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IN
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DU
ÇÃO

À Luísa, Juliana e Renata 
que representam neste 
trabalho todas as mulheres 
companheiras que me são 
base na vida.

Figura 1 - Montagem 
introdução. 
Fonte: Elaboração por 
Luísa Caria a partir de 
foto autoral.
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Pontos de partida

Descobrir que o fazer cidade¹  (AGIER, 2015) é algo muito mais sutil, 
rotineiro e diverso do que o diploma de Arquitetura e Urbanismo 
poderia, algum dia, oferecer é a principal motivação e direcionamento 
que este trabalho tem. Porém, também, reconhecer que os anos 
de graduação em Arquitetura e Urbanismo podem ser uma das 
milhares ferramentas de se construir cidade, e é através dela que eu 
me apresento neste espaço urbano, o qual tenho imensa admiração 
e afeto: Salvador, Bahia. Referenciando Lina Bo Bardi através de sua 
forma sutil de enxergar arquitetura como essa construção rica do 
cotidiano e a materialidade como algo amplo do tipo substancial, 
parafraseio o livro “Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitetura” 
(OLIVEIRA, 2006) que foi o primeiro contato na faculdade com uma 
obra sobre o trabalho de uma arquiteta. 

¹ Para Agier (2015, p. 484) “a cidade é feita essencialmente de movimento” onde “a dinâmica e a transformação 
podem ser reconhecidas em um saber livre de amarras políticas, normativas e institucionais, como é o saber 
antropológico”.
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Este Trabalho Final de Graduação (TFG) nasce de algumas convicções, 
buscas, adesões e insatisfações, que enumero a seguir:

 Gera-me insatisfação o trabalho geralmente produzido por 
arquitetas/os e urbanistas, principalmente na cidade de Salvador, cujos 
serviços se tornam um privilégio, à disposição apenas de uma classe 
social de maior poder aquisitivo e, consequentemente, das zonas 
urbanas de interesse do capital. Essa realidade acaba aliando este tipo 
de profi ssionais com os processos de especulação imobiliária.

• Contraria-me, igualmente, o fato dos holofotes se concentrarem 
sempre na fi gura das arquitetas/os e urbanistas, em detrimento 
dos trabalhadores que participam efetivamente dos processos de 
construção de cidade. Maurílio Ribeiro Chiaretti em seu livro Tebas, 
Um negro arquiteto na São Paulo Escravocrata, denuncia claramente 
esta invisibilização:

Há milhões de Tebas na construção civil - pedreiros, serventes, encanadores, 
eletricistas, carpinteiros, marceneiros, vidraceiros e muitos outros - que 
permanecem esquecidos tanto nos patrimônios arquitetônicos tombados 
como no debate da produção urbana. A importância desses trabalhadores 
para as cidades e para as pessoas é tamanha que, atualmente, participam de 
praticamente 100% das obras construídas no país, enquanto que arquitetos e 
engenheiros, segundo dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(CAU-BR) de 2015, não ultrapassam 15%. (CHIARETTI, 2019, p. 123)

• Move-me um olhar atento ao impacto das obras civis na 
cidade, que desconfi guram o construído; ao invés disso, proponho 
o reconstruído e questiono a efemeridade das coisas. Mesmo se 
tratando de iniciativas que remam contra a maré, esta é uma linha de 
atuação já existente dentro das propostas de projetos arquitetônicos 
contemporâneos que se apropriam do pré-existente e do reuso 
de materiais.  Essa atuação, entretanto, pode aparecer de formas 
distintas e bastante controversas dentro da arquitetura e urbanismo, 
seja apropriando-se do material como prática política, seja como 
prática estética. A prática estética, quando dissociada de uma ética, 
em função apenas do mercado e diretamente relacionada a uma ideia 
de ações mais conscientes, pode se relacionar com a afi rmação de 
Ailton Krenak, de que a ideia de sustentabilidade é uma vaidade pessoal 
(KRENAK, 2020, p. 103)² e nada se relaciona com a consciência da 
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cidade como algo comum, viabilidade de obras, acessibilidade de 
materiais ou serviços, mas, sim, com o produto em si, transformado 
a materialidade em imagem e modismo. O uso da pedra, da madeira, 
da palha nada conta a respeito de sua história e origem, mas sim, seu 
valor de produto no mercado. Pouco importa se a palha é palha ou 
se é plástico estampado apresentado com selo de sustentabilidade. 
Daí as diversas linhas de materiais que “imitam tal material existente”. 
À medida em que essa prática vem sendo naturalizada, o olhar se 
acostuma com a imitação enquanto o tato, assim como a manutenção, 
estranha o natural. 

No sentido desta crítica, este trabalho se propõe a repensar o consumo 
(excessivo) de produtos novos, estimulando o reaproveitamento 
como busca de menor impacto ambiental, levando em consideração 
a desmontagem, deslocamento, novas aplicações de uso e reformas, 
se necessárias. Assim, a efemeridade dos materiais é entendida como 
outra, podendo ser a vida útil do material renovada, adiando seu fi m 
e, principalmente, evitando o consumo e estímulo de produção de 
outro novo (começo de) produto. Assim, esta atuação se relaciona 
com o mercado de uma maneira particular: se apropriando dele 
como ferramenta, procurando entender agentes e investimentos que 
podem viabilizar o projeto, e não cedendo a suas imposições. Exemplo 
desta particular relação é o projeto do Prototipo Post-Terremoto,  
Centro Comunitario pelo Escritório Al Borde em Quito, Equador. Seus 
materiais foram fi nanciados pelo Pabellón Alemán Habitat III da ONU 
enquanto o escritório participava do evento em 2016/17. Pensar os 
altos investimentos do mercado e se utilizar deles para aproveitar 
como fi nanciamentos de habitações emergenciais é pensar de forma 
estratégica na busca do direito à cidade³ e é dessa maneira que as 
madeiras utilizadas na exposição temporária foram pensadas desde 
o projeto como possibilidade de reuso posterior ao evento para a 
construção de uma habitação. 

² O autor fala sobre o “mito da sustentabilidade” como prática de uma visão de mundo individual, enquanto 
o ideal seria se repensar os hábitos, principalmente, inseridos em um meio comum e coletivo em respeito à 
natureza (KRENAK, 2020). 
³ O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização 
na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e direito à apropriação 
(bem distinto de direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 1969, p. 124, apud. 
MONTOYA URIARTE).
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• Critico a produção e criação de formas não participativas 
e distantes do local de quem irá usufruir das consequências 
processuais e fi nais. Discordo de projetos de conjuntos habitacionais, 
tais como o Minha Casa Minha Vida (MCMV) que,  através de políticas 
e implementações de Habitação de Interesse Social (HIS), atendem, 
na maioria das vezes, apenas às problemáticas de moradia e pouco 
se desdobram nas questões mais amplas do direito à cidade, 
desconfi gurando lógicas e relações comunitárias, além de causar 
distanciamento e precariedade na confi guração urbana para esses 
moradores. 

Segundo Maura Cristina, moradora de uma ocupação do Centro 
Histórico de Salvador, membro da Articulação do Centro Antigo e 
coordenadora do Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB) a habitação 
não caminha pelo motivo agravante que é: o diálogo com quem vai 
morar não existe. As informações que obtemos veem dependendo 
dos interesses (CRISTINA, 2020). Desse modo, ao invés de solucionar 
problemas de habitação, esse tipo de projeto acaba intensifi cando 
problemáticas, pois a remoção dos moradores para conjuntos 

Figura 2, 3 e 4 - Prototipo Post-Terremoto,  
Centro Comunitario em Pabellón Alemán 
Habitat III (Disponível em:  <https://www.
albordearq.com/pabellon-aleman-habitat-
3-german-pavilion-habitat-3>. Acesso em 
26 nov. 2020.
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habitacionais distantes, de forma desmembrada e que pouco atende 
as suas reais necessidades acabam rompendo relações de vizinhança 
e comunidade além de relações de pertencimento. 

• Acredito no fazer arquitetura de forma participativa, no 
reconhecimento desse serviço como algo universal e que está dentro 
do direito à cidade, provocando a reconfi guração da atuação destes 
profi ssionais na cidade, estimulando o que é a atuação da assessoria 
técnica como parte do trabalho de escritórios de arquitetura e 
urbanismo, com o intuito de promover uma cidade mais igualitária 
e reconhecendo o direito à cidade como um direito comum e sua 
garantia como dever de todos. Assim, é necessário criar estratégias 
de viabilizar este serviço, englobando vários agentes de atuação na 
cidade, não isentando alguns e não sobrecarregando outros.

• Proponho uma arquitetura e urbanismo de forma acessível, 
participativa, coletiva e adequada a situações concretas, rejeitando 
“receitas de bolo”. As propostas têm de emanar das necessidades 
reais e das situações concretas vivenciadas pelos sujeitos com os 
quais ela pretende trabalhar.

Assim, o trabalho se ancora na crítica do serviço restrito da arquitetura 
e urbanismo a apenas alguns setores da sociedade, deixando a maior 
parte da população fora de seu âmbito de atuação. Parte igualmente da 
necessidade de atuação da assessoria técnica como uma ferramenta 
para suprir esta demanda.

É importante recortar o que se entende como direito à cidade neste 
trabalho, pois se trata de um direito amplo, comum e, infelizmente, 
bastante frágil, afi nal, está sempre em risco para, principalmente, 
cidadãos em maior vulnerabilidade na cidade. 

O que este direito coloca em questão não são coisas, mas algo mais vago, porém, 
essencial: a vida cotidiana na cidade, uma cidade feita de satisfação e prazer, 
de encontros, ludicidade e imprevisibilidade; o direito a habitá-la, a praticá-la, a 
moldá-la em função dos valores de uso, o direito à obra. Assim, a meu ver, o que 
Lefebvre chamou de o direito à cidade não é o direito a uma casa, ou uma praça 
(isto é, espaços), mas o direito ao valor de uso primar sobre o valor de troca (isto 
é, os usos dos espaços). (LEFEBVRE, apud. MONTOYA URIARTE, 2016, p. 79)
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O direito à cidade está dentro das principais lutas dos movimentos 
sociais no Centro Histórico de Salvador (CHS), além da consciência 
de ser um direito comum a todo e qualquer cidadão e dever dele 
também, assim como do Estado, promovê-lo. O local de fala a partir 
de experiência em locais de maior vulnerabilidade, pressões de 
desapropriação e escassez de serviços e investimentos públicos 
impulsionam a consciência deste direito e a prática, incansável, de 
permanecer nestes territórios. Ana Caminha, moradora da Gamboa de 
Baixo, membro da Associação de Amigos de Gegê e Moradores da 
Gamboa de Baixo e da Articulação do Centro Antigo, traz em sua fala:

Direito à cidade é garantir que os “sem teto” da Bahia possam morar nos edifícios 
e nos casarões abandonados pelos governos, pelos grandes empresários, que 
só têm o Centro como área de lazer [...] que só vêm no Centro habitação para 
brancos e ricos. Direito à cidade é dizer que permanecer nos casarões que tão 
sendo cuidado e tão de pé até hoje porque os moradores, porque o movimento 
MSTB tão mantendo com seu cuidado, com sua pouca manutenção, esses 

casarões de pé. [...] Isso é direito à cidade! (CAMINHA, 2020)

Este TFG nasce igualmente a partir de uma série de experiências 
que enriqueceram a minha formação pessoal e cidadã. O ego dos 
profi ssionais de arquitetura e urbanismo muitas vezes embarreira 
o reconhecimento de como a construção de cidade se dá através 
de muitas frentes, agentes e sabedorias. Este trabalho, mesmo 
situando-se dentro da temática própria da graduação em Arquitetura 
e Urbanismo, busca igualmente reconhecer contribuições fora desta 
área.  A experiência de extensão promovida pela universidade pública, 
neste caso a Universidade Federal da Bahia, é uma dessas experiências 
multi e interdisciplinares a serem citadas.

Na UFBA, ações de extensão podem ser promovidas pelos docentes e servidores 
técnico-administrativos e, adicionalmente: pelas instâncias associadas à 
reitoria (Pró-Reitorias e Superintendências) e aos órgãos de ensino, pesquisa 
e extensão (unidades universitárias, departamentos, colegiados de curso, 
núcleos de pesquisa e extensão, laboratórios, órgãos complementares); pelos 
órgãos estruturantes; e pelos órgãos de representação estudantil (diretórios 
estudantis e centros acadêmicos) e outras instâncias de organização estudantil 
e acadêmica (escritórios modelo, empresas juniores). (ROCHA, 2014, p. 18)

Uma forma de extensão bastante rica em prática e interdisciplinaridade 
é a Ação Curricular em Comunidade e Sociedade (ACCS), um programa 
pioneiro da UFBA em âmbito nacional, que se transformou em modelo, 
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através do PROEXT, para outras universidades no Brasil. Trata-se de 
disciplinas práticas, inicialmente propostas como ACC (Ação Curricular 
em Comunidade) em 1999, e reformuladas em 2013, adicionando o 
termo “sociedade”, ganhando abrangência no espaço e também da 
pós-graduação, com alocação de recursos para sua implementação.

A ACCS “O habitar em casarões ocupados do Centro de Salvador” 
(FCHL63), oferecida pelo Departamento de Antropologia, sob 
coordenação da professora Urpi Montoya Uriarte, trabalha no Centro 
Histórico de Salvador (CHS) e sendo aberta a alunos de diversos 
cursos, procura produzir cartografi as de conteúdos propostos pelos 
movimentos sociais que usarão produções como ferramentas dentro 
de suas lutas pela moradia. Entender a produção acadêmica como 
parte útil diretamente para a cidade é uma contribuição que esta ACCS 
me permitiu de forma mais concreta durante os anos de graduação 
e que, consequentemente, se desdobra neste trabalho fi nal de 
graduação.

Figura 5 - Montagem ACCS FCHL63. 
Fonte: Panoramas Urbanos.
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Todas as produções desta ACCS podem ser encontradas fi sicamente 
nas sedes dos movimentos sociais e em sua forma digital - na 
plataforma www.panoramasurbanos.com.br. Dentre elas, destaca-se 
para este trabalho o “Censo Da Gente E Para A Gente”, realizado na 
comunidade da Ladeira da Preguiça. A criação se deu por parte do 
Grupo Panoramas Urbanos e do Centro Cultural “Que Ladeira é Essa?”, 
com aplicação e tabulação foi feita pelas/os alunas/os e colaboradoras/
es da disciplina. O censo reúne perguntas de 8 temáticas (unidade 
familiar, habitação, imóveis, comércios, responsáveis, corresponsáveis, 
crianças e adolescentes). Ao responder a perguntas como “Quantos 
somos na ladeira da Preguiça?”, os dados produzidos pelo Censo 
foram fundamentais para o autoconhecimento quantitativo de uma 
população resistente dentro da poligonal do CHS, sendo a participação 
da universidade fundamental para a legitimidade dos dados dentre os 
órgãos e instituições, onde eles circularão. Como produto, foi entregue 
um relatório denso para o Centro Cultural, que engloba análise histórica 
da área, relações e resultados das perguntas, além de dados únicos e 
de extrema importância para a luta por moradia.
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Figura 6 - Montagem Censo ACCS FCHL63.   
Fonte: Elaboração por Luísa Caria partir de fotos autorais 
e de Luísa Caria e autorais.

15
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Através do interesse e envolvimento de algumas alunas e alunos durante 
as ACCS´s, a atuação foi se estendendo para além da temporalidade 
semestral acadêmica e assim nasceu o grupo de Panoramas Urbanos 
- Extensão, composto de forma interdisciplinar pelas/os alunas/o Artur 
Prudente (Artes), Luísa Caria (BI de Artes), e Natália Barreto (Direito) e 
eu, sob coordenação da Professora Antropóloga Urpi Montoya Uriarte. 
Uma enorme contribuição do grupo para esta última produção citada, 
o Censo socioeconômico da Ladeira da Preguiça, foi a produção 
da Cartilha do Censo - realizada em maio deste ano (2020) - com o 
intuito de deixar o resultado do censo mais acessível e didático para 
todas/os as/os moradoras/es. Esta é uma produção contemporânea 
a este Trabalho Final de Graduação que, além de promover a relação 
contínua com o território, é produto de mais ações sociais, práticas 
e efetivas, através da extensão da universidade pública, sendo parte 
das atividades nunca cessadas, mesmo durante as difi culdades 
enfrentadas pela mesma (como a falta de investimento público, 
fechamento temporário das sedes por conta das greves e, neste ano, 
a pandemia do COVID-19).
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Figura 7 a 11 - Cartilha O censo da gente e para a 
gente elaborada durante a ACCS FCHL63. Fonte: 
Panoramas Urbanos.
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Objeto e metodologia

A pergunta central que tenta ser respondida neste projeto é: Como, 
dentro do campo da arquitetura e urbanismo, é possível atuar atendendo 
às necessidades habitacionais demandadas pelos habitantes e não 
apenas àquelas impostas pelo mercado? Em outras palavras, nosso 
objetivo é pensar as melhorias em habitações no Centro Histórico de 
Salvador através de práticas coletivas emanadas do diálogo. Como já 
foi salientado linhas acima, quando nos referimos à uma arquitetura 
e urbanismo participativos, acreditamos ser preciso aproximar-se das 
pessoas, conhecer suas realidades socioeconômicas, entender as 
relações de vizinhança para pensar juntos e propor melhorias. 

O local onde o trabalho atua se caracteriza por ser de forte especulação 
imobiliária e, simultaneamente, apresenta uma forte articulação, 
mobilização social e luta por moradia com lideranças principalmente 
femininas, que fazem frente ao descaso do poder público. O objetivo 
do trabalho é contribuir com a luta dessas mulheres mediante o fazer-
junto derivado da escuta de suas necessidades.

Dentre as referências que contribuíram na idealização deste projeto, 
destacamos:
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Arquitetura na Periferia
Belo Horizonte - 2014 
Projeto que incentiva a mão de obra feminina dentro 
do canteiro de obras na construção e reforma de suas 
próprias casas na periferia, através de processo coletivo 
impulsionando a autonomia e protagonismo da mulher. 
Outra contribuição é o questionamento do papel da/o 
arquiteta/o e do projeto quanto produto4.

Entre Minas Serviços
Salvador - 2016
Serviço de reparos residenciais ofertado por mulheres e, 
exclusivamente, para mulheres. Ocupando um mercado 
predominantemente masculino, oferece mão de obra 
feminina para serviços como hidráulica, elétrica, pintura, 
reforma de móveis, cenografi a, marcenaria e decoração.

Prótese Habitacional
Belo Horizonte - 2008
Desenvolvido por Brana Carvalhaes, o projeto de novas 
intervenções em favelas visa melhorias nas moradias 
com propostas pontuais possíveis de replicação 
nomeadas de próteses de ventilação, iluminação e de 
varal coberto. O projeto atua de forma a complementar 
propostas do governo municipal, desenvolve estratégias 
viáveis e não convencionais para habitações que 
enfrentam problemas parecidos pela proximidade dos 
imóveis.

4 Apresentação Arquitetura na Periferia em Mesa 6 - Arranjos, diversidades e disputas contemporâneas: 
renovações do campo de atuação em assistência e assessoria técnica. Publicado pelo canal Residencia AU+E 
UFBA, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Wuhz5R86oao&t=3618s>. Acesso em 23 
nov. 2020.

Livro Espaços
Colaterais

Qual o papel do projeto técnico?

Informar
Aberto 

Ferramenta

Seduzir
X
X

X
Fechado
Produto

Qual o nosso papel como técnicas?

Informar
Ferramenta/Interface

Facilitadoras

Impor
X
X

X
Linguagem técnica
Donas do projeto
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Al Borde
Experiência em 2020.1 
Uma das linhas do escritório é atuar através de convênios oferecendo 
o serviço de arquitetura (com o projeto participativo e a execução da 
obra) pela troca do uso de parte do imóvel. Esta parceria é, geralmente, 
com proprietários e grupos no Centro Histórico, como a colaboração 
com a cooperativa Mujeres de Frente, composta por ex-detentas, 
comerciantes autônomas, presas e não presas. A experiência envolveu, 
além da mão de obra voluntária, a convivência com estas mulheres, 
suas crianças e a percepção de um posicionamento forte e ativo na 
luta por direitos da mulher em Quito, Equador.

Figura 12 - Montagem Mujeres de Frente.
Fonte: Elaboração por Juliana Sacramento a partir 
de fotos de Marina Novaes e escritório Al Borde.
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Mouraria 53
Experiência em 2017 e 2019
Com mão de obra voluntária e reuso de materiais a reforma do casarão 
número 53 no bairro da Mouraria em Salvador foi um ponto de partida 
para este tipo produção ainda alternativa na cidade. A participação 
no canteiro de obras possibilitou muitos aprendizados técnicos, 
descobertas e trocas.

ONG TETO 
Experiência  em 2014 - 2019
Atuação em localidades de extrema 
pobreza em Salvador e região 
metropolitana com o fomento ao 
desenvolvimento comunitário. O 
envolvimento trouxe experiências 
de técnicas construtivas, gestão 
compartilhada de obras, o ouvir 
nas aplicações de questionário 
socioeconômicos e criação de 
projetos comunitários, além do 
aprendizado sobre cidade com 
pessoas e grupos de movimentos 
sociais atuantes na luta por 
moradia.

Figura 13 - Montagem Mouraria 53.
Fonte: Elaboração por Juliana Sacramento 
a partir de fotos de Marina Novaes.

Figura 14 - Montagem ONG TETO.
Fonte: Elaboração por Juliana Sacramento a partir 
de fotos da ONG. Disponível em <https://web.
facebook.com/groups/723968740968952/>
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Metodologicamente, o trabalho partiu das premissas antropológicas 
de ver e ouvir atentamente, propiciando a interlocução de forma 
ativa, respeitosa, transparente e horizontal. Assim, no decorrer da 
interlocução, os saberes e as experiências foram trocados, sempre 
com o pressuposto de que quem mais sabe sobre um território é 
quem o habita. Quem quiser intervir nele – eu, neste caso – não pode 
prescindir da lição da metodologia etnográfi ca própria da antropologia 
à que Roberto Cardoso de Oliveira se refere: o diálogo simétrico.

Faz com que os horizontes semânticos em confronto - o do pesquisador e o 
do nativo - se abram um ao outro, de maneira a transformar um tal “confronto” 
num verdadeiro “encontro etnográfi co”. Cria um espaço semântico partilhado 
por ambos os interlocutores, graças ao qual pode ocorrer aquela “fusão de 
horizontes” (como os hermeneutas chamariam esse espaço), desde que o 
pesquisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente ouvido, 
encetando um diálogo teoricamente de “iguais”, sem receio de estar, assim, 
contaminando o discurso do nativo com elementos de seu próprio discurso. 

(OLIVEIRA, 1996, p. 20)

Este ver e ouvir não teriam sido possíveis sem o prévio conhecimento 
e familiaridade, relações construídas a partir da participação num 
trabalho anteriormente na localidade: o já citado Censo da Preguiça. 
Neste trabalho foram tecidas as relações face-a-face, semanalmente, 
com moradoras/es da comunidade da Ladeira da Preguiça e, 
principalmente, as/os membros do Centro Cultural “Que Ladeira É 
Essa?”. Suzany, sempre disposta e presente, participou de todo os 
processos e todos os dias de aplicação do Censo na comunidade, 
como estudante da UFBA, membro do Centro Cultural e moradora da 
Preguiça. Esses papéis combinados foram essenciais como ponte e 
articulação entre todas/os as/os agentes envolvidas/os. Outras duas 
moradoras bastante presentes e fortes interlocutoras foram Eliane e 
Cris, também membros do Centro Cultural, grandes fi guras femininas 
para a comunidade e fortes exemplos de chefes do lar. Cris, enquanto 
proprietária do bar Mirante Tropical - ponto de referência da região - 
fomentava importantes pontos de encontro. E, por fi m, mas não menos 
importante, Marcelo, Gabriel, Geu (Geovana) e Seu Guiga, moradores 
antigos da Preguiça, boêmios e receptivos, nos acompanharam e 
ajudaram ao longo do processo. 

O Censo permitiu igualmente um conhecimento da realidade 
socioeconômica da Preguiça, da qual iremos falar na próxima seção. 
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Viabilidade material do projeto 

Muitas vezes, dentro da academia, a cidade é usada como objeto 
e estudo, nada mais do que isso. Esta relação unilateral, acaba 
prejudicando a confi ança e envolvimento das/os cidadãs/cidadãos/
habitantes dentro dos projetos acadêmicos. Esta foi a contrapartida 
que as/os membros do Centro Cultural nos questionaram ao 
iniciarmos um projeto no local: e como nós vamos ter acesso a isto? 
Portanto, assim como o Censo realizado no território, este trabalho 
tem direcionamento e objetivo tanto para a academia, como para as/
os moradoras/os da Ladeira da Preguiça e o Centro Cultural, que atua 
de forma ativa no papel de cobrança deste retorno. Tão importante 
quanto, ele busca não apenas ser uma contribuição teórica e projetual, 
como, igualmente, ser parte do processo de buscar a viabilidade do que 
é proposto. Estudar orçamentos, possíveis investidores e parcerias, e, 
também, entender, respeitar e se ajustar à participação de rotinas tão 
sobrecarregadas, a exemplo das mulheres negras, mães e chefes de 
lar na cidade de Salvador. A proximidade e preocupação da realização 
material do projeto assim como atentar para a participação ativa do 
profi ssional de arquitetura, entendendo que o projeto deve atender à 
realidade fi nanceira e social de quem irá usufrui-lo. 



24

O recorte de gênero

Ser mulher é lutar diariamente e este trabalho, tambem, conta a 
história da ocupação e atuação do gênero feminino dentro de espaços 
machistas. É extremamente curioso como a presença, mesmo que 
em minoria, de homens consegue transformar o local, a atuação e 
o direcionamento das funções das mulheres. Isto acontece não por 
falta de posicionamento, mas pela educação patriarcal que existe na 
sociedade. A experiência dentro do canteiro de obras me trouxe muita 
sabedoria tanto em técnica construtiva, como no que poderiam ser 
consideradas técnicas sociais, que seria esse saber lidar com homens 
dentro de um ambiente onde eles se sentes com maior sabedoria. Só 
pude compreender perfeitamente isso quando participei de um espaço 
onde não havia a presença de homens.
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Entre fevereiro e março deste ano (2020), o escritório Taller General 
(Quito, Equador) realizou a obra da casa de Flor, arquiteta fundadora 
do escritório. A reforma de um casarão antigo dentro do Centro 
Histórico de Quito foi proposta para ser realizada apenas com mão de 
obra feminina e voluntária durante os fi nais de semana. Foi assim que, 
por me encontrar naquela cidade no momento, pude participar, em 
meio a outras mulheres, das FEMINGAS: mutirões de obra e espaço 
de (des)construção feminista. O estar apenas entre mulheres permitia 
que a voz de qualquer uma fosse muito mais escutada e valorizada. 
As Femingas funcionavam como espaço de trocas de saberes, 
descobertas coletivas de técnicas construtivas e um meio de discussão 
sobre o impacto que era esta iniciativa: afi nal, onde podemos chegar? 
Assim, o projeto, que já está fi nalizado - que pode ser encontrado em 
<https://tallergeneral.com/2020/09/23/escenario-alterno-02/> - foi 
também espaço de construção de uma cartilha feita pelo escritório, 
a qual reconta a história da participação de cada mulher dentro deste 
espaço e consegue chegar a outras mulheres, incentivando a criação 
de outras iniciativas como esta. A cartilha nos conta que a intenção do 
projeto não era apenas aquela inciativa em particular, mas sim uma 
mobilização e incentivo dentro da sociedade como um todo.

Multirão de mão de obra 
feminina para reforma da 

casa de Flor

FEMINGAS

Figura 15 - Montagem Femingas 01.
Fonte: Elaboração por Juliana Sacramento 

a partir de foto de Taller General.
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técnicas 
com terra

descobertas 
estruturais Figura 16 - Montagem Femingas 02.

Fonte: Elaboração por Juliana Sacramento 
a partir de foto autorais.
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uso de 
ferramentas
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O que Quito tem a ver com Salvador? Mulheres. Mesmo que distante 
da realidade histórica e econômica da Ladeira da Preguiça, as histórias 
de mulheres se transpassam e, como autora do projeto, me insiro 
nestes lugares como mulher e me relacionando com outras mulheres 
de forma atenta e sensível. A participação do Censo realizado na 
Preguiça e, posteriormente, seus dados, evidenciou a forte presença 
de mulheres como chefes de lar, líderes na luta por moradia e fi guras 
de grande referência no Centro da cidade. Portanto, este trabalho se 
relaciona primeiramente com a pergunta A3 do Censo que foi feita aos 
responsáveis das unidades familiares da Preguiça e dizem respeito à 
importância do gênero feminino neste lugar. 

Por outro lado, procurando atender a questões arquitetônicas e/
ou urbanísticas, a pergunta A28 “Problemas na habitação” revela os 
inúmeros problemas de habitabilidade das casas da Preguiça. Trata-
se de uma pergunta de múltipla escolha. As respostas variam, mas 
todas demonstram insatisfações técnicas nas habitações. Elas nos 
fi zeram pensar sobre a difi culdade de manutenção destes casarões, 
que enfrentam realidades precárias de habitação.

Os responsáveis pelas unidades familiares da Preguiça apontam um grande leque 
de problemas nos imóveis onde residem. Dentre os mais citados, destacam-se 
a umidade/mofo, as infi ltrações, as rachaduras e os problemas relacionados ao 
telhado. Cabe salientar que 4 responsáveis mencionaram dentre os problemas o 
risco de desabamento. (MONTOYA URIARTE, 2020, p.41)

Gráfi co 01  - Gráfi co  pergunta A3. Fonte: 
Elaboração Luísa Caria a partir de dados 
do Censo da gente e para a gente. 
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A partir de ambas as perguntas, este trabalho se propôs pensar 
melhorias dentro das habitações que possam ser promovidas e 
geridas por agentes femininos, promovendo a participação ativa
dessas mulheres dentro do desenvolvimento do projeto (levantamento 
de medidas, informações sobre o imóvel, etc.) e durante a obra.

Vale salientar que, além de serem as mulheres um setor predominante 
na chefi a das unidades familiares da Preguiça, são elas, também, 
atoras fundamentais da luta pela moradia nessa área. 

Assim, o protagonismo das mulheres no interior das unidades 
familiares se conjuga, na Preguiça, com um protagonismo comunitário. 
São mulheres, como Eliane, que estão presentes na Articulação do 
Centro Antigo, grupo que reforça a luta por moradia e direito à cidade 
através da união com outros movimentos como Artífi ces da Ladeira 
da Conceição da Praia, Associação Amigos de Gegê dos Moradores 
da Gamboa de Baixo, Centro Cultural “Que Ladeira É Essa”, Movimento 
Nosso Bairro é 2 de Julho, Movimento dos Sem Teto da Bahia [MSTB] 
e Coletivo Vila Coração de Maria. São elas que estão à frente das 
demandas e das reivindicações pelo direito a permanecer no Centro, 
pois são elas sempre as que encabeçam as demandas do lar.

Gráfi co 02  - Gráfi co  pergunta A28. Fonte: Elaboração Luísa Caria a 
partir de dados do Censo da gente e para a gente. 
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O povo negro do centro luta para respirar! Nem COVID, nem desabamento, 
nem muro que cai, nem telhado que cai... eles prometeram nos matar e 
nós prometemos se unir e sobreviver! [...] porque tem espaço [...] nessa 
comunidade para todo mundo, tem espaço nessa cidade para todo mundo, 
não precisa expulsar o povo. Reforma sim, expulsão não! Chega de expulsão 
da comunidade, de tirar nossa identidade, de tirar nosso direito de viver onde 
nossos antepassados viveram, onde nossos antepassados da escravidão 
construiram essa cidade. (SILVA, 2020)

Por fi m, resta nesta Introdução acrescentar algumas palavras sobre os 
desafi os enfrentados na realização deste trabalho que se iniciou ainda 
de forma individual e imaginativa, no decorrer do ano de 2019, com 
a atuação no território, e foi ganhando forma durante o ano de 2020, 
enfrentando as difi culdades que se apresentaram. Articular o trabalho 
participativo perante a “ideia de isolamento social” foi um desafi o 
grande, porém necessário, levando em consideração que as demandas 
da cidade não pararam, mas muito pelo contrário, apenas agravaram-
se. Adaptar as formas de fazer o trabalho, assim como os objetivos a 
serem alcançados foi moldando todo o processo, sem renunciar aos 
ideais estabelecidos. Isto só foi possível com o reconhecimento da 
responsabilidade de se fazer um trabalho prático e coletivo dentro de 
um espaço - a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - que estimula 
a obra individual. Assim como durante toda a graduação e como em 
toda atuação dos profi ssionais da área, este trabalho não foi feito 
apenas por uma pessoa. A divisão de funções, articulação entre 
pessoas, agentes envolvidos, parcerias e colaborações moldam, com 
muito prazer, este trabalho como prática coletiva. Esta construção, 
desde o início buscou compartilhar este processo com uma maioria de 
mulheres e não se mediu ao propor uma equipe tão rica de orientação 
e co-orientação. Estão presentes desde os princípios do trabalho: com 
o convite de orientação, a professora Lídia Quieto, posteriormente a 
co-orientação do ex-monitor da disciplina de Atelier V Daniel Sabóia 
e, a longa parceria e oportunidades de trabalhos, pelos quais sou 
eternamente grata, aqui imersa como co-orientadora, a professora 
Urpi Montoya Uriarte.  

5 Fala de Eliane Silva durante o Ato Cortejo Virtual 2020. Publicado pelo canal Articulação do Centro Antigo de 
Salvador. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=K_kNy5uL9vM&t=3225s>
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LA
DEI
RA

À Urpi, que transformou 
minha maneira de olhar e 
ouvir a cidade.

Figura 17 - Montagem 
ladeira. 
Fonte: Elaboração por 
Luísa Caria a partir de 
foto autoral.
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Casarões, cortiços e mezaninos 

O núcleo original de Salvador foi construído em local estratégico: 
conectada ao mundo pelas águas da Baia de Todos os Santos e 
protegida de potenciais invasores por uma falha geográfi ca de cerca 
de 80 metros. Na estreita faixa costeira, inicialmente, ergueu-se a 
Cidade Baixa, local do porto e do comércio; na parte superior, a Cidade 
Alta, a sede administrativa e as moradias. Desde seus primeiros anos 
de vida, a cidade de Salvador se tornou, pois, uma cidade de ladeiras. 

A história da Ladeira da Preguiça 
se divide em temporalidades 
marcantes pela relação de uso de 
seus imóveis, seus moradores e as 
regulamentações e intervensões 
urbanas efetuadas em sua área. 
Nesse viés, esta seção aborda 
a cronologia do território e a 
construção coletiva deste espaço 
inserido na cidade Salvador.
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A “Ladeira do Tira Preguiça” (DOREA, 2006, p. 94), se encontrava 
inicialmente nos limites urbanos de Salvador, podendo ser considerada 
o limite entre o núcleo urbano e a periferia da cidade. Devido a isso, foi 
assim nomeada por sua grande e cansativa inclinação. A população 
escravizada a usava como meio de conexão entre a Cidade Alta e a 
Cidade Baixa, fazendo inevitáveis pausas no caminhar para descansar. 
Com o tempo, o nome Tira Preguiça foi se encurtando, fi cando apenas 
Ladeira da Preguiça. A priori, “a Ladeira da Preguiça era apenas uma 
via de conexão entre a Cidade Baixa – comercial – e a Cidade Alta – 
residencial e institucional. As pessoas viviam na parte alta ou baixa, 
não nas ladeiras” (MONTOYA URIARTE et al., 2020, p. 09). Com o 
decorrer dos anos e a expansão da cidade, a ladeira passou a ser 
usada como local de moradia, além de apenas espaço de conexão. É 
importante sinalizar que a Cidade Baixa, onde funcionavam o porto e 
o comércio, era o local das freguesias que “os viajantes a descreveram 
como uma área particularmente suja da cidade” (MONTOYA URIARTE, 
2020), sendo muito insalubre e desorganizado e confi gura certa 
estigmatização do espaço, sua população e seus imóveis. 

No século XIX, a Ladeira da Preguiça já fazia parte plenamente do 
centro da cidade e tinha usos diversifi cados de moradia, produção 
artesanal, comércio etc. 

Na segunda metade do século XIX, fontes diversas nos permitem concluir que a 
Ladeira da Preguiça era local de moradia de uma diversidade de setores sociais 
[...] os registros de óbitos provam que moravam na Preguiça uma população 
branca, parda, de libertos e escravos. (MONTOYA URIARTE et al., 2020, p. 13

Em meados desse século, em decorrência do advento de uma nova 
área da cidade para a moradia da população abastada (o Corredor da 
Vitória, onde os investidores estrangeiros ergueram suas moradias), 
a área central passa a ser paulatinamente abandonada pelos seus 
antigos proprietários. A Preguiça, como outros bairros, vê seus antigos 
habitantes se mudarem para novos bairros e alugarem seus antigos 
casarões.

A “expulsão” gradativa de antigos escravos das casas dos senhores leva-os a 
buscar domicílio nos pequenos espaços possíveis de ocupação nessa cidade, 
que passa a ter seus espaços valorizados como mercadoria imobiliária, 
intensifi cando-se, assim, o surgimento de casas de cômodos e cortiços, para 
os que só podiam pagar aluguel de porções mínimas. (GORDILHO, 2000, p. 94)
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As casas passaram a ser subdivididas em precárias condições, 
muitas vezes com banheiros e cozinhas coletivas ou, até mesmo, sem 
estes cômodos. Essa confi guração de habitação recebeu o nome de 
cortiços. Seus inquilinos eram pequenas famílias, mães solteiras e 
fi lhos pequenos, prostitutas, migrantes vindos de outras cidades da 
Bahia ou de fora e seus usos eram comerciais (bares) e habitacionais. 
O encortiçamento ocorreu devido ao processo de deslocamento dos 
proprietários dos imóveis do centro, adjunto à enorme demanda de 
moradia na área central da cidade, por parte dos setores populares: 
“O século XX começa para a Preguiça, assim, com um evidente e forte 
processo de encortiçamento das residências e abandono dos imóveis 
por parte de seus proprietários.” (MONTOYA URIARTE, 2020, p. 17).

Os cortiços vigoraram na Preguiça até fi nais do século XX. Três 
processos simultâneos promoveram seu fi m. Por um lado, o 
desmoronamento dos edifícios que, sem os devidos investimentos 
por parte de seus donos, foram ruindo um após o outro, deixando 
a paisagem da Preguiça marcada por vazios. Em segundo plano, a 
especulação também promoveu o fi m dos cortiços na Preguiça. 
Certos investidores, na esperança de comprar imóveis baratos 
para serem posteriormente revendidos por um valor muito maior, 
adquiriram-nos, promovendo a expulsão da população que ali morava. 
A grande parte deles, sem uso e sem nenhuma manutenção, acabou 
desmoronando, exatamente como desejado pelos investidores, pois 
se tratando de imóveis tombados, sua reforma seria muito cara, 
complicada e demorada. Quando vizinhos, esses imóveis sofrem 
também processo da especulação da união de terrenos visando 
possíveis empreendimentos de maior metragem quadrada. Estes 
imóveis e terrenos ainda fazem parte do que é reconhecido como 
comunidade, diferentemente dos  impactantes empreendimentos 
vizinhos já construídos que são recortados do que é entidido pelas/os 
moradoras/es como terriório da Preguiça. 

Figura 18  - Mapa dos imóveis da Preguiça. 
Fonte: Elaboração Marina Brandão de Novaes e Luísa Caria 

a partir da base do Google maps.
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Por fi m, a melhoria na condição econômica promovida pelos governos 
federal e estadual de nos anos 2000 (com Lula e Dilma na presidência 
e Jacques Wagner no Governo do Estado) permitiu que parte da 
população da Preguiça comprasse pequenos imóveis e fi zesse as 
devidas reformas neles.

compartilhado9

54 não 
compartilhado

alugado

prórpia

ocupada

usucapião (em processo)

usucapião (já conseguiu)

cedida em direito de uso 
pelo proprietário

cedida em 
direito de uso 
por um parente

9

13 3
2
1
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Gráfi co 03 - Gráfi co Uso do cômodo banheiro
Gráfi co 04 - Gráfi co Condição jurídica do imóvel. 

Gráfi co 05 - Espicifi cidade da condição do imóvel
Fonte: Elaboração Luísa Caria a partir de dados do Censo da gente e para a gente. 

Figura 19 - Planta baixa séc. XIX. 
Fonte: Elaboração por Luísa Caria a partir de obra  Quadro da Arquitetura no Brasil, 1970, p. 49.

Figura 20 - Planta baixa séc. XX. 
Fonte:  Elaboração por Luísa Caria a partir de obra  Comunidade do Marciel, 1971, p. 17.

Figura  21 - Planta baixa séc. XXI. Fonte: Elaboração da autora.

USO DO CÔMODO 
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CONDIÇÃO JURÍDICA 
DO IMÓVEL

ESPICIFICIDADE DA 
CONDIÇÃO DO IMÓVEL
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1. sala de visita
2. sala de jantar e estar
3. dormitórios 
4. pátio para iluminação e 
arejamento das peças internas
5. cozinha
6. banheiro
7. dormitório para criada

Processo de encortiçamento 
com subdivisórias de tabique.

PLANTA BAIXA
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA PAV TÉRREO
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA MEZANINO
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA MEZANINO
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA TÉRREO
S/ ESCALA

SEC XIX

SEC XX

SEC XXI
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Apartamentos vazios e terrenos onde antes habitava um grande 
número de famílias têm promovido um fenômeno da ocupação de 
imóveis na Preguiça. Segundo dados do Censo da Preguiça, são 6 
os imóveis ocupados. Um número pequeno, porém signifi cativo, se 
comparado ao levantamento em 2009/10 de 36 ocupações por toda 
Salvador, segundo o “Atlas do direito de morar em Salvador” (SANTOS, 
et. al., 2012. p 16).

É preciso frisar que, tanto o encortiçamento que acompanhou a 
história do CHS, quanto o processo atual de ocupação de imóveis e 
terrenos decorrem da mesma demanda de moradia enfrentada pela 
população mais vulnerável que habita a Preguiça - há muitas gerações 
- e se nega a deixá-la.

Figura 22  - Montagem Cronologia da Preguiça. 
Fonte: Elaboração Marina Brandão de Novaes e Luísa Caria a partir 
de imagens disponíveis em < http://www.cidade-salvador.com/>
Vilhena, 1969
Arquivo do Mosteiro de São Bento, 1600 
Dirigível Graf Zeppelin, 1931
Google Earth, 2014 
Fotos: Acervo pessoal Suzany Varela.
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Especulação e resistência na Preguiça

Na região da Preguiça – que vai além da Ladeira apenas, abraçando 
também ruas adjacentes, como a Visconde de Mauá e a Rua do Sodré, 
o Beco da Ruth e o Beco da Califórnia, e a Praia da Preguiça, local de 
lazer e trabalho pela população – e que faz vizinhança com o Bairro 2 de 
Julho, a Praça Castro Alves, a Avenida Contorno, e empreendimentos 
de luxo, como a Bahia Marina e o Trapiche Residence, existe hoje 
uma forte e organizada resistência por parte dos moradores que dão 
uso e zelo ao local e aos próprios imóveis, que se identifi cam como 
comunidade e vivem em articulação e militância para o reconhecimento 
de sua história e construção local. 
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A organização da comunidade da Ladeira da Preguiça tem, no Centro 
Cultural “Que Ladeira é Essa?” desde 2009, um motor imponente que 
marca sua temporalidade atual, como momento de reestruturação do 
estigma de local violento e marginalizado. O Centro Cultural, que tem 
como uma de suas frentes de luta a reconfi guração da condição de 
moradia, é impulsionado por algumas lideranças dentre as quais se 
destacam Marcelo Teles, Crislene Santana (Cris) e Gabriel Cerqueira, 
além da participação fundamental de Eliane Silva, Suzany Valera, 
Geovana Miranda (Geo), Anderson Farias, Isabela Reis e por parcerias 
estratégicas com instituições públicas e privadas.

As elaborações do “Centro Cultural Que Ladeira É Essa?” têm sido feitas através 
de uma ação coletiva envolvendo moradores(as) da Ladeira da Preguiça, o 
MUSAS (Museu Street Art Salvador), o CEN (Coletivo de Entidades Negras), a 
incubadora de projetos sociais e culturais Salvador Meu Amor, o Movimento 
Nosso Bairro é 2 de Julho e, mais recentemente, a Articulação do Centro Antigo 
de Salvador. Além dessa enorme força política e cultural de resistência, somou-
se a luta professores, pesquisadores e estudantes da UFBA (Universidade 
Federal da Bahia), UNEB (Universidade do Estado da Bahia), além de outros 
profi ssionais colaboradores. (CENTRO CULTURAL)

Dentre as atuações marcantes do Centro Cultural, destacam-se: a 
pintura das casas como de praxe na data de aniversário do centro e 
neste ano, em sua 8ª edição, a pintura foi realizada em evento aberto ao 
público, transmitido pela Rede Bahia de TV; o “Banho de mar à fantasia”, 
evento de constante crescimento e que no ano de 2019, durante o pré-
carnaval da cidade, atraiu mais de 15.000 pessoas; atuação com a 
UFBA como a parceria com o grupo do curso de Direito SAJU na luta 
contra a reintegração de posse de moradores e, mais recente, o com 
a ACCS FCHL63 na realização do “Censo da Gente e Para A Gente”. O 
Centro Cultural é também agente atuante no cotidiano da área, desde 
2009 quando deu iniciou ao projeto com aulas de jiu jitsu e atualmente 
ofertando, além desta atividade, o boxe, formação política, futebol na 
praia e remo aberto a público. Devido a essa atuação diversifi cada, o 
Centro Cultural é, segundo o Censo, o principal local de atividades e 
cursos complementares das crianças e com forte presença de jovens 
também.

 Texto de apresentação não publicado e de autoria coletiva do Centro Cultural Que Ladeira É Essa? compar-
tilhado para a produção deste trabalho.
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Interessa-nos destacar aqui a atuação do Centro Cultural como foco 
de resistência, autônoma e mediante parcerias, à forma como são 
construídas as cidades brasileiras em geral e Salvador, em particular. 

A cidade contemporânea brasileira é afetada por princípios globalizantes das 
Políticas Urbanas, caracterizados pela atração de investimentos, inserção 
competitiva do território, escalas crescentes, fragmentação, uso acentuado 
de fundo público, endividamento, papel decisivo do setor privado, produção 
sequenciada de normas e mecanismos de regulação, PPP, especulação, 
segregação, enclaves urbanísticos, violação de direitos, devastação ambiental 
e obsolescência precoce do construído. (FERNANDES, 2013, apud FIGUEIREDO, 
AMORIM, MOREIRA, 2019, p. 22)

Tratando sobre as reformulações mais recentes ressaltadas, através 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) em Salvador, em 
sua última reformulação de 2016, é curioso perceber como agentes 
e ações de interesse público e privado se reforçam, consolidam 
e legalizam através destas políticas públicas que cada vez mais 
consideram a cidade como produto dentro do mercado imobiliário, 
não apenas local e nacional, mas também mundial.

Possíveis distorções do fosso entre representantes e representados seriam 
superadas ou minimizadas pelas instâncias institucionalizadas da gestão 
democrática, consultivas e em alguns casos deliberativas, nas quais os diversos 
setores sociais estariam mais diretamente representados.
No entanto, nas cidades brasileiras se agudizam as desigualdades urbanas 
por meio de processos de violação de direitos sociais, vulnerabilização e 
precarização das condições da vida coletiva, explosão da violência em suas 
diferentes formas, racismo institucional e ambiental, dirigidos, em grande 
medida, por agentes estatais e do mercado.  (FIGUEIREDO, AMORIM, MOREIRA, 
2019, p. 19) 

Como forma de pressionar e denunciar o processo de reformulação 
do PPDU, entre 2014 e 2016, e a consequente insatisfação cidadã 
(em especial cidadãos militantes e ativos em lutas sociais e urbanas), 
foram formulados movimentos e documentos tais como o “Manifesto 
contra um PDDU racista e higienista”, assinado coletivamente por: 
Articulação dos Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de 
Salvador, Artífi ces da Ladeira da Conceição da Praia, Associação 
Amigos de Gegê dos Moradores da Gamboa de Baixo, Associação de 
Amigos e Moradores da Chácara Santo Antônio, Movimento Nosso 
Bairro é 2 de Julho, Movimento dos Sem Teto da Bahia, Coletivo Rio 
Vermelho em Ação e Coletivo Mobicidade:
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Como resultado deste processo, temos uma minuta de Revisão do PDDU 
que indica para o que já é prática da Prefeitura: o privilégio de investimentos 
de interesses do mercado imobiliário, priorizando a agenda empresarial 
corporativa, dissociada das questões de interesse coletivo. Com conteúdo 
genérico, superfi cial, e sem operacionalizar prazos e soluções, o PDDU proposto 
não cumpre o que está previsto no Estatuto da Cidade e legitima, mais uma 
vez, intervenções gentrifi cadoras nos territórios de ocupação e resistência 
da população negra, favorecendo, como sempre favoreceu, à urbanização 
segregadora, higienizadora e a subordinação do poder público aos interesses 
privados. (Articulação et. al., 2014)

Se, no nível interno ou local, a comunidade da Preguiça se volta a 
atender a demanda de lazer e cultura de suas crianças e jovens, no nível 
externo ou mais amplo, participa da luta pela produção de espaços 
urbanos – uma cidade – mais justa, popular e direta, mascarada, 
por exemplo, pela dita participação popular nas sessões públicas 
de criação de um novo plano diretor (em 2016). De fato, as falas e a 
participação existem, entretanto não são levadas em consideração de 
forma fi el nas propostas fi nais que ratifi cam a segregação e a primazia 
do capital sobre os valores sociais e de direito à cidade. 

[...] a metodologia utilizada coibia o debate: as audiências públicas e as 
ofi cinas eram ministradas enquanto aulas, pressupondo uma diferenciação de 
níveis entre os dois polos do processo, administração pública e a população 
participante. A estrutura metodológica das atividades pressupunha dois polos: 
o polo ativo, que provia informações (ocupado pela coordenação do plano) e o 
polo passivo, que as recebia (a população). (SANTOS, 2016, p. 136)

É explícito e cada vez mais organizado o interesse privado sobre a 
cidade através de uma atitude mercadológica e higienista. Um grande 
exemplo de como se dá o jogo de parceria destes agentes na atuação 
da cidade em conjunto com as políticas públicas e instrumentos legais 
é a atuação das Parcerias Público Privadas (PPPs) de forma bastante 
direta com a demarcação das Operações Urbanas Consorciadas 
(OUCs) -dentro do PDDU 2016- e Manifestação de Interesse Privado 
(MIP) -implementado na regulamentação municipal em 2013. As 
largas e específi cas áreas de demarcação, se relacionadas à obras 
e investimentos destas PPPs, sinalizam uma reformulação estrutural 
neste espaço, não pontual, não esporádica, mas ampla, de longas 
datas e conjunturais através de imóveis, terrenos, ruas, quarteirões e 
até bairros.
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Segundo Rebouças e Mourad (2019, p. 248), as OUCs e as MIPs vêm se 
confi gurando como instrumentos de planejamento urbano do capital 
imobiliário. Como já é de praxe, no decorrer da história da construção de 
cidades brasileiras, grandes capitais estão atrelados e representados 
confortavelmente nos poderes públicos, assim como em políticas 
públicas. É importante reconhecer as ações contra essa maré, tais 
como a construção de cidade através da luta diária por moradia e 
direito à cidade e o reconhecimento histórico por igualdade de gênero 
e raça. Os movimentos sociais se confi guram de forma bastante 
organizada, sempre com argumentos e discursos politizados, estrutura 
pouco verticalizada, com parcerias de universidades, ONGs, coletivos, 
cidadãos comuns e, é importante sinalizar, uma grande representação 
através de lideranças femininas e negras. Essa confi guração se dá 
pela conscientização da necessidade de agir por conta própria, isto 
é, não depender de ações públicas, muito menos destas parcerias 
público privadas citadas, e sim, construir as suas próprias. O trabalho 
aqui desenvolvido procura reconhecer estes agentes e lutas, assim 
como somar força a eles.   

Torna-se importante ultrapassar a noção de ação pública entendida enquanto 
sinônimo de ação governamental, abrindo-a para o condicionamento e a 
ativação do seu espaço sociopolítico por outros agentes, notadamente os 
habitantes nas suas lutas, práticas e estratégias de viabilização da vida, em um 
sentido de fortalecimento de maior autonomia destes frente ao Estado e frente 
ao Mercado. (FIGUEIREDO, AMORIM, MOREIRA, 2019, p. 48)

Nesse sentido, o projeto proposto soma-se à luta do Centro Cultural Que 
Ladeira É Essa?, seus moradoras/es locais e seus parceiros, na medida 
em que desafi a e enfrenta uma forma de produção industrial urbana, 
que busca uma homogeneização deste espaço. Em contrapartida, 
nossa proposta é, desde dentro e com a população local, a partir de 
um pontapé inicial com 3 casas-moradoras, uma forma de produzir 
cidade a partir do local e das necessidades singulares. 
Figura 23  - Mapa   Empreendimentos X Movimentos sociais
Fonte: Elaboração Luísa Caria a partir da base do Google maps e dados disponíveis em:
¹ <https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/prefeitura-anuncia-reformas-de-novas-areas-no-
centro-historico-de-salvador/> ² <https://forbes.com.br/colunas/2016/04/octogenario-palace-de-
salvador-reabre-como-hotel-de-luxo-em-junho/> ³ <https://www.forbes.com.br/forbeslife/2018/12/
apos-obra-de-r-85-milhoes-hotel-fasano-chega-a-salvador/> 4 <https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/
noticias/2135867-praca-castro-alves-e-a-avenida-sete-sao-entregues-requalifi cadas>
5 <https://varelanoticias.com.br/acm-neto-visita-instalacoes-da-nova-sede-da-fgm-na-barroquinha/> / 
<https://pnoticias.com.br/noticia/salvador/229083-nova-sede-da-fundacao-gregorio-de-mattos-sera-
inaugurada-na-barroquinha> 6 <http://atarde.uol.com.br/imoveis/materias/1569154-novos-imoveis-valorizam-
a-avenida-contorno> 7 < https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/contorno-mudanca-do-trapiche-em-
residencial-de-luxo-marca-nova-fase/>
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A Preguiça hoje à luz de seu Censo.

O Censo da Gente e Para A Gente, realizado na Ladeira da Preguiça 
em 2019, pretendeu oferecer uma visão quantitativa do território, 
brindando números que permitissem um conhecimento preciso e 
detalhada da comunidade e para a comunidade. 

Os dados registram a relação de pertencimento com o local com 
moradoras/es há mais de 60 anos na Preguiça e que reconhecem, em 
sua maioria, como bom ou muito bom local de moradia. Também traz 
dados sobre os 53 imóveis e as aproximadamente 180 pessoas que 
neles residem, as quais são essenciais para a comunidade conseguir 
articular benefícios e exigir direitos em função das características de 
sua população.  É registrado também o uso de seus imóveis, sendo 
um total de 21 de uso exclusivamente residencial, 5 comercial, 1 
cultural e 8 de uso misto, e todos declarados com problemas técnicos, 
principalmente de telhado, umidade e mofo, infi ltração e rachaduras. 
Na comunidade, é sinalizada a falta de serviços públicos como posto 
de saúde e equipamentos de lazer para crianças e jovens. 

A análise do Censo permitiu também a percepção de que a comunidade mantém 
o perfi l social de seus moradores, apesar da especulação imobiliária, o que 
demonstra o forte poder de resistência de seus moradores e do Centro Cultural 
na luta por moradia e direito à cidade. Conclui-se que a Preguiça não sofre 
processo de gentrifi cação, que implica na mudança do perfi l dos moradores, 
com a saída de uma população com escassos recursos para o ingresso de uma 

com maior poder aquisitivo. (MONTOYA URIARTE et al., 2020, p. 93).

Em relação às características sociais, se trata de uma população 
de baixa renda, pois 2/3 recebe entre um e meio salário mínimo, 
é majoritariamente negra, reconhecendo-se como parte de uma 
ancestralidade afrodescendente. É também, em sua maioria, composta 
por mulheres (59%) e das 63 unidades familiares, 41 são chefi adas por 
elas. 

A história da Preguiça segue sendo criada por uma comunidade 
ativa e de características fortes, de articulação política na construção 
coletiva da cidade, sofrendo consequências pela valorização do local 
onde se encontra (CHS, beira-mar). Seus problemas de habitabilidade 
são bastante delicados por se tratar de móveis localizados dentro 
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da poligonal delimitada do CHS, o que implica num rígido controle e 
cobrança de órgãos como o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
da Bahia (IPAC). Acreditando que a atuação da prática da Arquitetura e 
Urbanismo é um acesso comum ao cidadão, é necessário pensar uma 
atuação que se vincule a estes territórios, procurando compreender 
sua complexidade histórica e atual e promovendo o direito à cidade e 
à moradia digna e de qualidade a todos. 

Figura 24 - Banner Ladeira da Resistência
Fonte: Acervo pessoal Suzany Varela.
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MU
LHE
RES

À Anas, Rôses, Sandras, 
Suzanys e todas as grandes 
guerreiras que tive o prazer de 
conhecer na cidade de Salvador.

Figura 25 - Montagem 
mulheres. 
Fonte: Elaboração por 
Luísa Caria a partir de 
foto de Antonello Veneri.



52

Através da prática do ouvir e fazer junto, 
este espaço busca recontar sobre cada 
mulher com a qual este trabalho teve 
principal dedicação. Eliane, Sônia e 
Dona Balbina são essenciais para este 
trabalho tomar forma, assim como são 
tão importantes para a construção da 
cidade de Salvador. Apresento também, 
nestas próximas páginas, as produções 
iniciais de contribuição da arquitetura 
por minha parte para as habitações 
destas mulheres, através do cadastro 
que gerou planta baixa e volumetria 
de suas casas como instrumento de 
comunicação e planejamento do espaço 
(é importante sinalizar que as plantas 
são representações do espaço e não 
possuem precisão métrica, pois não foi 
esta a intenção e, também, o tempo e 
disponibilidade não foram sufi cientes).
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Eliane

Como moradora da Preguiça, membro do Centro Cultural Que Ladeira 
É Essa? e da Articulação do Centro Antigo, chefe de lar e trabalhadora, 
Eliane representa muitas outras mulheres do Centro de Salvador. 
Dentre suas ocupações, a atuação nos movimentos sociais é sempre 
marcante, sua presença é constante em mesas, debates, entrevistas, 
etc.

Eliane vem do interior da Bahia e, primeiramente, residiu na rua 28 
de Setembro (localizada também no Centro Histórico de Salvador). A 
relação de Eliane com a Ladeira da Preguiça vem através da família do 
pai de seus fi lhos, que morava na Preguiça na época de sua primeira 
gravidez e com 1 ano de idade Daniel, seu primeiro fi lho, se muda para 
o local, em 1987. A partir da década de 90, reside na mesma casa onde 
mora atualmente com seus 3 fi lhos, atual marido e, praticamente, 3 
netos, pela casa já passou também sua irmã, sua mãe, entre outros 
parentes.

O imóvel, de aproximadamente 95m², fi ca localizado na própria 
Ladeira da Preguiça,  atualmente segue em processo de usucapião e a 
reforma da casa de Eliane é uma realidade quase que permanente. O 
antigo sótão de madeira e paredes de barro são antigas intervenções 
relatadas e foram reformados com receio de desabamento, optando 
por uma substituição por laje de concreto. Somado a isto, em 
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2015 enfrentou um processo de invalidade do imóvel por conta do 
desabamento do muro da casa vizinha -geminada com sua. O acidente 
a fez se ausentar da casa por um ano, retornando em 2016 com a 
continuidade da reforma. Em 2020 a obra foi destinada a fazer a escada 
de acesso ao mezanino (como se refere ao andar superior), reforma 
de paredes e do telhado que sofreu consequências com o recente 
desabamento por parte da cobertura vizinha. O processo que ocorreu 
nesta outra casa de recuperação e permanência no imóvel, envolveu 
a participação do IPAC que atua, tecnicamente, na manutenção 
do patrimônio arquitetônico da cidade, porém é visto, muitas vezes 
pelos moradores, como um instrumento de valorização do imóvel e 
repressão do direito de moradia em alguns territórios do CHS. Para 
evitar a desapropriação notifi cada pelo IPAC, a comunidade contou 
com a participação de professores da UFBA das áreas de Arquitetura 
e Urbanismo e Engenharia Civil, os quais conseguiram atuar através 
da assessoria técnica na reforma do telhado e validação da segurança 
de se ocupar o imóvel.

A obra, como sempre, está sendo realizada com todos os investimentos 
de Eliane e através da contratação de mão de obra de pedreiros que 
seguem um calendário referente a disponibilidade de serviço e dos 
moradores da casa. A reforma pretende também fazer adaptações 
hidráulicas e elétricas, para atender a demandas da nova habitação. 
Toda a tubulação hidráulica descerá para o térreo e passará pelo 
piso da cozinha existente que também será reformado. As telhas da 
cozinha serão trocadas, sendo as antigas, em cerâmica, destinadas 
ao MSTB através da articulação de Eliane. A porta e janela da fachada 
também necessitam de manutenção e serão trocadas/reformadas.
Como a reforma de Eliane se encontra bastante adiantada, a minha 
contribuição primeiramente se dá no acompanhamento no canteiro de 
obras, o levantamento das medidas para o desenho técnico de plantas 
baixas e perspectivas do imóvel permitindo uma melhor compreensão 
volumétrica e espacial. Algumas preocupações como elementos da 
fachada são estudados e levados bastante em consideração para não 
destoar arquitetonicamente dos imóveis vizinhos, para isso é exigida 
uma busca por esquadrias e/ou estratégias mais específi cas. Além 
disso, o que foi solicitado por ela como contribuição da assessoria 
técnica é a área total do imóvel, pois o processo de usucapião exige 
este dado que é possível com o cadastro atualizado. 
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Figura 26 a 29 - Casa de Eliane
Fonte: Acervo pessoal.
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PLANTA BAIXA MEZANINO
ESCALA 1/150

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/150

LEGENDA

A construir
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA
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Sônia

Filha da mais antiga moradora da Ladeira da Preguiça, Sônia este ano 
herdou parte da casa de sua mãe, Dona Teresa, que havia completado 
mais de 100 anos, tendo uma história muito conhecida e respeitada 
na região. Com o falecimento de sua mãe, o uso da casa foi dividido 
entre familiares e Sônia a enxerga como uma possibilidade de “sair do 
aluguel”. Ela mora atualmente com quatro fi lhos num apartamento de 
apenas um quarto localizado num casarão propriedade do IPAC, no 
Beco da Califórnia, pagando um aluguel de 350 reais. 

Para ocupar a parte dos fundos do que era a casa da mãe dela, que 
está em estado de abandono, é necessário fazer uma reforma o que 
não é muito viável para as condições fi nanceiras atuais da moradora, 
pois sua ocupação principal é o trabalho na praia, que passou meses 
este ano sem usuários e, consequentemente, clientes. No entanto, 
com a articulação entre os moradores da comunidade da Preguiça, 
Sônia conseguiu que um vizinho seja mão de obra voluntária durante 
os fi nais de semana e em troca ela ofereceu almoços. O espaço de 
aproximadamente 36m² funcionará como uma habitação que em 
parte é circulação compartilhada de duas casas e em outra moradia 
para Sônia e seus quatro fi lhos.
A atuação da assessoria técnica, através da discussão projetual 
de cada ambiente, permitiu verifi car a importância das aberturas 
permitindo ventilação e iluminação natural para a construção de um 
espaço com melhor conforto ambiental. Também foram levantadas 
questões de segurança e privacidade, como guarda-corpo e divisórias 
entre as habitações. Sônia tem em mente toda a planta baixa e o 
desenho técnico serve como mais um instrumento de comunicação 
entre ela e a mão de obra que executará a reforma e para assegurar a 
disposição dos móveis que virão da sua antiga casa, como sofá, pia, 
fogão, etc.
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Figura 30 a 33 - Casa de Sônia
Fonte: Acervo pessoal.
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Dona Balbina

Como uma das moradoras mais antigas da Preguiça, Dona Balbina 
de 78 anos, está no local desde a época dos famosos bregas, onde 
trabalhava como garota de programa. Sua primeira casa na Preguiça 
foi com a ocupação de empregada doméstica quando trabalhava 
para um sargento morador do local e, posteriormente como lavadeira 
para tenentes, pessoas de patente alta da Marinha e moradores do 
2 de Julho. Hoje em dia segue com a mesma ocupação na região. 
Os cômodos de sua casa funcionam, em sua maioria, em função do 
armazenamento de muitas roupas.

Dona Balbina se relaciona com a Preguiça também por conta do pai de 
seu fi lho que era já morador da comunidade. Atualmente é proprietária 
do imóvel de aproximadamente 50m² que habita e está no mesmo 
local há mais de duas décadas, localizado no Beco da Califórnia. Com 
ela já morou sua irmã, seu fi lho e alguns usuários de drogas que ela 
tem o costume de abrigar. Dona Balbina tem uma relação de muito 
respeito e colaboração por parte dos seus vizinhos, além de ser muito 
conhecida por toda sua história no local. Sua casa teve um problema 
de infi ltração no telhado, que se agravou durante os meses chuvosos 
de abril e maio, porém através da mobilização do Centro Cultural que 
sinalizou a Igreja Batista 2 e Julho frequentada por Dona Balbina e 
dentro do projeto Cristolandia foi fi nanciada sua reforma. A mão de 
obra foi feita por um usuário que estava abrigado em sua casa na 
época e resultou na reforma em seu telhado reparando os danos 
principais como pingueiras, rachaduras e estrutura. 

A indicação para relação deste trabalho com Dona Balbina veio por 
meio de Suzany que, como sua vizinha, tem muita proximidade e via 
a necessidade de se pensar em melhorias para casa além do telhado. 
Por Dona Balbina ser idosa e ter menos disposição de articulação, foi 
interessante a proposta do projeto para seu imóvel, somando a prévia 
reforma. Assim, a intervenção previu melhorias na casa com a proposta 
de um forro, além de alguns pontos sugeridos por ela, como divisórias 
para os cômodos e móveis para armazenamento das roupas. 
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Figura 34 a 37 - Casa de Dona Balbina 
Fonte: Acervo pessoal.
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FA
ZERJUN

TAS

Às articulações e movimentos 
sociais pela luta na construção 
de uma cidade menos 
desigual.

Figura 38 - Montagem 
fazer juntas. 
Fonte: Elaboração por 
Luísa Caria a partir de 
foto de Luísa Caria
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Conhecimento e reconhecimento

Não é possível fazer uma cartografi a social se você não conhece bem 
o lugar (informação verbal) !

Assim como muitas outras partes dos processos deste trabalho, a 
metodologia aplicada se dá na verdade com a intercessão de alguns 
saberes experimentados durante a graduação na universidade 
pública.  Dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo muitas vezes se 
adentra num território, mesmo que desconhecido ainda, para atender 
a demandas. Esse papel é importante, porém muitas vezes é também 
impessoal, pois é duvidoso existir vínculo de tão curto tempo como de 
uma disciplina. No entanto, reconheço a contribuição benéfi ca para a 
cidade dos trabalhos em campo dentro da Arquitetura e do Urbanismo 
como propostas materiais e documentais, a grande questão é que 
o retorno disso muitas vezes é insufi ciente no momento em que se 
restringe ainda a universidade.

Onde o fazer cidade ganha forma e 
materialidade através das práticas 
coletivas. 

 Fala da profª Urpi Montoya Uriarte na disciplina de ACCS Antropologia, Cartografia e Movimentos Sociais, 
UFBA, em out 2020.
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Por outro lado, dentro da experiência na Faculdade de Ciências 
Sociais, mais especifi camente, no curso de Antropologia, absorvi 
muito envolvimento e comprometimento social. Por isso, uma frase 
sempre presente e que introduz as cartografi as de cada semestre 
é: “Não é possível fazer uma cartografi a social se você não conhece 
bem o lugar (informação verbal) !” Conhecer bem o lugar signifi ca 
conhecer a história antiga e atual, ter facilidade em andar pelas ruas, 
saber identifi car pessoas e locais, saber relacionar informações, ser 
reconhecida pelos moradores (mesmo que de rosto apenas)... O 
conhecimento e o reconhecimento são fundamentais neste trabalho. 
Esse processo se dá tanto ao ouvir quanto ao pesquisar, mas são 
informações ainda desconhecidas, então sempre se tem muito o que 
aprender e este processo é tão relevante quanto o fazer. 

É importante reconhecer esse primeiro passo de aproximação como 
metodologia, pois a proposta do trabalho não teria sido recebida tão 
facilmente nem haveria confi ança se não existisse previamente essa 
relação. 

Identifi cação de pessoas marcantes

As relações de trabalho na criação e aplicação do Censo proporcionaram 
um reconhecimento e um vínculo maior com algumas pessoas em 
específi co, elas são: Suzany, Cris, Marcelo e Eliane.

Nicho marcante

Um outro reconhecimento marcante no caso deste trabalho é o gênero. 
Não é possível deixar de reconhecer que a mulher está muito mais 
presente na luta por moradia, assim como em todos os processos que 
envolvem o lar, do que o homem. Por tanto, todo o contato direto deste 
trabalho é concentrado em mulheres, estimulando e reconhecendo 
assim a autonomia dela no lar, em outros locais como o canteiro de 
obras e na cidade como um todo. Assim recorto o meu contato a: 
Suzany, Cris e Eliane.

Primeiramente entro em contato com elas com uma conversa bem 
franca sobre a troca de serviços: ofereço minha mão de obra dentro da 
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área de Arquitetura e Urbanismo como serviço de assessoria técnica 
para moradias na Preguiça e peço que todo o trabalho possa ser 
registrado para fi ns acadêmicos, como proposta do TFG.

Recorte do número de pessoas

Em segundo lugar, registro o número de pessoas que posso 
envolver neste trabalho, pois reconheço a responsabilidade dele, me 
comprometendo apenas com aquilo que eu conseguiria corresponder. 
Chego no total de 3 casas, consequentemente 3 mulheres, 3 histórias, 
3 particularidades distintas. Também, reconhecendo a importância de 
um trabalho de proposta de conclusão de curso, reduzir este número 
para 1 casa, por exemplo, poderia atender a um caso particular e não 
a um comum. A restrição do número de casas é preciso sempre ser 
pontuada, pois com o desenvolvimento do trabalho e as possibilidades 
benéfi cas para a comunidade como um todo que vão aparecendo 
sempre acabam surgindo também o interesse e as necessidades de 
outras pessoas. Neste momento eu sempre volto a dar ênfase que 
a minha relação através deste trabalho no local é diretamente com 
estas 3 mulheres e isso só é reconhecido e respeitado porque desde o 
início foi pontuado.

A noção do direito a cidade é bastabte presente dentre a relações 
das/os moradoras/es na Preguiça e é assim que são traçados mais 
caminhos: ao propor a proposta de trabalho, naturalmente, as mulheres 
direcionaram para a casa que mais se entendia como necessitada no 
momento. Assim, seguimos com Eliane, enquanto Suzany nos leva até 
Dona Balbina e Cris nos leva a Sonia. 
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Meio de contato e o contato físico

Por fi m, porém não menos importante, reconhecer o momento atual 
de pandemia e o não estímulo de eventos assim como aglomerações 
de pessoas. Este fato molda bastante o contato e o desenvolvimento 
no trabalho, remodelando a intenção original de mutirões e ofi cinas 
coletivas. Assim é proposto que a relação com cada uma destas 
mulheres se leve como estão sendo levadas boa parte das atividades 
atualmente, de forma virtual. Ligações por telefone, mensagens 
de texto e áudio no whatsaapp, reuniões por vídeo chamada e 
poucos contatos físicos e pessoais (mesmo que poucos, eles são 
fundamentais, não consigui no decorrer no processo abrir mão e isso 
de alguma forma enfatiza o papel da/o arquiteta/o e urbanista através 
de sua contribuição como algo útil e funcional). 

Viabilidade

A viabilidade do trabalho neste caso é mais abrangente do que 
apenas o produto fi nal. A viabilidade busca reconhecer as demandas 
e disponibilidades das pessoas envolvidas, respeitar os meios de 
articulação externa e a relação interna da comunidade, as questões 
envolvidas com cada habitação, a mão de obra e a energia investidas 
(essa energia aqui reconhecida como imaterial, através da participação/
envolvimento, e material quanto ao custo fi nanceiro). Como intenção 
inicial, o trabalho buscou viabilizar o que foi proposto reconhecendo 
a dinâmica local. No momento em que comecei a estar presente nas 
obras e conversar com as mulheres que chefi am essas casas, foi 
possível sinalizar algumas soluções:

-Cris e Eliane contratam pedreiros da região para realizar suas obras, 
pois são bastante ocupadas em suas responsabilidades;

-Eliane e Biscoito (sua vizinha) receberam suporte de professores 
da UFBA para assessoria de arquitetura e engenharia civil com o 
desabamento de parte do telhado no início do ano o que gerou 
enfrentando com o IPAC e a possibilidade de desapropriação do local;

-Sônia contatou vizinhos e amigos para realizar a obra durante os dias 
mais livres deles (fi nais de semana) e trocou o serviço por refeições;
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-Dona Balbina teve ajuda da articulação entre uma Igreja local, o 
Centro Cultural entre outros moradores da Preguiça para reparos 
emergenciais em seu telhado;

-Eliane realizou trocas de alguns ítens: recebeu bancada de pia de 
obras de conhecidos de um outro bairro do CHS, o Santo Antônio Além 
do Carmo, e se articulou com o MSTB para disponibilizar as telhas que 
serão trocadas de sua habitação;

-Além de todos estes agentes e relação entre eles, o Centro Cultural 
atua de forma presente, muitas vezes com recursos fi nanceiros 
vindos de rifas e eventos, mas, principalmente, sempre disposto para 
toda e qualquer contribuição na garantia de direito a moradia digna e 
permanência no local.

As viabilidades são diversas, mas é evidente que as estratégias 
coletivas e articulações são fundamentais para que aconteça qualquer 
projeto dentro do território. E é desta maneira que o trabalho reconhece 
como meio de viabilizar as melhorias, atuando de forma articulada 
e envolvendo diversos agentes (moradoras/es locais, instituições 
locais, universidade, coletivos, escritórios, construtora) e o desafi o é 
saber guiar a atuação de cada parte, para que se relacionem de forma 
benéfi ca para todos os lados.

Assim, surge um espaço amplo para viabilizar as melhorias 
habitacionais propostas e um outro grande desafi o é esta busca, pois 
no momento em que não se restringe mais ao mercado de forma tão 
condicionada se abrem um mundo de possibilidades, temporalidades 
e materialidades.

Durante este período de estímulo do isolamento social e pausa 
em atividades a construção civil não foi muito adepta desse 
posicionamento, as obras na cidade não cessaram, o mercado 
relacionado a elas continuou bastante ativo, assim como a mão de 
obra envolvida. Neste contexto, surgiu uma proposta durante o mês 
de setembro de vínculo com uma recente fi rma da cidade de Salvador 
que busca colocar material em reuso de volta no mercado, a Arquivo 
SSA, fundada por Pedro Alban e Nathália Lessa. O grupo atua em 
parcerias com escritórios de arquitetura, construtoras civis e cidadãos 
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comuns propondo uma curadoria de materiais de ainda bom estado 
em obras que sofrerão demolição, permitindo assim a desmontagem 
dos mesmos e a inserção deles no mercado por meio da Arquivo SSA. 

Em setembro de 2020 surge a proposta vinda de Pedro para 
participação de uma grande desmontagem, na qual uma das 
contrapartidas foi a doação de parte do material desmontado. Fiquei 
assim responsável em destinar o material para alguma instituição 
que o usaria, garantindo a nova vida útil dos materiais e contrapartida 
social da empresa. A proposta veio em momento propício com o 
acompanhamento das obras da Preguiça e assim, compartilhando 
com as mulheres envolvidas, abrimos o trabalho para o Centro 
Cultural Que Ladeira É Essa? e abraçamos a oportunidade como 
meio de viabilizar as propostas projetuais, consequentemente, suprir 
demandas habitacionais da comunidade. 

Assim, minha atuação ganha mais um papel: o de rede entre a 
comunidade e agentes do mercado.
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O olhar do projeto mudou em certo ponto, pois não partiríamos da 
solução apenas, mas também do material que tínhamos a disposição. 
Isso não quer dizer que as decisões projetuais ganharam menos 
protagonismo, elas apenas ganharam o mesmo grau de importância 
que a disponibilidade de matérias. Querer uma abertura para entrada 
de luz e ventilação natural pode ser um ponto de partida, outro pode 
ser o fato de termos um número grande de esquadrias disponíveis; 
daí entendemos que conseguimos solucionar esta questão com 
esquadrias e não de outra maneira (cobogós ou clara boias por 
exemplo). Entender a utilidade dos materiais relacionada com a 
necessidade de cada moradora é o ponto de encontro chave do 
trabalho.

Envolver o Centro Cultural foi necessário a partir do momento em 
que a destinação dos materiais seria para uma instituição e não para 
pessoas físicas. Porém, por ser bastante ativo e promover eventos 
de grande escala, ele também é essencial para a organização e 
articulação, que foram fundamentais no processo. Partimos então de 
reuniões por meio de plataformas como zoom e ligações por vídeo no 
whatsapp (como eles já tinham costume) e assim construímos desde 
a apresentação, para a proposta da parceria, até a aprovação de cada 
material. 

A equipe do projeto se reformulou nesse momento, englobando a 
participação de Geo (moradora da ladeira da Preguiça e membro do 
Centro Cultural que forneceu o local de armazenamento dos materiais), 
Marcelo (membro do Centro Cultural) e Anderson (morador e membro 
do Centro do Centro Cultural).
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PROPOSTA 
DA PARCERIA

ANÁLISE

AMPLIAÇÃO DA PROPOSTARETORNO DA PROPOSTA

SISTEMATIZAR PROPOSTA 
PARA CIVIL

Pedro me contactou e propõs 
parceria para direcionamento 
de materiais que não serão 
revendidos

Entendimento de como 
vincular ao trabalho de 
forma responsável e útil 
- conversa com Suzany 
e Eliane

Proposta de atuação em 
conjunto com o Centro Cultural 
com possibilidade de ampliar o 
direcionamento dos materiais 
para outras casas na Ladeira 
da Preguiça

Conversa com Pedro sobre 
os próximos passos

Telhas

Portas

Guarda-corpo Reuniões por vídeo chamada 
para criação de apresentação 
da instituição (Centro Cultural) 
e proposta de projeto para a 
construtora
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AGUARDO DO RETORNO

APROVAÇÃO

Telhas
metálicas

Guarda-corpo

Porta P01

Longa espera enquanto 
as obras seguiam 

por parte da CIVIL para 
próxima etapa!

1ª VISITA TÉCNICA

LEVANTAMENTO DE DADOS

2ª VISITA TÉCNICA

Juliana (representando Marina) + 
Nathália. Primeiro cadastramento

Possibilidades de reuso, qualidade 
dos materiais, condições para 
desmontagem, possibilidade de 
frete e levantamento de valores

Marina + Luísa + Juliana + 
Nathália. Olhar mais atento, 
conferencia de medidas.Figura 39 (acima) e Figura 40 (p. seguinte) - 

Montagem Cronograma de ações e parcerias. 
Fonte: Elaboração por Marina Brandão de Novaes 
e Juliana Sacramento.



84

3ª VISITA TÉCNICA
Marina + Luísa + Juliana + Nathália + Anderson + 
Suzany. Conferencia dos materiais selecionados, 
seleção de outros materais, noção de peso e medidas 
para carreto. Acompanhamento da desmontagem das 
telhas e do forro de PVC.

DESMONTAGEM
Mão de obra voluntária articulada pela 
equipe do TFG e do Centro Cultural: 
Marina + Luísa + Juliana + Renata 
+ Anderson + Suzany + Marcelo + 
Vania + Jamine. Olhar mais atento, 
conferencia de medidas.
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Marina + Luísa + Juliana + Renata + Anderson + 
Suzany + Marcelo + Júlia (TFG com Centro Cultural) 
+ Maurício + Ítalo + Údson + Alan (CIVIL). 
Olhar mais atento, conferencia de medidas.

RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

FRETE
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Proposta de projeto e orçamento

Com o controle mais preciso dos materiais disponíveis foi possível 
realizar um catálogo dos materiais partindo do cadastramento e 
contagem de cada um. Posteriormente, foi implantada em projeto 
arquitetônico com criações de peças gráfi cas para organização e 
forma de comunicação, levando em consideração as particularidades 
de execução de obra de cada moradora e suas necessidades.

Também foi importante se fazer o levantamento de custos de todo 
esse processo e entender como e onde cada agente atuaria. A decisão 
foi tomada levando em consideração o que cada parte tem como 
experiência e disponibilidade, o quadro permite perceber o investimento 
relacionado a disponibilidade fi nanceira de cada agente: CIVIL – 
mão de obra especializada para desmontagem materiais grandes e 
carregamente no frete; ARQUIVO – mão de obra desmontagem menor, 
porém em maior quantidade; CENTRO CULTURAL/TFG – mão de obra 
voluntária para desmontagem menores e menor quantidade, além do 
carregamento e descarregamento do frete.
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Tabela 01 - Tabela de orçamento. 
Fonte: Elaboração Marina Brandão de Novaes.
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CATÁLOGO

DOS MATERIAIS

Figura 41 a 49 - .Fotos desmontagem e frete.
Fonte: Fotos de Luísa Caria
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P01

Quantidade: 07
Condição do material:
Em madeira com 
esquadria de vidro, 
sem maçaneta e sem 
dobrabiça

Perspectiva
s/ escala

MACIÇA
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P02

Quantidade: 02
Condição do material:
Em madeira com 
esquadria de vidro, 
sem maçaneta e sem 
dobrabiça

Perspectiva
s/ escala

MACIÇA
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P03

Quantidade: 01
Condição do material:
Em madeira, com 
maçaneta e sem 
dobrabiça

Perspectiva
s/ escala
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P04

Quantidade: 01
Condição do material:
Em madeira, com 
maçaneta e sem 
dobrabiça

Perspectiva
s/ escala
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P05

Quantidade: 02
Condição do material:
Em madeira com 
maçaneta, com placa 
“restroom”, sem 
dobradiça

Perspectiva
s/ escala
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ARMÁRIO

Quantidade: 02
Condição do material:
Em madeira, ainda 
montado
 

Perspectiva
s/ escala
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ESTANTE

Quantidade: 03
Condição do material:
Em madeira com 
parafusos, 
desmontada em 3 
tipologias de peças

Quantidades peças:
 

09 12 60  
 

 

ca b

97

Perspectiva
s/ escala

ca b

Estante
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JANELA

Quantidade: 03
Condição do material:
Em aluminio com vidro 
fumê, sem parafusos

Perspectiva
s/ escala
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GP

Quantidade: 15
Condição do material:
Em ferro, sem parafusos 
e sem corrimão

Perspectiva
s/ escala
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TT 

Quantidade: 02
Condição do material:
Em policarbonato 
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TM

Quantidade: 30
Condição do material:
Metálica trapezoidal, 
sem espuma

Perspectiva
s/ escala
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Forro

Quantidade: 22 blocos - 220 peças
Condição do material: Em PVC
Quantidade blocos com 10 peças cada:

Perspectiva
s/ escala

F01  11       

F04  02       

F02  03       

F05  02       

F03  02       

F06  02       
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BANCO

Quantidade: 03
Condição do material:
Em concreto com base de encaixe
Quantidades peças:

Perspectiva
s/ escala

b   06       

a   03
a  

b  
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PIA

Quantidade: 01
Condição do material:
Deca, oval, de embutir, 
sem tubulação  

Perspectiva
s/ escala
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ESPELHO

Quantidade: 06
Condição do material:
Falta desmontagem
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Perspectiva
s/ escala

BANCADA

Quantidade: 02
Condição do material:
Em mármore
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Perspectiva
s/ escala

VIDRO

Quantidade: 02
Condição do material:
Vidro fume
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MADEIRA

Quantidade: 28
Condição do material:
Peças de madeira para 
corrimão e estrutura de forro

M01  07

M04  03

M07  02

M02  11       

M05  02       

M03  02

M06  01       
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DIVISÓRIAS

JANELA PRETA

Quantidade: 03
Condição do material:
Com montantes, sem 
parafuso

Quantidade: 01
Condição do material:
Montante em alumínio 
com interior em vidro 
1,47x1,30m
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MESAS

Quantidade: 03
Condição do material:
Base de ferro e tampo em 
madeira 1,20x0,80m

PORTA MENOR

Quantidade: 01
Condição do material:
Sem maçaneta, sem 
parafuso
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TUBULAÇÃO

CADEIRAS

Quantidade: não contabilizada
Condição do material:
Tubulação elétrica em ferro 
com tubos e caixas
Não retirada

Quantidade: 03
Condição do material:
Base em ferro, encosto e 
assento com estofado na 
cor vermelho
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Tabela 02 - Tabela Controle de materiais
Fonte: Elaboração Marina Brandão de Novaes.
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APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

PLANTA MEZANINO ELIANE
ESCALA 1/125

Telha Translucida
Janela - 2 und.

Tabela de materiais direcionados a Eliane

LEGENDA

Material selecionado para casa de Eliane

A demolir

Mesa - 1 und.
Vidro - 1 und.
Bancada - 1 und.
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Detalhe vidro fi xo
S/ escala

ventilação

ventilação

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA
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PLANTA BAIXA CASA SÔNIA
ESCALA 1/150

P03 - 1 und.
P04 - 1 und.
P05 - 1 und.
Janela - 1 und.
Guarda-corpo - 6und.

Tabela de materiais direcionados a Sonia

Pia - 1 und.
Bancada - 1 und.
Armário - 1 und.
Madeira - 4 und.

LEGENDA

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA

Material selecionado para casa de Sonia

A demolir

A construir
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PLANTA COBERTURA SÔNIA
ESCALA 1/150

PLANTA FORRO QUARTO
ESCALA 1/150

APLICAÇÃO DOS MATERIAIS
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Telha metálicas - 12 und.
Forro - 3 und. F02, 1 und. F03 e 2 und. F04

Tabela de materiais direcionados a Sonia

LEGENDA

Material selecionado para casa de Sonia
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APLICAÇÃO DOS MATERIAIS

PLANTA BAIXA DONA BALBINA
ESCALA 1/125

Estante - 1 und.
Mesa - 1 und.
P 01 - 3 und.

Tabela de materiais direcionados a Eliane

LEGENDA

Material selecionado para casa de Eliane

A demolir

Armário - 1und.
Forro - 20 und. F06 
e 06 und. F05

PLANTA DE FORRO DONA BALBINA
ESCALA 1/150

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
S/ ESCALA
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PLANTA DE FORRO DONA BALBINA
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CON
CLU
SÃO

Às todas mulheres 
educadoras que me 
formam dentro e 
fora das instituições 
de ensino.

Figura 50 - Montagem 
conclusão. 
Fonte: Elaboração por 
Luísa Caria a partir de 
foto de Luísa Caria
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Após este ano de trabalho posso fazer algumas considerações:

• A difi culdade da disponibilidade das mulheres em locais de 
vulnerabilidade social: como se dá a minha intenção da participação 
feminina e como ela existe nestes territórios. 

Após o acompanhamento do processo de reforma que presenciei 
na casa de algumas mulheres e, também, os breves momentos que 
conseguimos destinar para levantamento de medidas do local, pude 
perceber o quão a proposta de desconstrução feminista que trouxe 
das FEMINGAS não se encaixavam da mesma maneira nas mulheres 
da Preguiça. A realidade de mulheres chefes de lar na cidade de 
Salvador e que atuam de frente na luta por moradia é bastante distinta 
das participantes voluntárias que tinham os fi nais de semanas livres 
e, muitas vezes, usavam aquele espaço como lazer. As mulheres na 
Preguiça são extremamente atarefadas e terceirizam a mão de obra das 
reformas, pois é extremamente difícil se ausentar de suas atividades, 
como cuidar dos fi lhos e da renda da casa. Assim, percebo que o 
empoderamento e autonomia da mulher estão consolidados em um 
outro lugar, sendo o meu espaço de propor e incentivar se equilibrando 
muito mais com o de ouvir e entender. No entanto, sempre busquei 
estimular um espaço aberto para que mulheres pudessem se envolver.
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• Sobre a relação entre diferentes agentes: a disponibilidade e 
o ritmo de acontecimento destoam quando se tratam de agentes tão 
distintos na cidade. 

Trabalhar com chefes de lar, centro cultural, empresa e uma construtora 
civil foi um grande desafi o. Muitas vezes, parecia que existia uma 
dependência deste  último e “maior agente”, porém, percebendo como 
as obras na Preguiça nunca sessaram, consigo reconhecer que a 
cidade não depende deles, o fazer cidade é sutil também no sentindo 
de ser autossufi ciente, muitas vezes, colocando a coletividade e 
a relação entre os agentes no local de uma estratégia interessante, 
contudo não dependente. Concluo isso como algo positivo no trabalho 
e como um grande aprendizado, pois a imponência e as burocracias 
impostas por grandes instituições não moldam de fato a construção 
de cidade, mesmo elas acreditando e transmitindo isto. 

• A responsabilidade do trabalho. 

Muitas vezes reconheci o processo como algo fora da proporção 
que eu poderia gerir - acredito que isso tenha se dado pelo motivo 
de propor um projeto para “além do papel”. Ficamos muitas vezes 
condicionadas/os dentro da academia a não se preocupar muito com 
o que vem depois da proposta, pois muitas vezes não chegamos a 
materialidade dos projetos. Por isso, devo, mais uma vez, reconhecer a 
necessidade e importância de envolver outras pessoas neste processo, 
tanto companheiras de trabalho (e vida), as quais não mediram 
esforços para sua realização, como das parcerias entre agentes do 
mercado e das mobilizações sociais. O Trabalho Final de Graduação - 
sendo uma proposta individual - restringe muito as possibilidades dos 
produtos gerados (sejam processuais ou fi nais), por isto deixo aqui 
minha contribuição e incentivo para que mais conclusões de ciclos de 
graduação em Arquitetura e Urbanismo busquem resultados práticos 
e processos coletivos. 

• Por fi m, compartilho uma grande difi culdade que vivi dentro 
da ampla possibilidade de atuação em Arquitetura e Urbanismo. Foi 
difícil, em alguns momentos, entender qual era o recorte de atuação 
deste trabalho e se seria reconhecido como prática da profi ssão ou 
não. Recorto dois grandes papeis de atuação que enxerguei como 
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principais -sem receio de reconhecer a pluralidade da atuação- sendo 
eles a proposta de intervenção habitacional, através do olhar crítico, 
da experiencias em projetos e, pincipalmente, do ouvir, e ao ser 
ponte, entre as possíveis construção de cidade. Para tais atribuições, 
foram necessárias a familiaridade com a representação gráfi ca, a 
experiência em gestão de processos e pessoas, além da consciência 
das temporalidades. Este trabalho traz propostas de ações concretas 
na construção de cidade, acreditadas por mim como ideais, por 
isso foi necessário entender que o Trabalho Final de Graduação 
é parte do processo e não seu produto fi nal. Me aproprio de todas 
as etapas, registrando-as com o objetivo de inseri-las no trabalho, 
mas sabendo que isso é parte de um todo, o qual seguirei atuando.

A experiência com tantas mulheres, com os espaços abertos de trocas, 
proposições e oportunidade de poder ver desde o desenho, até o uso 
de parte das intervenções, foi além do esperado para um semestre tão 
atípico. Foi e está sendo um grande aprendizado poder me entender 
como parte desta construção coletiva e me sentir viva nesta cidade.
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