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Relatos de 1878, da captania dos portos, já apontavam a disputa daquela área por uma comunidade de pescadores. A 
dispusta virou resistência, até hoje a Gamboa de baixo luta por garantir seu direito à cidade. A gamboa é filha de 
negros escravos, índios e pescadores, e mesmo com as fortes transformações urbanas que acontecem ao seu redor,  
é marcante a influência desses povos tradicionais no cotidiano da comunidade. A pesca artesanal, foi passada geração 
a geração, e propicia forte identidade a comunidade. O peixe que é retirado das águas da Gamboa, está presente na 
mesa de seus moradores, como também nos mercados de peixe da região. Contudo, a relação com o mar vai além da 
pesca, faz parte também do lazer de seus moradores que cresceram as margens da baia de todos os santos.

A comunidade está situada as margens sudoeste da baía, dentro da poligonal do Centro antigo de Salvador (CAS). A 
inserção nessa zona de rico valor histórico, patrimonial e paisagístico para a capital baiana trouxe à comunidade, 
durante anos, sensação de insegurança quanto a sua permanência no local. O privilégio da sua localização acabou por 
trazer a área total interesse do capital imobiliário, no qual implantou diversos empreendimentos residenciais de luxo 
em seu entorno, tornando a zona um dos metros quadrados mais caros de Salvador. Processo qual valorizou 
bruscamente o território da Gamboa. Fazendo sobressair não o valor de uso que a terra tem, com seu potencial 
paisagístico, relações sociais e tradições culturais que esses moradores mantém vivos até hoje, e sim o valor de 
mercado da terra que a soberania dos interesses privados os trouxe.

A segregação urbana sempre foi uma realidade cotidiano dos moradores. O marco da separação do território veio em 
1952, com a construção da avenida Lafayete Coutinho -Contorno- . que consolidou, de vez, geograficamente esses 
limites. O viaduto invisibiliza a Gamboa e a comunidade do Unhão (que apesar de vizinhas, não estabelecem relações 
diretas), para quem passa pela avenida. Na tentativa não só de esconder, mas também de demarcar o ''lugar dos 
pobres'' entre tantos condominos de luxo que os cercam. 

Após surto de Cólera, a 
comunidade reivindica 
seus direitos urbanís-
ticos. Nascendo desta 
luta, a Associação dos 
Moradores Amigos de 
Gegê 

Após reivindicação 
Gamboa de Baixo é 
incluida no Habitar 
Brasil - Viver Melhor - 
e a comunidade recebe 
obras de infraestrutu-
ra urbana e de melho-
rias habitacionais. 

Cessão da área pela 
SPU para fins de 
Regularização Fundiária. 
Contudo a PMS perde o 
prazo  em 2012.

O plano diretor partici-
pativo, aprovado na 
câmara, delimita a 
gamboa uma Zona Es-
pecial de interesse 
social (ZEIS). 

Após mobilização da 
comunidade, o plano 
diretor é revisado,e a 
gamboa é reconhecida 
como ZEIS 5, destinadas 
a comunidades tradicio-
nais pesqueiras. 

Ministério Público Fede-
ral instaura ação soli-
citando restauração do 
Forte São Paulo da 
Gamboa - Nada ,até 
hoje, foi de fato con-
cretizado sobre o forte

A revitalização da Av. 
Contorno - Construção 
Parque das Esculturas 
- Retirada dos morado-
res da “Água Suja” au-
mentando a população 

Construção da Avenida 
Lafayaete Coutinho se 
torna o marco da se-
gregação, pois separa 
físicamente a comuni-
dade de seu entorno.

Gamboa de Baixo
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Com a perda de parte 
do território para a 
contrução do edifício 
morada dos cardeais, a 
ODEBRECHT reforma 
parte da orla da 
gamboa. 

SEMOB repavimentaEs-
cadarias da rua barbo-
sa leal é repavimenta-
da, e todas as escada-
rias da comunidade são 
posta corrimão.

Doação de projetos da 
1º turma da RAU+E, com 
a proposta de reas-
sentmento  das famí-
lias do forte S.P da 
Gamboa e de regulari-
zação fundiária

Oficina com moradores 
sobre uso e gestão do 
Forte, em parceria com 
a assossiação de 
moradores e esta 
edição da RAU+E. O 
documento está anexo 
ao processo.

Construção de novas 
unidades habitacionais 
através da CON-
DER/URBIS. E obras de 
pavimentação e sana-
mento básico por toda 
comunidade.

A Lei Nº 10.257/2001, o atual Estatuto da Cidade, é considerada um marco na 
conquista do direito à cidade no Brasil, uma vez que ela trata da regulamenta-
ção dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal estabelecendo diretrizes 
gerais para política urbana brasileira. Um dos principais instrumentos do Esta-
tuto, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), visam baratear e viabilizar 
a produção habitacional para famílias de média e baixa renda.

Com a criação da Lei Nº 11.888/2008, o Brasil deu um passo significativo em 
direção à inclusão na sociedade das famílias mais pobres e excluídas. A lei da 
assistência técnica é considerada uma importante ferramenta para ajudar a 
diminuir o deficit habitacional e o acesso das populações mais necessitadas às 
políticas públicas nas grandes cidades, uma vez que essa assistência pode ser 
oferecida não só às famílias, mas também a cooperativas, associações de mo-
radores ou grupos organizados que as representem.

Pensando nisso, o objeto desse trabalho será o desenvolvimento de projetos 
de assistência técnica com vistas a garantir a permanência dos moradores da 
Gamboa de Baixo nesse território, com o qual os habitantes possuem relações 
históricas. Uma vez que essa permanência vem sendo ameaçada pelas forças 
do capital, que se manifestam de diversas formas, seja pela construção de edi-
fícios de luxo em terrenos vizinhos, pela especulação em torno de um complexo 
cultural formado pelo MAM e o Forte São Paulo da Gamboa ou pela construção 
da Avenida Lafayete Coutinho.

Portanto, este trabalho narra a experiência da equipe formada por dois arqui-
tetos e urbanistas, e um engenheiro elétrico, enquanto assessoria técnica em 
parceria com a associação de moradores amigos do gegê, para os moradores 
da Gamboa de baixo. 

A comunidade foi incluída como ZEIS pelo atual Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Sal-
vador e indica a Gamboa de Baixo / Unhão como Zona 
Especial de Interesse Social 5 – ZEIS 5 - corresponde 
aos assentamentos ocupados por comunidades qui-
lombolas e comunidades tradicionais, especialmente 
aquelas vinculadas à pesca e à mariscagem, localizados 
em áreas públicas ou privadas, nos quais haja interesse 
público em promover os meios para a regularização 
fundiária e recuperação ambiental e medidas 
necessárias à manutenção de suas tradições e cultura..
A gamboa é uma ZEIS 5, portando deve ter seus direit-
os urbanisticos garantidos.

Para o defensor federal Átila Dias é de extrema importância que a DPU acompanhe e defenda o direito à moradia dos ocupantes da Gamboa de Baixo, con-
stitucionalmente garantido. “Além do direito à moradia, está em jogo o direito ao trabalho, uma vez que a comunidade é formada por população tradicional-
mente pesqueira que utiliza a área como objeto de sustento
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topografia

da gamboa
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Planejar

Divulgar

Reunir

Habitação

Mobilidade

Diretrizes
territoriais

Agos.

Setorização da Gamboa 
por ruas, para facilitar 
o deslocamento dos 
moradores para as ofi-
cinas propostas

Bater de porta em 
porta, dias antes da 
oficina naquela rua, 
para convidar os mora-
dores para a atividade 
proposta.

Reunião com os mora-
dores no local e dia 
marcado para explicar 
as atividades, executar 
e  discutir os próximos 
passos.

Apresentação do plano 
de trabalho na RAU+E e 
início da experiência em 
campo

Início dos levantamen-
tos e conversas com os 
moradores, para o 
plantejamento do proje-
to de habitação no 
Forte São Paulo na 
Gamboa.

Apresentação, discus-
são e doação do proje-
to de uso misto do 
forte. Complementando 
o projeto De Fabricio 
Zanolli, de realocação 
das familías do forte.

Criação do material de 
divulgação e reunião 
com associação de mo-
radores sobre a atua-
ção da RAU+E

Mapeamento das ruas, 
e diagnósticos técnicos. 
Inicio da divulgação 
‘’porta a porta’’ e 1º 
oficina na rua hamilton 
sapucaia.

Divulgação nas ruas 
Barbosa leal e resis-
tência. E realização da 
segunda e terceira ofi-
cina.

Agosto, setembro e ou-
tubro foi desenvolvido 
os trabalhos individuais 
pelos eixos de atuação 
de cada residente.

Compilação dos dados 
gerados nas oficinas e 
produção das bases 
cartográficas georefe-
renciadas da Gamboa.

Estratégia de AproximaçãoEstratégia de Aproximação

Eixos de atuaçãoEixos de atuação

Cronograma de atuação da equipe

Porte das edificações
Porte das edificações

Uso do soloUso do solo

Cheios e vaziosCheios e vazios

Térreo
Legenda:

1 pavimento
2 pavimentos
3 pavimentos

residencial
Legenda:

comércial
misto
institucional

residencial
Legenda:

Vazio (com
potencial
construtivo)

vazio (á. permeável)
‘’vazio’’ (ruas)

Ruas externas
Rua hamilton sapucaia
Rua Barbosa leal
Rua da Resistência

Edificações externas Forte S.P. da gamboa.
Bica, Lavanderia e Pier.Casas da Gamboa

áreas verdes
acessos

Legenda:

GRUPO DE ASSESSORIA TÉCNICA A GRUPO DE ASSESSORIA TÉCNICA À 

Gamboa de BaixoGamboa de Baixo
Cronograma de atuação da equipe

1º oficina1º oficina

2º oficina2º oficina

3º oficina3º oficina

Objetivos: Conversar com os 
moradores sobre as etapas do 
escritório, cadastrar as famí-
lias interessadas e conhecer a 
percepção de quem mora na 
gamboa em relação a infraes-
trutura e mobilidade; Momen-
tos: 1º apresentação dos resi-
dentes; 2ºMapeamentos coleti-
vos; 3º Cadastro das famílias; 
4º Lanche. Resultados: Cadas-
tro de 27 famílias e mapea-
mentos dos percusos e lista-
gem das problemáticas.

Objetivos: Apresentação das temá-
ticas para os moradores, cadastrar 
as famílias interessadas no projeto 
de melhorias habitacionais e mapear 
os percursos cotidianos dos mora-
dores da Gamboa de Baixo ; Momen-
tos: 1º apresentação dos residen-
tes; 2º Cadastro das famílias; 3º 
Mapeamentos coletivos; 4º Lanche. 
Resultados: Cadastro de 20 famílias 
e mapeamentos dos percusos e 
acessos mais utilizado pelos mora-
dores na maquete topográfica.

Objetivos: Estabelecer contato 
inicial com os moradores da rua 
da resistência, explicando as 
etapas propostas pela equipe. 
Cadastrando as famílias inte-
ressadas no projeto de acesso-
ria e mapear os problemas de 
infraestrutura; Momentos: 1º 
apresentação dos residentes; 2º 
Mapeamentos coletivos; 3º Ca-
dastro das famílias; 4º Lanche. 
Resultados: Cadastro de 11 fa-
mílias e mapeamentos dos pro-
blemas estruturais.
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Diagnóstico técnico
participativo da Gamboa

A gamboa está inserida em uma região com boa infraestura de serviços. Equipamentos de saúde, educação, comércio, lazer 
e cultura podem ser acessados de pé pelos moradores. Contudo esta infraestrutura não se reflete para dentro do seu 
território. Conforme observado durante o periodo de assessoria, a Gamboa de Baixo apresenta estrutura consolidada de 
sua ocupação. E os problemas atravessam o cotidando de seus moradores a décadas, e são eles: Os acessos à comunida-
de; A qualidade da pavimentação das vias internas; O saneamento básico e coleta de lixo; O apoio e incentivo da pesca; 
E a qualidade físicas das edificações.  

O esquema abaixo mostra o levantamento feito pela equipe durante o período de assessoria: Os acessos a comunidade 
são feitos por quatros escadarias que além de está em pessímas condições de uso, são praticamente invisíveis. As habi-
tações autoconstruídas são de maioria de alvenaria com tijolo cerâmico, com 2 ou 3 pavimentos. Com incorporação de 
outros usos do lote para além da habitação, como o comércial, misto e institucional.

Outra questão central é a oferta de espaços livres. Falta algum espaço destinado ao convivio comunitário, e apesar de 
ainda ter uma área verde considerável, a mesma não pode ser utilizada pelos moradores devido a declividade do terreno 
e qualidade do solo. Portanto, as relações entre moradoes acontecem nos becos e nas vielas. No espaço de ‘’sobra’’ 
tecido que está em constante transformação.
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PLANTA ESTRUTURAL

Vigas
Legenda:
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QUARTO SALA

0
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PLANTA BAIXA
PROPOSTA  

2 4m0

recuar 
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construir

PLANTA BAIXA 
ATUAL  

colocar
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Melhorias habitacionais

 

Arquitetos periféricos: Assessoria técnica para
 

em casas autoconstruídas na Gamboa de Baixo

ru
a 
bc
, d

os
 in

g.

rua ga
mbo

a d
e c

ima

avenid
a do 

conto
rno

Ruas externas
Rua hamilton sapucaia
Rua Barbosa leal
Rua da Resistência

Edificações externas 1- Casa de Lene 
2- Casa de Gleide 
3- Casa de Ana 

4- Casa de Elisete 

5- Casa de Henrique 
6- Casa de Matheus 
7- Casa de Lia 

8- Casa de Carla

9- Casa de Songa
10- Casa de Iraildes 
11- Casa de Monica 

12- Casa de Fabiana

13- Casa de Tarsila
Casas da Gamboa

áreas verdes

Casas visitadas

Legenda:

1 2
3 4

5 6

7
8

9 1011

12

13

Foram realizadas 3 oficinas, uma em cada rua da 
Gamboa, para discutir com os moradores a importân-
cia das melhorias e explicar o processo e metodolo-
gias da equipe. No total foram cadastradas previa-
mente 54 famílias.

Divulgação porta em porta do 
início das atividades da equipe 
na Gamboa. Foram distribuidos 
fanzines e ‘’lambes’’ foram co-
lados nas ruas

Após as oficinas, foi agendado as visitas na casa dos 
moradores, no intuito de conhecer a situação da ca-
sa,condições, desejos e necessidades de reforma. 

Ao final da visita, é feito o levantamento métrico da 
residência. Com dimensão de plantas, alturas e ma-
peamento das principais patologias encontradas. 

Em seguida acontece as visitas para discutir projeto. 
Em média 3 ou 4 visitas por morador. Nos encontros, 
a equipe leva desenhos perspectivados e maquetes de 
papelão para facilitar o diálogo com os moradores

Nos casos em que os moradores construiram o projeto 
entregue, foi feito um acompanhamento da obra. Con-
versas prévias com os executores, marcação das 
alvenarias e desenhos in loco (escala 1:1) são feitos 
para auxiliar no entendimento da proposta.

Após o fechamento da pro-
posta, é entregue aos mora-
dores as fichas com o deta-
lhamento da proposta.p
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 Aproveitamento
de iluminação e 
vent. natural

 Aproveitamento
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GLEIDE

 

GLEIDE

 

Casa de

 

Casa de

 

CARLA

 

CARLA

 

Casa de

 

Casa de

projeção da alvenaria 

na laje
proposta de 

ampliação

Telhado

pavimento existente
Foi realizado um levanta-
mento da estutura da laje 
para ensaiar as possibili-
dades de planta. Sendo 
indicado um novo reforço 
estrutural para viabilizar 
o corte da escada. A 
planta de ampliação conta 
com um quarto amplo com 
ventilação cruzada, uma 
varanda em ‘’L’’ e um 
banheiro pequeno virados 
para o poente. A varanda 
além de proteger a casa 
da insolação, serve para 
contemplação das visuais 
da baía de todos os 
santos.

Moradora do forte, Carla vive com seu marido e uma 
filha adolescente. A casa é muito pequena, com 25m² 
apenas. Uma sala, uma cozinha, Um banheiro, e um 
quarto, com uma laje em madeira em cima da cama (no 
qual cria um novo ambiente na casa, uma espécie de 
‘’quarto suspenso’’ para a filha. Porém a proximidade 
com o telhado deixa o espaço bastante desconfortá-

Gleide vive sozinha nesta casa de aproximadamente 
16m². A casa ainda não conta com um quarto, apenas 
uma sala que é separada da cozinha por um balcão, 
e um banheiro. A laje para a ampliação já está batida.  
E a proprietária da casa deseja construir um quarto, 
uma varanda e um novo banheiro em cima

Com isso, foi proposto 
descolar em 60cm a alve-
naria da encosta, criando 
uma calha entre elas. 
Afastando-se da conten-
ção, ganha espaço para 
abrir novas janelas e 
permitir a ventilação 
cruzada. Foi colocado 
também a necessidade de 
aumentar a inclinação do 
telhado para diminuir a 
infiltração e permitir 
maior pé direito.

PLANTA EM PERSPECTIVA

PERSPECTIVA DA FACHADA

Localização das casas visitadas

PERSPECTIVA 
EXPLODIDA

3,
25

m 
   

,9
0m

  
  

aumentar inclinação da 
parede para novo
        telhado.

novas janelas

no
va
 ja

ne
la

demolição para 
tirar casa da 
contenção.

2,
64

m 
   

ESCADA  

LAVANDERIA  

parede original

ampliação

Geolocalização, dados de 
ocupação, cadastro da 
planta, apontamento dos 
moradores e leitura técnica 

Levantamento fotográfico, 
processo de projeto 

Plantas, esquemas proposi-
tívos

Detalhamentos, quantitatí-
vos e orçamentos

vel). A casa tem um problema sério de infiltração, 
pois está enconstada em uma parede de contenção. 
e o telhado baixo, com inclinação insuficiente, agra-
vam a situação de umidade. Por se localizar dentro 
do forte, devido aos trâmites judiciais, a moradora 
não pode realizar ampliações na casa. Apenas 
reparos para probelmas emergenciais.
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Boa parte das habitações de Salvador foi construída com grande esforço individual de seus moradores, que,  
ao longo dos anos, ampliaram ou melhoraram os aspectos construtivos da sua residência sem nenhum auxilio 
técnico. Nesses casos, as decisões de projeto são tomadas por quem autoconstrói, que pode ser o proprio mo-
rador, ou o mestre de obra/pedreiros contratados. Sabendo que existem variáveis podem influenciar na quali-
dade da construção da casa no processo de autocontrução, tais como: Os recursos financeiros disponíveis, as 
condições ambientais do terreno, e o conhecimento das técnicas construtivas por parte de seu executor.  A 
autogestão do projeto e da obra, podem (ou não) podem gerar desordem e  insalubridade desses espaços, afe-
tando diretamente a qualidade de vida de seus moradores.

Este trabalho narra a experiência de aproximação da equipe com essas familias que aqui consideramos os ar-
quitetos periféricos, periféricos no sentido de não possuirem um diploma de arquiteto, de estarem colocados 
de certa forma as margens excluídos das politicas públicas habitacionais do município. Neste trabalho os ar-
quitetos da periferia se somam aos arquitetos academicistas na troca de saberes na tentativa de responder 
aos problemas estruturais, ambientais, e desejos que os moradorem tem sobre suas casas.

A equipe é formada por um profissional residente arquiteto e urbanista e dois alunos bolsistas de graduação 
da FAUfba, que trabalharam durante todo ano de 2018. Atuando na construção do projeto de reforma das 
casas, considerando os seguintes eixos:

Como relatado anteriormente nas pranchas do trabalho coletivo, foram realizadas  três oficinas, uma em 
cada rua da gamboa, com o intuito de levar as metodologias do até então chamado ‘’escritório de assistên-
cia tècnica gratuita da Gamboa de Baixo’’ e cadastrar os moradores interessados. Foi demonstrado inte-
resse por 54 famílias, e até o exato momento 13 foram visitadas, e 7 projetos já foram entregues. Deste 
último, 3 estão em processo de construção da proposta.
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Lene não mora nesta casa, ela ocupou recente-
mente o terreno para a construção de 3 lajes, 
uma para cada filho. Quando chegamos, duas 
lajes já estavam batidas, uma terceira estava 
proxima de ser executada. Esta última ficará a 
nivel da rua, e por enquanto servirá como laje 
contemplativa pela familia. E a laje intermediá-
ria será fechada com alvenaria para a moradia 
do filho que casou recentemente. As outras 
duas terão o mesmo destino futuramente.

A assessoria para lene, consistiu em definir 
a planta da segunda laje que possui 69m² 
sendo 3 fachadas livres para aberturas. O 
programa de necessisdades consiste em: 2 
quartos sendo uma suíte, um banheiro social, 
sala, cozinha e varandas integradas, e uma 
área de serviço. Foi feito um levantamento 
da estrutura e das fundações, e a planta foi 
definida nos eixos estruturais já existes. 
Sem a necessidade de fazer reforços. Agru-
pou-se de um lado quartos e banheiros, e no 
outro cozinha, sala e área de serviço. A 
moradora solicitou a necessidade de abrir 
grandes aberturas para contemplação das 
visuais e arrejar os ambientes internos. A 
planta pode ser facilmente adaptada nos 
outros pavimentos e neste exato momento, 
tá sendo construída.

Dona elisete mora na casa com 
uma neta e seu filho em uma casa 
de aproximadamente 22 m². Devido 
problemas de saúde, não é possí-
vel que se amplie verticalmente a 
casa, pois dificultaria a locomoção 
de seus usuários. A casa é pe-
quena, quente. O quarto é inclau-
surado sem nenhuma janela. E o 
banheiro só pode ser acessado 
pela área de serviço da casa. 
Como diretriz de projeto foi prio-
rizado a abertura de novos vãos 
e iluminação natural de todos os 
comôdos.

Para isso, o quarto vai para o 
luagar da sala, a sala onde ficava 
a cozinha. E a cozinha onde é o  
quarto. Aumenta-se a altura do 
telhado, ganhando a possibilidade 
de novas janelas fixas no topo da 
alvenaria para exaustão do ar da 
cozinha.. Também é aberto duas 
novas janelas na nova sala para 
garantir ventilação cruzada.

Quando chegamos na casa de Ana, 
estava em obras. Saco de areia e 
tijolo para todos os lados. Pedrei-
ro batendo a massa enquanto seu 
ajudante levantava a alvenaria. 
Ana estava ampliando o terceiro 
pavimento da sua casa, para a 
construção de um bar que se co-
nectria com a rua de cima através 
de uma escada que ainda não 
estava planejada. A planta ja 
estava definida, a coberta já 
estava colocada. No primeiro mo-
mento, a assessoria seria só para 
definir o layout do bar e da cozi-
nha.

Definimos pontos de água e posição 
dos eletrodomesticos e armarios já 
existentes para que pudesse ter um 
melhor aproveitamento do espaço na 
cozinha. No segundo momento, Volta-
mos na obra para fazer a marcação 
da escada e do banheiro, externos ao 
bar. Para isso foi feita uma marcação 
com piquetes e barbantes no local 
onde vai se posicionar os elementos , 
já que não havia tempo hábil para de-
senhar um projeto com perspectivas e 
detalhamentos como estamos habitua-
dos, já que a obra estava acontecen-
do. 

Fabiana mora na Rua da resi-
tência. Na qual recebe esse 
nome depois de resistir as ame-
aças de remoção na época de 
consolidação da avenida do con-
torno. Sua casa não foi auto-
contruída, foi feita pelo pelo 
programa de habitação da urbis 
em 1992 na gamboa, O que não 
impediu a moradora a fazer 
suas alterações ao longo dos 
anos, afinal a família tinha 
crescido. O antigo quintal virou 
laje para a construção de um 
novo quarto para os filhos no 

Para isso, durante as 
visitas de discussão do 
projeto ficou acordado 
com a moradora a de-
molição de da parede 
da sala para amplia-la. 
E separar a cozinha da 
sala por um balcão. Foi 
proposto, também,  um 
fosso de iluminação 
natural na escada.
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