíra Baqueiro, Mauricio Campos, Marina Cerqueira, 
Tadeu Badaró.

Tendo como objetivos de projeto a necessidade de reforçar a função social no Cen-
tro Histórico, a valorização dos aspectos estéticos e estruturais do local, o incentivo 
ao comércio de bairro, a criação de serviços educacionais e de capacitação para os 
jovens, a equipe propõe a criação de praça, a inserção da universidade na área, a rea-
bertura do restaurante popular e do Liceu de Artes e Ofícios. Dessa forma, faz uma crí-
tica ao fechamento recente de serviços fundamentais à população mais empobrecida, 
entendendo o Centro Histórico como Centro da cidade e, ao mesmo tempo, ao reco-
nhecer o seu caráter residencial, propõe serviços básicos à vida cotidiana, de apoio à 
moradia. O complexo esportivo tem destaque entre as propostas apresentadas: como 
uma grande área de lazer, uma piscina semiolímpica, quadras e chuveirões, ele repre-
senta na área da sétima etapa da intervenção no Centro Histórico uma resposta aos 
processos demolidores, que recentemente terminaram por pôr abaixo a única vila olím-
pica da cidade. Em seu conjunto, as propostas correspondem de maneira consistente 
ao enfrentamento crítico das práticas mais recentes que atendem prioritariamente ao 
“olhar do turista”.
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ré-gravatar – reintegração de identidade
Equipe 6: Ana Carolina Jenkins, Bárbvara Vitorino, Camila Nas-
cimento, Fernanda Brito, Flávio Carvalho, Joab Cordeiro, Lurian 
Horrana, Juanildes Cruz, Mazzy Donato, Raianna Mercês, Vanessa 
Barbosa.

“Buscando negar os preconceitos” a equipe reconhece a vivacidade encontrada no 
trecho Rua do Gravatá – Ladeira da Independência. Apesar da falta de esgotamento 
sanitário, do estado de depredação e abandono dos imóveis que são parte do patrimô-
nio arquitetônico importante para a cidade, do acúmulo de lixo, usados tanto por mora-
dores de rua como por usuários de drogas, a equipe reconhece que o trecho também é 
um reduto marcado pelo comércio local, moradias e costumes de seus moradores, em 
contraste com a cidade marcada pela verticalização e territórios de segregação. É bus-
cando o fortalecimento da “Vida na Rua” que a equipe propõe equipamentos públicos 
que favoreçam a segurança da área, almejando ressignificar o que é tratado até então 
como a “cracolândia”. Para tanto, melhora e amplia as áreas das calçadas atendendo 
as especificações para cadeirantes, reordena as áreas de estacionamento, requalifica 
a Praça dos Veteranos, cria uma creche-escola e uma cooperativa de lixo, valoriza a 
Fonte do Gravatá, entre outras propostas. As demandas locais por segurança, lazer, es-
porte, capacitação, saúde e habitação tornam-se princípios da proposta, criando ainda 
a República (sede do Movimento dos Moradores de Rua). A coletânea de proposições 
busca criar um corredor de vida que integre a Nova Fonte Nova ao Centro Histórico. 
Com isso, a proposta se contrapõe à concepção da passarela suspensa projetada para 
ligar a arena construída para a Copa de 2014 ao Pelourinho. Dessa forma, a equipe 
traz a valorização da cidade como caminho e estar, em oposição a uma concepção 
que tende a negar a cidade real na medida em que cria um corredor de fluxo à parte e 
sobreposta ao tecido urbano existente.
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ladeira da montanha – uma revisão 
histórica, social, econômica, turística 
e urbana da prostituição

Equipe 7: Adriano Santos, Camila Dourado Santos, Carina  
Macedo dos Santos, Caroline de São Bernado Santana, Ju-
liana Fontenele, Juliana Souza Machado dos Santos, Maiana 
Ferraro, Mariana Silva D́ Amaral, Mariane dos Reis Silva, Ma-
theus Caldas Tanajura, Pedro Alban, Técio Luiz Silva Martins. 

O objetivo principal da proposta é a requalificação da área pela valorização da ati-
vidade que historicamente se estabeleceu na Ladeira da Montanha: a prostituição. 
Assim provoca também o debate em relação à regulamentação da atividade, como 
enfrentamento à situação “desumana” vivida por algumas pessoas naquela área. Al-
bergue motel – como uma cooperativa –, hortas na encosta, serviços de atendimento 
a mulheres são algumas propostas elaboradas. Além do abandono vivenciado pela 
depredação dos imóveis e seu arruinamento, a equipe aponta como elemento contri-
buinte para a sensação de insegurança a pouca circulação de pessoas. Para solucio-
nar esse problema, propõe blocos de circulação com escadas rolantes, no interior de 
alguns imóveis, permitindo rápido acesso ao comércio, servindo de polo de distribuição 
de fluxo de pessoas e também abrigando espaços comerciais, de museus, escolas e 
outros serviços. Entendendo que uma intervenção de grande impacto poderia signifi-
car a expulsão da população local, e sem desconsiderar o valor patrimonial das edi-
ficações, a estabilização das ruínas é pensada através da instalação de contêineres, 
permitindo o uso imediato da área e a substituição desse sistema, por intervenções de 
restauro futuras. Com isso, conseguem contemplar a garantia do uso, a estruturação 
dos imóveis em estado de risco de desabamento e sublinhar a importância do restauro 
dos imóveis, constituindo-se em um planejamento de curto, médio e longo prazo, ca-
paz de reconhecer a história e os personagens locais.
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meninas da ladeira
Equipe 8: Cyra Santana, Frederico Nóbrega da Matta, Mariana 
Souza da Silva, Mateus Cerqueira de Oliveira, Tais da Silva 
Evangelista, Flávia Mascarenhas Silveira, Pollyana Carvalho, 
Taís Dias dos Santos, Pâmela Rocha Nascimento, Larissa Go-
mes Correa.

“Meninas da Ladeira” foi o título do trabalho que objetiva desafiar o preconceito 
enfrentado pelas mulheres em situação de prostituição que moram ou trabalham na 
Ladeira da Montanha. Tendo como referência o trabalho desenvolvido pela “Força Fe-
minina”, a equipe propôs um complexo de equipamentos públicos de apoio às mulhe-
res: centro de descanso, creche, abrigo, espaços para oficinas e refeitório comunitário. 
Num outro sentido, o fortalecimento e criação de novos espaços públicos busca fo-
mentar o maior trânsito de pessoas e incentivar que novos usos apareçam – mais uma 
proposta de enfrentamento do preconceito demarcado territorialmente. Nesse sentido, 
uma nova parada no Elevador Lacerda é apresentada como elemento de articulação 
da Ladeira da Montanha com as cidades Alta e Baixa. Essa nova parada é a porta de 
entrada para um novo espaço público criado, onde um mirante voltado à Baia de To-
dos os Santos é o destaque. O projeto, na medida em que cria as condições para que 
novos serviços de apoio às mulheres se instalem, tem o sentido de lhes proporcionar 
mais respeito e dignidade. 
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habita: proposta de requalificação do 
Pelourinho e Av. J. J. Seabra

Equipes 9 e 10: Danilo Santana, Giuliano Souza, Gustavo Pe-
reira, Julia Borges, Júlia Meirelles, Luciana Furtado, Michairo 
Coutinho, Priscila Heeger, Rogério Suzart, Sandi Maiara.

Partindo do conceito de redução de danos como princípio de projeto urbanístico, 
o trabalho proposto fundamenta-se nas estratégias de: transitar nas escalas locais, 
interbairros e municipal; fortalecer o fluxo de pessoas nas ruas e, por fim, oferecer ser-
viços de apoio/prevenção aos usuários de crack. Equipamentos maiores, entendidos 
como polos de atração, associados à criação de uma rede de bondes, são os vetores 
da intervenção que escolhe o Antigo Cine Pax e o Mercado de São Miguel como locais 
estratégicos para abrigar os serviços públicos de apoio e redução de danos aos usu-
ários de drogas da área. Estes prédios, articulados e atendidos pela rota de bondes 
ligada ao Terminal da Barroquinha, criam os nexos que unem as distintas escalas entre 
o Centro Histórico e a Cidade.
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o pelô
Equipe 11: Lucas Vicente Alves da Silva, Genivaldo Almeida de 
Jesus Jr., Rodrigo Kuo, Mateus Alexandre Cardoso de Oliveira,  
Raphael N. Damasceno, Tais Nunes, Luana Arrebola Casiero, 
Luana Sousa Silva, Andressa Passos Souza Santos.

As propostas de arquitetura estão associadas a uma diretriz de “promoção da luta 
pela verdadeira independência, potencializando a capacidade do livre desenvolvimento 
da comunidade”. Com o título de “Projeto Aproximar”, a equipe reconhece a neces-
sidade de ser criada uma organização sem fins lucrativos que viesse a coordenar 
a realização do que está previsto no projeto de arquitetura. Esse projeto tem como 
palavras-chaves: conhecer, capacitar, confiar, projetar e realizar. Visando aumentar 
os elos de vizinhança, áreas ociosas são destacadas como alternativa imediata para 
uso e realização de atividades coletivas: o estacionamento do Mercado de São Miguel 
servindo de campo de futebol durante os finais de semana, mutirões de limpeza e 
requalificação das fachadas e espaços públicos, coleta seletiva e mobiliário para cole-
ta de lixo são algumas ações apresentadas. Em um segundo momento, a criação de 
um restaurante popular, centro de redução de danos e espaço de acolhimento, assim 
como possibilidades para construção de moradias, comércio, educação e lazer são 
propostas. Dessa forma, os projetos de arquitetura e de desenho urbano seguem o 
amadurecimento das ações comprometidas com a promoção da autonomia na cons-
trução da cidade.



Workshop Que Cidade é Essa?   59



60   Esqueletos Urbanos

cheios de rua
Equipes 12 e 20: Isabela Meirelles Lima, Manoela Paiva de Souza 
Lima, Francine de Souza Santos, Layra Letícia A. Do Nascimento, 
Rebeca Midiane A. G. Lopes, Rafaella Noya Alves Monteiro, Ra-
faella Duarte Raphael, Ana Carolina Antunes, Debora Lima, Ro-
sane Silva dos Santos, Mariana Garcez de Melo, Sarah Freire Jar-
bas, Weslei Salviano Santos, Laina Cristina Silva Pinto, Julia de O.  
Pires, Silvana Porto, Lorena Pinheiro Lima, Elaine de Jesus.

As demandas e o trabalho praticado pelo Movimento dos Moradores de Rua inspi-
rou a equipe no reconhecimento da rua e dos espaços públicos como lócus privilegiado 
para as ações de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. 
O nomadismo, a relação com a cidade como instância do pertencimento, o corpo ur-
bano e a convivência são princípios que orientam o conceito da proposta. Com isso 
o trabalho se debruça no desenvolvimento e requalificação dos equipamentos urba-
nos, assim como cria mobiliário específico dedicado à vida na rua. Carrinhos, bancos, 
cestas de lixo, são projetados para serem implantados em três polos pensados como 
nós para o desenvolvimento de uma malha urbana concebida a partir do fortalecimen-
to dos espaços públicos. Dessa forma, o Gravatá, o Santos Dumont e o polo Manoel 
Vitorino têm o seu sentido de espaço público resgatado.
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tempo e espaço – a rua como conexão do 
projeto

Equipe 13: Jailton Almeida dos Santos Barbosa, Mariana Pi-
nho Vasconcelos, Lindemberg Trindade Neto, Mariane Alves, 
Clara de Araújo Oliveira, Diogo Feitosa Tavares de Araújo, Julia 
Mendes Rocha, Gabriela M. Rabelo Alves, Rodrigo Freaza Ma-
zza, Laila Brasil, Daniel Wolney Silva Mello, André Luiz Barros 
da Silva, Nádia Cristina Amoêdo Carvalho, Janine Manuele de 
Almeida Brito Cunha, Miris Rosangela Santana Silva, Tárcia 
Oliveira Castro Cruz.

A equipe centra o seu trabalho nas demandas apresentadas pelo Movimento dos 
Moradores de Rua, os moradores do Centro Histórico de Salvador despossuídos de 
moradia fixa “por escolha própria ou escolha da vida”. Tomando como referência a re-
lação entre tempo e espaço na cidade historicamente consolidada, debruçam-se sobre 
o Gravatá, como área primeira de intervenção que poderá gradativamente se expandir 
para o Centro Antigo. A proposta privilegia os equipamentos urbanos de serviços para a 
inclusão social desses cidadãos historicamente marginalizados, garantindo a melhoria 
da qualidade de vida dessas pessoas. Feiras, restaurante popular e áreas livres com 
sanitários e armários como espaços de uma noção de habitar particular, associada 
ao uso de espaços públicos. O projeto busca dar condições à construção de uma 
“sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; promover o bem estar de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer formas de discriminação”. (art. 3 da 
Constituição Federal)
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vida de rua – o centro como bairro
Equipe 14: Ana Julieta Garcia, Bruna Rios, Eliane Costa, Jamile 
Souza e Souza, Joana Fraga, Juliane Castro, Lara Guimarães, 
Monique Silva, Nájila Lopes, Rebeca Vaz, Victória Nizarala.

Em vez de equipamentos fechados e excludentes, que em sua configuração re-
corrente reforçam os limites rígidos entre o público e o privado, a proposta aposta na 
experiência da rua, priorizando as atividades a céu aberto e a organização coletiva dos 
moradores como meio ao resgate da ideia de bairro. A diversidade de usos, mediante a 
proposição de construções de uso misto, serve como mecanismo de enfrentamento do 
processo de destinação primordial ou mesmo exclusiva ao turismo do Centro Histórico 
de Salvador.
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preenchendo os vazios
Equipe 16 e 19: Laiala Mota Carneiro, Paloma dos Santos Pinho, 
Yasmin Souza da Silva, Rachel de Oliveira Perdição, Rafael Teles 
de Meses Luz, Lorena Reis C. dos Santos, Saulo Ferraro, Maiana 
Ferreira G. Gaspar, Wender Rangel Silveira Rocha, Jéssica Batista 
Santos, Erica Ribeiro Guimarães, Natália Maria Costa Santos,  
Lilian dos Santos Vasconcelos, Leonardo Gabriele Grogg, San-
dro Romay Amorim Porto, João Pedro de Souza Melo, Michele 
Meneses de Amorim, Lisandra Saldanha Oliveira, Carlos Hen-
rique Santana, Adrielly Oliveira Carneiro, Crislane Maria Silva 
de Lima, Milla da Silva Bagano.

Calcado em uma forte crítica ao processo de expulsão da população local, o projeto 
aposta na proposição de hortas comunitárias no Centro Histórico de Salvador como 
uma inovadora estratégia para enfrentá-lo. Os imóveis vazios são preenchidos pelo uso 
misto, sendo o térreo destinado a usos de comércio e serviços e os demais pavimen-
tos para moradia. Com essa perspectiva, tomam como princípio do projeto o combate 
à “desertificação das ruas”, tendo como “aliado” a valorização e criação de espaços 
públicos de qualidade. Os estacionamentos são revistos e passam a abrigar espaços 
públicos de lazer e esporte. Creches e escolas são propostas no seu entorno, além de 
um centro cultural, criando e recriando novos fluxos e um novo “ballet na rua”.



Workshop Que Cidade é Essa?   67



68   Esqueletos Urbanos

um projeto em três etapas
Equipe 17: Danilo da Silva Almenida, Igor Prates, Lais Souto  
Novaes, Larissa Guimarães Oliveira, Layla Santiago Ferreira, Léo 
Oliveira Kikuchi, Luciano Pereira de Ávila Goulart, Pâmela Martins 
de Holanda Cunha, Pedro Ramon Pinheiro Bastos, Sandra Cristina 
Fernandes Pereira

O Movimento Moradores de Rua foi também para esta equipe o público alvo de sua 
proposta. Um novo modelo de albergue, com um camping no terraço, quartos e peque-
nos apartamentos, é o principal elemento proposto. Somam-se a esse equipamento 
outros serviços públicos que proporcionam maior amparo social: Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), creche, um centro para os jovens, cooperativas e um restaurante 
popular são considerados primordiais a uma política de inclusão mais eficaz e em 
longo prazo. O cuidado com a recuperação da arquitetura do lugar é apresentado em 
concordância com os programas de uso propostos através de croquis que expressam 
a sensibilidade do conceito.
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centro histórico: cidade do meio
Equipe 21: Ana Camila Souza Barreto, Alaina do Vale Moura, 
José Ricardo da Silveira Jr., Isabela Seifarth Miranda, Isadora 
Cristiane da Silva Pombo, Maria Cecília Miscow, Naira Ramos, 
Ramom U. Souza Farias, Rafael Lopes, Rosangela Conceição 
da Cruz, Viviane Santos Costa, Thiago Oliveira Cruz

A proposta traz como mote a crítica à inexistência de uma estrutura urbana compa-
tível com a relevância do Patrimônio Histórico/Cultural, reconhecido como patrimônio 
da humanidade. A sua inovação reside em articular o “entre” a Cidade Alta e a Cida-
de Baixa como espaço de trabalho, sugerindo outras formas de conexão. A partir da 
promoção de espaços públicos associados a estas novas conexões, a proposta prevê 
o uso de algumas ruínas para este fim, com uma requalificação do conjunto arquite-
tônico. 
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esqueletos urbanos
Equipe 22: Aline de Jesus Cruz, Edinilson Castro Silva, Francidiane 
Barreto Nascimento, Gabriela de Souza e Silva Ferreira, João 
Alberto Lupatin, Julia Pereira Santos, Marcelo Filgueira Bastos, 
Mariana Tanajura de Oliva, Mario Roberto de Souza S. Jr., Naiara 
Pereira Costa, Odara Machado dos Santos, Rafael Oliveira,  
Rafaela dos Santos Deiró Lopes, Samanta Riberito Alves da 
Silva, Vanessa Guanaes Teixeira

Uma creche com espaço educativo para crianças na primeira infância foi reco-
nhecida como demanda histórica da luta pela permanência no Centro Histórico dos 
moradores reunidos através da AMACH. O elenco de demandas desta associação foi 
articulado pela equipe com a criação de espaços públicos de qualidade (praça e lar-
go onde é prevista a disposição de habitação no primeiro andar das edificações e o 
comércio gerido pelos moradores no térreo, além de um centro de informação sobre 
o Centro Histórico), desenvolvendo um perfil de uso da área que se distingue do atual 
ao buscar romper a caráter de exclusividade que é dedicado ao turismo nas políticas 
públicas para o Centro Histórico de Salvador. 
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equipe da 4A edição do workshop  
que cidade é essa? em 2012

Coordenação
Any B. Ivo, Fac. Arquitetura, UFBA
Márcio C. Campos, Fac. Arquitetura, UFBA

Organização
Any B. Ivo, Fac. Arquitetura, UFBA
Cristiana Mercuri, Serviço Social, UFBA
José Maurício Daltron, CEAS
Márcio C. Campos, Fac. Arquitetura, UFBA
Stela Senes, Serviço Social, UFBA

Equipe	Executiva
Any B. Ivo, Fac. Arquitetura, UFBA
Ceila Cardoso, Fac. Arquitetura, UFBA
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contatos:

Associação	comunitária	alzira	do	conforto	–	acac	
Sede: Rua das Laranjeiras, n° 14, 1º andar, Pelourinho.
Responsável: Albino Apolinário de Santana
alziradoconforto@hotmail.com  
Tel.: +55 71 8802-3837 / 3497-2701

Associação	comunitária	dos	moradores	do	centro	–	acomc	
Sede: Travessa Professor Antônio Borja, n 12, Nazaré. 
Responsável: Augusto da Paz
Tel.: +55 71 8269-2923

Associação	de	moradores	e	amigos	do	centro	histórico		
de	salvador	–	amach	
Sede: Rua do Bispo, n° 20, Edf. Ipê, sala 03. Pelourinho, Salvador - Ba. CEP: 40020-036 
Responsável: Jecilda Maria da Cruz Mello
amachssa@yahoo.com.br 
Tel.: +55 71 8719-2068 / 8178-9579

Comissão	de	resistência	de	moradia	e	trabalho		
do	centro	histórico	–	crmt
Sede: Rua Guedes de Brito, n° 04, 1º andar. Pelourinho, Salvador – Ba. CEP: 40020-260
Responsável/liderança: Rose Marina
Endereço eletrônico: crmtch@gmail.com 
Tel.: +55 71 8781-4310

Movimento	de	população	de	rua	
Sede: Rua 20 de setembro, s/n, Largo Cruzeiro do São Francisco, Pelourinho.
Responsável: Mari a Lúcia Santos Pereira da Silva
Luciamnpr-ba@hotmail.com
Tel.: +55 71 3266-0034

Projeto	força	feminina	–	pff
Sede: Rua Saldanha da Gama, n° 19, 1º andar. Pelourinho, Salvador – Ba.
Responsável: Fernanda Priscila Alves da Silva 
ffeminina@oblatas.org.br 
Tel.: +55 71 3322-5432
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