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As maquetes, representações tridimensionais físicas ou digitais, podem ser aplica-
das a diferentes áreas do conhecimento, como arquitetura, urbanismo, engenharia, 
cinema e artes em geral. O uso do modelo físico como ferramenta de representação 
de edificações e cidades é recorrente na história da arquitetura e do urbanismo. A 
sedução provocada pelo objeto representado em miniatura é muitas vezes empre-
gada como parte das estratégias de apresentação de projetos arquitetônicos e planos 
urbanos.

O uso de maquetes também é recorrente em processos de investigação projetual, 
principalmente como ferramenta de análise de questões morfológicas e espaciais. 
Na arquitetura, para além dos modelos de representação elaborados com o intuito 
de exibir um produto, e, eventualmente, vender ideias, é comum o uso de maquete 
processuais, sendo o modelo físico utilizado como potencializador principalmente 
das investigações espaciais e formais,  mas também de materiais, luz e ambiência 
dos edifícios projetados.

No urbanismo é comum o uso de maquetes para representar grandes conjuntos 
urbanos, evidenciando relações formais. Não é comum, no entanto, que as maque-
tes sejam utilizadas em metodologias de investigação e apreensão de aspectos mais 
subjetivos da cidade e em processos participativos de análise e projeto.

Apresentação

A maquete como questão
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Ao longo da história do urbanismo é recorrente a utilização de maquetes com o 
intuito de legitimar um pensamento pré-formulado. Estes modelos estão, em sua 
maioria, associados a um pensamento moderno de reformulação de contextos ur-
banos, tendo na figura do arquiteto-urbanista o detentor de todos os saberes da 
urbe; o demiurgo. Le Corbusier, arquiteto de grande influência no século XX, utili-
zou maquetes para ancorar seu pensamento sobre a cidade moderna, representado 
em planos urbanos como o Plan Voisin1 e Villa Radieuse2.

Nesses projetos, apoiados no conceito de Tabula Rasa3, as maquetes subsidiam um 
pensamento de cidade onde a ordem formal prevalece e enaltece o caráter de semi-
deus do arquiteto.

1 Plano urbano elaborado por Le Corbusier 
entre 1922 e 1925 para renovação e ‘moder-
nização’ da cidade de Paris. O projeto, nunca 
concretizado,  previa a demolição de 240ha 
no centro da cidade e se articulava em torno 
de um  eixo viário principal leste-oeste, entre 
as ruas Des Pyramides e o Champs Elyses, 
a Gare St. Lazare e Rue de Rivoli. O plano 
respondia aos desafios do adensamento po-
pulacional com um grupo de torres em forma 
de cruz que abrigavam cerca de 3 milhões 
de pessoas e se dispunham em um grid, na 
busca de uma organização formal, econômica 
e social.

2 Plano urbano utópico apresentado em 1924 
e publicado em 1933 em um livro de mesmo 
nome. A cidade ideal proposta por Le Corbu-
sier era estruturada por grandes eixos viários 
e zoneamento de áreas. O projeto constava 
com grandes blocos de apartamentos e uma 
abundância de espaços verdes dispostos em 
uma quadrícula cartesiana. A proposta teve 
muita influência na elaboração da Carta de 
Atenas, manifesto urbanístico resultante do IV 
Congresso Internacional de Arquitetura Mo-
derna (CIAM).

3 Expressão usada para expressar a  ideia de  
“folha de papel em branco”.

Ao lado:  Le Corbusier apresentando seu pla-
no para Paris, o Plan Voisin. Fonte: < http://
elretohistorico.com/el-sr-jeanneret-ha-venido
-a-la-ciudad/> acesso em 16.10.2015
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Em concursos de projeto, é comum o uso de modelos tridimensionais para repre-
sentar propostas de intervenção urbana e seduzir um determinado público à ideia 
apresentada. 

No início dos anos 2000, por exemplo, foi lançado Concurso de reurbanização de 
Les Halles, uma área no centro histórico da cidade de Paris, que abrigava, até a 
segunda metade do século XX, o mercado central da cidade. Após a demolição do 
edifício a região transformou-se em um vazio urbano. Os 4 projetos selecionados e 
expostos ao público, de autoria de grandes escritórios de arquitetura e urbanismo 
– OMA, Jean Nouvel, SEURA / David Mangin e MVRDV - foram representados 
por maquetes que, utilizando artifícios como luzes e cores abundantes, buscavam 
impressionar e chamar atenção para a área em questão, numa clara tentativa de 
legitimar a transformação do local. O caráter espetacular dessas maquetes traz uma 
nova ideia de cidade e afasta, mais do que aproxima, o habitante do cotidiano destes 
lugares.

Algumas cidades como Xangai, Nova York e Salvador possuem maquetes que re-
presentam um determinado momento histórico da urbe, sendo algumas delas atu-
alizadas periodicamente. Estes modelos proporcionam uma visão da cidade a partir 
de uma outra perspectiva e, sempre que expostos, atraem um grande número de 
pessoas que são seduzidas pelo mundo em miniatura.

Atualmente Salvador possui dois modelos urbanos físicos. A ‘Maquete da Cida-
de’, iniciada em 1974 com a coordenação do arquiteto Assis Reis, é um modelo 
morfológico que tem como objetivo ‘oferecer uma visão global’ e ‘contribuir para 
avaliação de propostas de intervenção e de legislação urbana’4. Elaborado em mó-

4  Maquete cidade do Salvador - SEMUT.

Abaixo: As propostas para o Concurso de 
Revitalização de Les Halles em 2004. Fon-
te:<http://urban-networks.blogspot.com.
br/2014/05/les-halles-de-paris-cronica-de-un.
html> acesso em 16.10.2015



Abaixo: Maquete de Xangai. Fonte: <http://
www.supec.org > acesso em 16.10.2015

Acima:  Maquetes da cidade de Salvador - ‘A maquete 
da cidade’ [Fonte: acervo pessoal e <http://www.acer-
voassisreis.com.br> acesso em 16.10.2015] e  ‘Mega 
Maquete de Salvador’.
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dulos para facilitar o armazenamento, o modelo é mantido na Fundação Mario Leal 
Ferreira, órgão municipal da cidade, e encontra-se à disposição dos profissionais de 
arquitetura e urbanismo. A maquete, porém, não é atualizada de forma frequente 
e não está exposta permanentemente ao público, sendo pouco utilizada por profis-
sionais, estudantes e pela população em geral.

O outro modelo, a ‘Mega Maquete de Salvador’ é uma representação da cidade com 
foco no turismo. Em exposição desde agosto de 2014 no Aeroporto Internacional 
Luís Eduardo Magalhães, a maquete segue a mesma lógica dos mapas turísticos: 
uma representação distorcida da cidade, em que áreas históricas, áreas de lazer, e 
representações folclóricas da cultura local - como o carnaval, as baianas de acarajé 
e rodas de capoeira - são apresentadas em destaque. Este modelo apresenta a cidade 
através de elementos estereotipados, midiáticos e espetaculares, aspectos que são 
frequentemente reforçados pelo turismo.

Uma das maiores maquetes de centros urbanos é a de Xangai. Localizada no Centro 
de Planejamento Urbano da cidade, a maquete ocupa uma área de aproximadamen-
te 100m2 e tem como objetivo proporcionar uma visão da cidade sempre 10 anos 
a frente do momento atual. Juntamente com o físico, um modelo digital é exibido 
em um pequeno teatro no qual é possível simular o ponto de vista de uma pessoa 
posicionada em uma de suas ruas, e ter uma visão 360º da cidade. A Xangai mostra-
da neste modelo é uma cidade livre do caos e da poluição: céu azul, vias sem tráfego 
e água cristalina no rio Yangtze. Se fosse possível passear pela maquete física a 
perspectiva não seria muito diferente. Aliados, os dois modelos fazem parte de uma 
estratégia de marketing e criam a imagem de uma Xangai espetacular, moderna e 
sempre à frente do seu tempo.
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Boa parte das maquetes urbanas desenvolvidas atualmente estão a serviço de pro-
cessos de espetacularização de cidades, nos quais não há espaço para o cotidiano 
conflituoso e democrático. Com representações que ocultam os conflitos e dissen-
sos inerentes a qualquer conjunto urbano, estas maquetes representam um projeto 
de cidade pacificador e alienante, a serviço do poder hegemônico.

Este trabalho tem como intuito investigar as potencialidades da maquete física 
enquanto ferramenta não apenas de representação espacial, como de investigação 
de questões urbanas, proporcionando a construção de um discurso contra-hege-
mônico.  Busca-se utilizá-la como ferramenta de apreensão e aproximação, como 
suporte para o acúmulo de narrativas e meio de explicitação de questões urbanas, 
aliada a uma metodologia capaz de pensar a cidade a partir da experiência em cam-
po. Há neste trabalho uma tentativa de construção de um processo que se distancia 
da imagem espetacular vinculada à maior parte dos modelos físicos urbanísticos.

O conceito de Tática utilizado tem como referência a ‘tática de aproximação’ defi-
nida por Michel de Certeau, na qual se estabelece a possibilidade de uma relação de 
troca com o outro, estando esta determinada pela ausência de poder, pela astúcia e 
pela hábil utilização do tempo. A “Maquete como Tática” busca pensar um disposi-
tivo de aproximação e interlocução, de forma a potencializar trocas com pratican-
tes dos espaços da cidade e explicitar questões subjetivas existentes. Diante da força 
do pensamento e do poder hegemônico sobre os espaços e as relações urbanas, 
entende-se que a explicitação dos dissensos é uma forma de ação política para a 
construção de uma cidade mais democrática (JACQUES, 2009).
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O TFG e o processo de formulação da questão
Entendo o Trabalho Final de Graduação como uma oportunidade de refletir sobre 
o meu percurso ao longo da graduação, mas também sobre a formação do arquite-
to-urbanista. Neste sentido, busquei formular minha proposição a partir de inquie-
tações que me motivaram ao longo do curso, tentando costurar diferentes tipos de 
abordagem da questão urbana.

Durante a graduação, utilizei, desde o início, a maquete como ferramenta de projeto 
e análise, tanto urbana quanto arquitetônica. Este instrumento buscava estimular 
um olhar mais atento; “deixar a mão trabalhar” sempre trouxe novas possibilidades 
ao processo projetual.

O primeiro contato que tive com a cidade, procurando percebê-la através da lente 
de arquiteto-urbanista, aconteceu no Atelier de Projeto I – coordenado pela profes-
sora Susana Olmos – a partir da confecção de uma maquete. O exercício intitulado 
“Maquete do Bairro” [ficha 01] que tinha como objetivo a “análise e diagnóstico de 
uma área de Salvador”, buscava apresentar instrumentos de representação aos es-
tudantes e estimular a “percepção para apreensão, conceituação, avaliação e criação 
do objeto arquitetônico e urbano” 5.

As visitas às áreas representadas – os bairros da Barra, Graça, Vitória, Canela e 
Campo Grande – me proporcionaram as primeiras experiências de fruição mais 
atenta da cidade, com a descoberta de novos caminhos, relações e dinâmicas. Tra-
tando-se especificamente de Salvador, mostrou-se ser importante a percepção mais 
consciente da sua topografia acidentada, da conexão entre seus espaços urbanos, de 
vales, encostas e cumeadas, assim como da existência de pequenos agrupamentos 
informais inseridos em áreas nobres da cidade, como as Vilas Eliseu e Brandão.

5 Plano de Curso 2007 do Atelier Vertical 
Olhar.
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Percebo agora a elaboração desta maquete como um dispositivo de aproximação à 
cidade, promovendo encontros e trocas, ainda que timidamente. Porém, a elabo-
ração do “diagnóstico” de um bairro apenas através da confecção de uma maque-
te morfológica, que buscava a representação topográfica e formal da cidade, não 
conseguiu abarcar toda a complexidade do ambiente urbano. O “diagnóstico” se 
limitava a aspectos técnicos, como análise do clima, do relevo, da vegetação e de 
fluxos viários.

Vale ressaltar ainda que, neste exercício, a morfologia dos agrupamentos informais 
existentes na área eram praticamente ignoradas e representadas aleatoriamente. O 
critério utilizado na dita “cidade formal” era aqui abandonado, pois não conseguia 
abarcar a complexidade destes lugares.

Tipo de maquete: Morfológica
Ano: 2007 / atelier 01

Escala: 1/2000
Área representada:  Bairros da Barra, Graça, 

Vitória, Canela e Campo Grande.

Objetivo:
Análise e “diagnóstico” dos bairros representa-
dos, além da própria apresentação da maquete 

como ferramenta de representação e estudo.
Observações:

A maquete se limitou a aspectos técnicos e 
não abarcava a complexidade do ambiente 
urbano representado. Se mostrou, porém, 

como uma primeira atividade de aproximação 
à cidade sob a lente de arquiteto-urbanista.

foto ilustrativa da área representada na maquete

01fic
ha “Maquete do Bairro”
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Em outras experiências durante a graduação, a maquete se consolidou como um 
instrumento recorrente para a representação de contextos urbanos e subsídio para 
projetos [fichas 02, 03, 04]. Era uma ferramenta utilizada rotineiramente como 
representação morfológica da cidade e dos edifícios projetados.

No entanto, ao cursar o Atelier de Projeto V - coordenado por Paola Berenstein 
Jacques e Eduardo Carvalho - tive contato com abordagens metodológicas de apre-
ensão do espaço urbano que apresentaram novas possibilidades. Muito voltadas 
para a realização de experiências diretamente nos espaços da cidade, as atividades 
desenvolvidas no atelier buscavam revelar práticas e aspectos mais subjetivos do 
ambiente urbano, a partir de trocas e contatos com a alteridade.

Tipo de maquete: Localização
Ano: 2008 / atelier 02
Escala: 1/250
Área representada:  Entorno da biblioteca 
Jaume Fuster, em Barcelona.

Objetivo:
A maquete da biblioteca foi realizada como 
exercício de referência para projeto. O modelo 
de localização tinha como próposito estudar a 
relação do edifício com seu entorno.
Observações:
A escala utilizada prejudica a leitura da inserção 
do objeto, por ter como enfoque um entorno 
muito imadiato. Além disso, através de uma 
visita posterior à área, pude constatar que o 
modelo não dá conta de abarcar as diversas 
dinâmicas do ambiente urbano. O objetivo do 
exercício se limitava a características formais.

02 fi c
haBiblioteca Jaume Fuster
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Tipo de maquete: Localização
Ano: 2010 / atelier VI

Escala: 2000
Área representada:  Entorno do Museu Kana-

zawa, em Kanazawa - Japão.

Objetivo:
A maquete do Museu foi realizada como exer-

cício de referência para projeto e o modelo 
de localização tinha como próposito estudar a 

relação do edifício com seu entorno.
Seu objetivo limitava-se a um exercício de 
compreensão formal da cidade, analisando 

aspectos volumétricos e de implantação.

04fi c
ha Museu Kanazawa

Tipo de maquete: Apresentação
Ano: 2009 / estágio

Escala: -
Área representada:  

Comércio e Frontispício da cidade de Salvador

Objetivo:
A maquete tinha por objetivo apresentar parte 
do projeto, um estudo urbanistíco de “revitali-

zação” para a poligonal que englobava as áreas 
da Avenida Contorno à Ribeira, em Salvador.

Observações:
Como a maquete não fazia parte do processo 
de análise e não foi colocada como elemento 
importante do projeto, foi descartada quando 

se apresentaram problemas referentes a 
tempo e custo.  Acredito que a maquete seria 
utilizada como um objeto de sedução para a 

população e para os contratantes.

03fi c
ha Maquete Nova Cidade Baixa

foto ilustrativa da área representada na maquete



20

As metodologias propostas pelo atelier se utilizavam de dispositivos como jogos 
[exemplo na ficha 05], derivas, captação audiovisual e realização de cartografias 
subjetivas e participativas. A elaboração de táticas com o objetivo de estimular con-
versas com praticantes do espaço também possibilitava trocas importantes para 
que pudesse surgir uma compreensão mais aprofundada destes contextos urbanos.

Trabalhando nas áreas da Graça, Canela, Avenida Sete e, posteriormente, na Ave-
nida Contorno, o processo de apreensão trouxe à tona uma complexa rede de rela-
ções e forças atuantes na construção da cidade, vindas de múltiplas direções. Em um 
embate que chamamos por “Gentrificação vs Resistência”, identificamos em áreas 
como a Gamboa, o Solar do Unhão, e o Dois de Julho, o cotidiano como resistência 
a um processo de gentrificação crescente na região.

Tipo de ‘maquete’: Tática de aproximação
Ano: 2011 / atelier V
Escala: -
Área representada:  Bairros da Graça, Canela, 
Vitória, Campo Grande, Avenida Sete, Comér-
cio e  Pelourinho.

Objetivo: O “baleiro”, um tabuleiro ambulante, 
tinha como objetivo estimular conversas com 
moradores e praticantes dos espaços.
Observações: O convite à se inserir no mapa 
e construir uma narrativa de seus percursos 
estimulava o interesse das pessoas pelo jogo. 
Sem uma relação de perguntas e identifi cando 
as questões através das conversas foi possível 
acessar subjetividades e uma complexa rede 
de relações. Contudo, muitas pessoas não 
conseguiam entender o mapa.  Foi preciso fazer 
uma espécie de “tradução” do objeto.

05 fi c
ha“O Baleiro”
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A experiência seguinte de aproximação a uma área da cidade aconteceu durante a 
confecção de uma maquete do Nordeste de Amaralina que subsidiaria a elaboração 
de um projeto urbanístico de um escritório de arquitetura para o bairro [ficha 06]. 
A área representada era muito extensa, em grande parte formada por ocupações 
informais. A representação se deteve às características morfológicas do grande 
conjunto e a um estudo aproximado de massas e  estruturação viária. A escala da 
maquete – 1/2000 - impossibilitava qualquer compreensão acerca de aspectos mais 
complexos e profundos das dinâmicas urbanas daquele contexto. O objeto, pensado 
a princípio como suporte para atividades de urbanismo participativo, parecia  atuar 
mais como um elemento de sedução nas apresentações do projeto, tanto à comuni-
dade como aos contratantes do projeto.

Tipo de maquete: Morfológica
Ano: 2014

Escala: 1/2000
Área representada:  Bairros Nordeste de Ama-

ralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas.

Objetivo: 
Servir de subsídio a um projeto urbano, sendo 

usada como suporte para reuniões com 
parceiros, contratantes e moradores. Para isso 

buscava proporcionar uma maior compreensão 
da topografi a e da massa construída.

Observações:
A maquete mostra constrastes morfológicos 

de grandes áreas e a relação entre a topografi a 
e sua ocupação. Descarta, porém, uma série de 

outros aspectos que tanto a escala quanto o 
contexto não permitem abarcar. 

06fi c
ha Maquete Nordeste de Amaralina
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A realização desta última maquete trouxe inquietações importantes quanto ao 
papel do modelo físico no desenvolvimento de processos e projetos urbanísticos. 
Seria possível utilizar a maquete para outro fim, que não apenas o de apresentar e 
representar um pensamento pré-formulado? Seria possível representar tridimen-
sionalmente aspectos subjetivos e pensar a cidade a partir destes modelos? Seria 
possível fazer isso de forma participativa?

Ana Clara Torres Ribeiro propõe o que chama de “Cartografia da Ação”, um mé-
todo que levanta questões urbanas a partir da produção cartográfica, tendo como 
interesse fundamental os processos de movimentação e luta na sociedade. A fina-
lidade da carta é questionada, sendo a cartografia entendida enquanto práxis, onde 
o mapa é um suporte à narração e tem o objetivo de criar problemáticas, entender 
e ajudar o sujeito da ação.

“(...) propõe-se uma cartografia incompleta que se faz, fazendo. Uma cartogra-

fia praticada, que não seja apenas dos usos do espaço, mas também utilizável, 

de forma que ocorra a sincronia espaço-temporal.” (RIBEIRO, 2001-2002, 
p. 4)

Esta cartografia processual busca introduzir ação à cartografia, dando assim supor-
te à ação; mas poderia também ser aplicada a uma representação tridimensional? 
A proposição de uma cartografia tridimensional de ação traria novos elementos 
importantes a esta proposta de metodologia?

Estas indagações me levaram à proposição da ‘Maquete como Tática’, na tentativa 
de utilizar esta ferramenta, tão presente e importante no meu processo ao longo da 
graduação, aliada a uma metodologia que pensa cidade a partir da vivência em cam-
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po,  tendo como base a noção de experiência, das relações de contato com o outro e 
do engajamento do corpo do arquiteto-urbanista no processo de análise. A maque-
te é pensada aqui como uma ferramenta para levantar problemáticas, evidenciando 
relações e questões urbanas, e não como um instrumento de representação de um 
produto pré-formulado; o importante é o processo, sendo este, associado à análise, 
o próprio produto deste trabalho.

Para testar as suposições levantadas a partir do cruzamento das experiências, pro-
pus a realização de atividades de aproximação, apreensão e discussão de uma área 
da cidade de Salvador. O interesse por trabalhar com áreas informais em meio à 
cidade formal, compreendendo seus limites, permeabilidades, relações de abertura 
e fechamento, e sua permanência em áreas de grande interesse do mercado imobi-
liário, demonstrou-se - permeando as diversas experiências narradas - complexo e 
relevante em meio às questões urbanas da cidade de Salvador.

A cidade, cercada por uma lógica especulativa e homogeneizadora da configuração 
dos espaços, que busca uma imagem espetacular e consensual, pode encontrar no 
cotidiano desses espaços informais uma forma de resistência.

Para começar a busca por um objeto de estudo, me debrucei sobre as áreas já tra-
balhadas ao longo do processo aqui narrado e defini com o ponto de partida duas 
vilas situadas em áreas de grande interesse do mercado imobiliário em Salvador: a 
Vila Eliseu, ocupação informal localizada no Canela; e a Vila Brandão, na Vitória.
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Inicialmente a intenção do trabalho era ter como objeto de estudo diferentes vi-
las e favelas inseridas nas áreas nobres da cidade de Salvador, de forma a traçar 
contrapontos entre as experiências vivenciadas nestas áreas. Partindo de duas vilas 
situadas nos bairros do Canela e na Vitória, a Vila Eliseu e a Vila Brandão, a idéia 
era que, na busca de entender suas conexões e limites, a própria experiência me 
levasse a outros espaços. As primeiras aproximações, porém, mostraram áreas com 
questões urbanas que envolviam uma grande complexidade, e o processo levou não 
à busca de novos agrupamentos, mas ao aprofundamento do estudo das dinâmicas 
e processos urbanos percebidos nestas vilas.

Como primeira forma de aproximação, decidi realizar caminhadas no entorno de 
cada área, e, caso me sentisse confortável, adentraria nos seus espaços. Por se tratar 
de pequenas vilas, e sem saber quais gradações entre público e privado existiam 
nestas áreas, portanto sem saber se ‘estrangeiros’ eram bem vindos, decidi que as 
caminhadas não possuíriam regras pré-determinadas, e, por isso, não se configura-
riam como derivas. O objetivo era começar o processo de apreensão das dinâmicas 
urbanas e relações destas áreas com os bairros onde estão inseridas. Esta etapa me 
indicaria caminhos para pensar a metodologia da maquete processual de acordo 
com o conjunto de questões percebidas em campo.

O registro destas aproximações foi feito a partir de pequenas anotações e mapas de 
memória dos trajetos, que posteriormente deram subsidio às narrativas construí-
das, na tentativa de compreender melhor as experiências vivenciadas.

A Vila Brandão como objeto de estudo

Primeiros passos



25

Aproximação I – Vila Eliseu

Canela, 12hrs.

Apreensiva com a ida sozinha à Vila Eliseu, começo pelo entorno.

Não tenho regra. Decido apenas caminhar.

Meu caminho começa pela rua de trás do Canela, onde há a ligação com a vila.

Muitos carros e caminhões descarregam mercadorias no Bom Preço. Muito baru-
lho.

A rua parece um grande estacionamento. Guardadores de Carro disputam a área. 
As pessoas estacionam e seguem seu caminho.

À medida que me afasto do mercado, a rua fica mais tranquila e menos barulhenta, 
mas os carros continuam procurando vagas.

Barracas de fruta, jornaleiros, carros, muitos prédios, algumas casas e poucas pes-
soas.

Um velhinho de calção, meias e chinelo compra seu jornal.

Mamão, melancia, laranja, abacaxi, côco, maçã. Uma mulher compra um cacho de 
banana e entra no prédio logo em frente.

Sigo pela rua até o final e viro a esquerda.

Vejo movimento, viro novamente a esquerda e a dinâmica é outra.

Jovens, velhos, estudantes e ambulantes disputam um lugar na calçada. O trânsito 
é intenso.

Uma senhora vende umbu ao lado de um tabuleiro cheio de cajus. Muitas cores e 
cheiros.
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No cruzamento engarrafado e caótico viro à esquerda e ao final da rua avisto a 
entrada da Vila Eliseu.

“Vende-se natura”. Uma faixa com uma seta indica a loja de Dona Ana.

A entrada é estreita, de fora é possível avistar apenas algumas casas.

Paro no orelhão em frente a entrada enquanto decido pra onde devo seguir.

Após simular algumas ligações enquanto decido o quão de convidativo há naquela 
entrada, sigo a seta da natura.

O caminho é estreito e sinuoso, como num labirinto.

A seta indica para um beco. Entro mas logo resolvo voltar. Poucas pessoas. Muito 
barulho.

Apreensiva, volto para o Canela.

Resolvo então fazer o caminho inverso, vir de baixo. Assim imagino saber onde 
irei parar.

Volto para a rua movimentada e sigo para o Campo Grande. O movimento conti-
nua intenso.

Desço o viaduto em frente à praça.

Do outro lado pessoas se aglomeram em um ponto de ônibus, mas desse lado estou 
sozinha. Sigo em direção à Vila.

Borracharia, bar, futebol. Um canteiro sob o viaduto serve de campo.

Encontro uma rua para subir.

No caminho, muitas grades. Janelas e portas abertas, mas trancadas por grades.

As pessoas almoçam e os vizinhos conversam entre as grades. 

Percebo alguns olhares. Meus passos são apressados.
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A subida é inclinada, paro para descansar um pouco, mas aquele caminho parece 
ser apenas de passagem. Não encontro espaços para permanecer. Ou subo ou desço, 
parar não é uma opção.

Muito barulho. Som alto. Músicas ecoam através das grades.

Poucas pessoas, apenas algumas crianças voltando da escola com as mães.

O caminho é claustrofóbico, meus passos são ainda mais apressados.

Chego de novo ao canela, cansada e ofegante.

Confusa e ainda apreensiva, resolvo ir embora.

Voltarei outro dia e buscarei um contato para trazer lentidão aos meus passos.
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Aproximação I – Vila Brandão

De onde a Vila Brandão pode ser vista?

Querendo chegar aos poucos, começo minha visita andando pelo entorno da vila, 
procurando por evidências.

Inicio na Barra, no pé Ladeira da Barra: carros, buzinas, turistas, lojas, muros, pes-
soas correndo.

Muita ladeira pela frente. Não vejo o mar.

Pessoas subindo e descendo, movimento de carro, barulho de ônibus.

Viro a esquerda e entro na rua que leva a Igreja de Santo Antônio da Barra.

No Largo não há ninguém, apenas carros estacionados por todos os cantos. De lá 
enxergo apenas muros e árvores.

Continuo a subir a ladeira. Muros dos dois lados. Sol quente. Poucas sombras. Mui-
to suor.

Na frente do Yacht seguranças verificam a entrada das pessoas.

Resolvo não tentar acessar o mirante, imagino que a Vila Brandão seja visível de lá, 
mas procuro vê-la a partir do espaço público.

Logo após o Yacht vejo pela primeira vez a Baía de Todos os Santos.

Algumas pessoas admiram a vista. Um senhor se encosta na balaustrada e descansa 
da subida por alguns minutos. Sempre de frente para a baía.

A Vila se esconde entre as curvas e a vegetação da encosta.

Em meio às árvores, poucas casas são visíveis, mas dali indicam sua existência – e 
resistência.
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Penso que em caminhos alternativos, como pelo mar, a Vila é mais visível.

Continuo minhas caminhada em direção à Vila Brandão.

Sigo por algum tempo contemplando a Baía, mas já não vejo mais a Vila.

Pelo caminho mais casas e prédios, cruzo com pessoas passeando com seus cachor-
ros, com pessoas descendo e subindo com roupas de banho. Esse é o indício de mar 
que tenho neste trecho.

Chego no Largo da Vitória: barulho de obra, peões, carros, carrinhos de comida, 
cheiro de acarajé.

E ao fundo uma ladeira que leva à Vila da Brandão.

Fico algum tempo parada, decidindo se devo seguir. Não há nenhuma barreira físi-
ca; me pergunto se há alguma de outra ordem.

Um homem com cara de estrangeiro passa por mim e desce a ladeira; um pouco 
apreensiva, resolvo segui-lo.

Lá de cima avisto algumas casas e um mirante.

A ladeira é muito inclinada. O homem que passou por mim, também de chinelo, 
desce com a maior facilidade.

Meus dedos se prendem ao chinelo tentando um pouco mais de equilíbrio, mas a 
insegurança me faz tirá-los.

Sigo sentindo o calor do concreto nos pés. Apreensiva, por hora me concentro na 
ladeira.

Quando chego embaixo, a vista da Baia é arrebatadora. Vejo de novo o mar.

Depois de muitas barreiras, respiro.

Uma vila pequena, casas sem grades, janelas e portas abertas, pessoas passeando e 
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brincando entre as ruas, conversas entre janelas. E o mar! Mas o barulho da obra 
me traz de volta à Vitória.

Um casal namora sentado numa mureta. Três jovens olham pra mim com olhares 
questionadores.

O sol está de rachar, resolvo ir embora, acho que é melhor chegar aos poucos.

A imagem que levo são de janelas abertas. Depois das grades da Vila Eliseu, elas são 
o que mais me salta aos olhos.

Diferente da Vila Eliseu, aquele não parece ser um lugar de passagem, mas um 
ponto de chegada, um local de permanência.

Considerações
Estas primeiras experiências fizeram emergir questões importantes sobre os espa-
ços das duas Vilas, mas ainda era necessário um acúmulo maior de informações e 
impressões sobre cada área para entender como a maquete poderia se inserir no 
processo, de maneira a ajudar no aprofundamento da investigação sobre o espaço 
a ser trabalhado.

Os primeiros contatos levaram à busca de interlocuções em cada vila, numa tentati-
va de desacelerar meus passos e entender um pouco mais dos processos de constru-
ção daqueles espaços. Partindo das primeiras impressões e do que já tinha conhe-
cimento de cada área, a idéia era conversar de maneira casual com moradores, sem 
uma lista de perguntas pré-determinadas.

Os próximos relatos e esquemas, assim como nos exemplos anteriores, buscaram 
consolidar as experiências vivenciadas em cada aproximação.
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Aproximação II – Vila Eliseu

A coxinha de Dona Maria; assim começa minha aproximação com a Vila Eliseu.
Chego na Vila no fim da tarde de uma sexta-feira de novembro.
Não vou sozinha. Levo um amigo.
Seu primo - Pedro - é morador da Vila há dois anos e segundo eles não há melhor 
ambiente pra conhecer o bairro do que se esquivando das boladas da sinuca e pro-
vando a coxinha do bar de Dona Maria.

Agora acompanhados, meus passos são menos apreensivos.
Diferente da primeira visita, ando sem pressa.

Pelo caminho estreito e sinuoso cruzamos com algumas pessoas.
Pessoas que voltam pra casa depois de um dia de trabalho ou que seguem de lá pra 
outros caminhos. Todos seguem para algum lugar, não há espaço para parar.

Acompanhada, também me permito explorar mais as ruas.
Aparentemente pequena, a Vila vai crescendo como um grande labirinto a medida 
que entramos por seus caminhos. Como antes, um labirinto cheio de grades fecha-
das e janelas abertas.

Descubro ruas menores, todas elas também estreitas e sinuosas. Estes caminhos são 
bifurcações da rua principal; todos as direções nos levam de volta à ela. É a única 
entrada e saída pra a cidade ao redor.
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Numa dessas pequenas ruas está o bar de Dona Maria. Embaixo de algumas casas, 
no térreo, a sensação é de estar entre a passagem e a casa de alguém; dentro e fora 
ao mesmo tempo. O bar está vazio, e ao sentarmos percebo que estamos numa 
extensão da casa de Dona Maria.
É entre os intervalos da novela que ela nos serve uma cerveja, e entre uma cerveja 
e uma coxinha, nos conta histórias.

Entre seus 70 anos, Dona Maria é uma senhora de aparência forte, de palavras di-
retas e poucos rodeios. “A delegada daqui sou eu”, diz orgulhosa.

A conversa acontece fácil, ela gosta da companhia e entre um caso e outro, descu-
bro um pouco sobre a história e cotidiano da Vila Eliseu. Percebo logo o quanto sua 
vida está ligada àquele lugar. “Aqui é o céu”.

Dona Maria é filha do homem que construiu a primeira casa na Vila Eliseu. O ter-
reno em declive era uma roça da família Eliseu em meados dos anos 50, época de 
uma Salvador menos densa.
Quem tomava conta do “pedaço de terra” era seu pai, a família morava numa casa no 
terreno e pouco a pouco outras pessoas foram chegando.
“As pessoas pediam permissão à mãe pra construir e ela foi deixando... se soubesse que ia 

ficar assim... isso aqui cresceu demais, a passagem ficou estreita. Agora não dá mais pra 

construir nada.”

Dona Maria se mostra insatisfeita com a quantidade de gente que acabou indo mo-
rar lá e no que isso acarretou ao cotidiano. Segundo ela a vila é dividida: “O lado de 

cá eu assino em baixo, o lado de lá não!”
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O “lado de cá” é a área habitada por moradores antigos, grande parte amigos e pa-
rentes de Dona Maria. Desse lado todos se conhecem e convivem tranquilamente.
O “lado de lá” é área do outro lado da rua principal que é habitada por moradores 
novos, “gente de fora”. Ela balbucia alguma coisa sobre drogas, mas fica claro que não 
quer entrar nesse assunto.

Segundo Dona Maria é no carnaval que os dois lados se juntam, no Canelight, bloco 
da Vila Eliseu organizado por Seu Jair, um advogado morador da Vila Eliseu.
“No carnaval é uma mistura geral; lado de lá, lado de cá e gente de fora. Sai gato, cachorro, 

papagaio, ladrão, traficante... a desgraça toda (…) os barões do canela tudo sai”.

“Seu Jair é aquele que mora lá na entrada... Seu Jair, menina. Tem um escritório ali na 

subida, sabe quem é não?!” pergunta um pouco indignada.
Seu Jair parece ser uma figura importante por lá. Segundo Dona Maria foi ele que 
defendeu os interesses da vila quando os antigos proprietários do terreno, a família 
Eliseu, tentaram tirá-los de lá. “Agora ninguém mexe mais com a gente não.”

Sobre a relação com o Canela, Dona Maria diz sem rodeios: “eles gostam é da bagunça 

dos pobres”.

O bar é frequentado por estudantes das faculdades próximas e por moradores e 
frequentadores do Canela, tanto na hora do almoço, quanto no final do dia.
Ela faz quentinhas e os servidores da Escola de Belas Artes da UFBA (EBA), empre-
gados dos bancos próximos e moradores dos prédios do canela mandam buscar suas 
marmitas. Sem ter quem as entregue, os próprios clientes vêm buscar.
“As empregadas desses prédios vem tudo buscar comida aqui”.
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“e a coxinha?” pergunto.
Todos se animam.
Pedro é estudante de design e conta que no primeiro dia que chegou na vila foi logo 
ao bar de Dona Maria com os amigos da EBA.
Sinuca, cerveja e coxinha. “Achei que todo dia aqui ía ser animado igual àquele”.

Ele mora com sua namorada no segundo andar de uma casa que pertence ao cunha-
do de Dona Maria, na rua principal da Vila.
Antigos moradores dos Barris, dizem que encontraram na Vila Eliseu a segurança 
de andar a qualquer hora pela rua. Gostam do movimento, da centralidade, da infra
-estrutura ao redor e da proximidade com a faculdade. A única reclamação é quanto 
ao barulho da vizinhança: “Não dá pra ficar sossegado em casa”.
Pablo do Arrocha é via de regra por lá.

Enquanto Dona Maria prepara a coxinha, eles me contam um pouco da relação 
entre a Vila e a EBA.
“Algumas pessoas da EBA frequentam a Vila, principalmente o Bar de Dona Maria e o 

bar de Marcelo, onde tem uma carne do Sol bem famosa. Mas a relação é conflituosa. Há 

um tempo atrás estava acontecendo muitos furtos na EBA durante os fins de semana e as 

pessoas atribuíram às pessoas da Vila. Nada nunca foi comprovado. Existe uma passagem 

no fundo da EBA que dá direto à Vila. Eles achavam que devia ser alguém da comunidade. 

Pensam assim pois acham que é o pobre quem rouba, por necessidade talvez.”

“Além disso, algumas pessoas acreditam que moradores da Vila Eliseu fornecem drogas aos 

estudantes.” A passagem ao fundo da escola dá acesso ao que Dona Maria chama de 
“lado de lá”.
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A coxinha é boa, e enquanto conversamos, pessoas passam pelo caminho que cruza 
o bar e sempre nos cumprimentam.

Uma delas entra na cozinha, pega um refrigerante e olha pra Dona Maria:
“Eta, mãe, o que é que você tanto fala?”

E quando Dona Maria cansa de falar é hora de pedir a saideira ir embora.
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Aproximação II – Vila Brandão 

9hs. Academia na Ladeira da Barra.
Assim como na visita à Vila Eliseu, vou à Vila Brandão acompanhada por uma 
amiga.
Esperamos por Val - professor de boxe que faz treinos na Vila Brandão -, mas ele 
não chega. Na dúvida entre tentar marcar um novo encontro e seguirmos sozinhas, 
resolvemos seguir.

Subimos a Ladeira da Barra e viramos para o Largo da Vitória, indo em direção à 
Vila.
O barulho de obra continua. Carros estacionados, peões pra lá e pra cá e, no final da 
rua, onde aparentemente já não há saída, a ladeira da Vila Brandão.
Indicando existência, a ladeira, inclinada e tortuosa, chega como pode ao Largo e, 
aos poucos, a Vila, escondida entre prédios e árvores, começa a aparecer.

Descemos por uma escada, não nego minha apreensão de encarar novamente a 
ladeira.

À medida que descemos, entre conferir os degraus e observar o caminho, o azul 
do mar ao fundo vai absorvendo toda nossa atenção. Nossos pés nos conduzem 
automaticamente ao mirante, uma praça central, e a Baía de Todos os Santos nos 
inunda. Que vista!

O protagonista é o mar, mas aos poucos nossa atenção se desvia para a Vila.
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Pessoas nas portas das casas, conversas entre janelas... Há algo de diferente entre 
aquele espaço e a cidade que estávamos percorrendo minutos antes.

Um homem sentado em frente à casa rosa da esquina, com um bebê no colo, con-
versa com uma senhora que admira a paisagem de uma pequena varanda. Nossas 
primeiras impressões da Vila são a de um lugar pacato, onde as pessoas se conhe-
cem. Então, apreensivas, nos perguntamos se somos bem vindas ali. Somos estran-
geiras. Os olhos da rua nos notaram?
Logo um casal desce a ladeira e, assim como nós, vão direto ao mirante, admiram a 
vista, tiram fotos e vão embora. Visivelmente turistas, percebemos que não houve 
olhares estranhos direcionados a eles – assim como não houve para nós. Estranhos 
parecem bem vindos nessa pequena Vila.

Ainda com um certo receio, nos aproximamos do homem com a criança.
“É esse barulho o dia todo?” pergunto, me referindo ao barulho da obra da construção 
da Mansão Wildberguer.“E tá só começando, isso vai demorar ainda” responde ele.

Seu Nelson, morador há 45 anos do local, está tomando conta do neto enquanto 
os filhos vão à escola da Paróquia da Vitória. Fico sabendo por ele que a Paróquia 
oferece aulas na escola paroquial para os moradores da Vila, além de uma creche e 
assistência odontológica numa clínica do Largo da Vitória. Seu Nelson me diz que 
existe uma boa relação entre eles e a Igreja: o Padre desenvolve um trabalho social 
e graças a isso a construtora do prédio vai oferecer melhorias para a creche e para 
a escola.

Pergunto sobre a relação com o Yacht. Ele me conta que vão construir um muro, e 
que em contra-partida irão fazer melhorias no campo de futebol da Vila.
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Questiono, então, como funcionam as negociações, e se existe uma Associação de 
Moradores. Ele me indica João, representante da Associação, dono de um bar “ali 

embaixo”.

Descemos pra tomar uma água de côco. João tem um bar numa das vielas da Vila e 
está recebendo mercadoria. Como a descida é muito íngreme, o estoque desce “no 

muque”.

Nascido e criado na Vila Brandão, seu João é um homem simpático e receptivo, 
aparentemente entre seus 40 anos. Descobrimos logo que ele é filho de Seu Antô-
nio, que fundou a Vila Brandão nos anos 50. Diz que foi a partir da paixão de seu 
pai pela construção que a Vila surgiu.

Perguntamos sobre como é a vida na Vila e seu João logo abre um sorriso. Diz que 
todo mundo, moradores antigos e novos, convivem em harmonia, que não existe 
violência por ali. Além disso, visitantes são bem vindos. 
“A vila foi sempre aberta: entra quem quiser, na hora que quiser”.

Retomando a conversa iniciada com seu Edson, questionamos sobre o Yacht. Seu 
João nos conta que, para acabar com um antigo conflito em função de “um barranco” 
deles, os moradores resolveram tentar negociar a troca do direito de uso de uma 
área da Vila por melhorias no campo de futebol, na  iluminação pública, e no acesso 
à praia.
“Não queremos mais brigar com o Yacht, queremos resolver de um jeito que seja bom pra 

todo mundo.”

Com a Mansão Wildberguer, seu João também apresenta um discurso conciliador. 
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Segundo ele, o prédio construirá além da creche e escola, uma sala de reunião para a 
Associação de Moradores. Não existiu uma reunião da empresa com os moradores 
ainda, mas houve a promessa intermediada pela Paróquia.

João então nos convida para um evento que acontecerá no dia seguinte: “Música, 

grafite, samba e cerveja”. “Rafael, vem aqui explicar para as meninas”.

Rafael também nasceu e se criou na Vila. Filho de pescador, diz que o mar é seu 
lugar. “Se alguém me estressa é lá que eu me acalmo. Como um caldo de pinauna, pesco um 

polvo... Agora é época de vermelho”.

O evento no dia seguinte seria uma confraternização da vila, que reuniria mora-
dores e amigos. Entre os presentes, haveria alguns grafiteiros. A ideia era grafitar 
algumas casas e o muro da entrada; eles queriam estar mais visíveis.
“A obra do prédio escondeu a entrada da Vila”.

Isso nos leva novamente a perguntar sobre as pressões sofridas pela Vila.
Seu Edson nos disse que sempre houve pressão para tirá-los de lá: primeiro o Edi-
fício Monsenhor Marques, depois o Yacht, e a demolição da Mansão Wildberguer 
para a construção do prédio de 42 andares. Rafael nos diz que os moradores buscam 
alternativas para continuar a luta. Ele acredita que se deve atrair pessoas de fora 
para fortalecer a vila, torná-la conhecida, e unir forças.
“A Vila Brandão é conhecida mundo a fora.”

O barulho de um carro subindo a ladeira corta a conversa. Uma caminhonete de 
cabine dupla sobe com tudo. Se não for assim, não consegue. A ladeira é muito 
íngrime.
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Uma moto pequena que vai logo atrás quebra no meio do percurso.
A motorista do carro mora na “Casa Amarela”. O motociclista, agora subindo a pé 
com a moto ao lado, é o caseiro da residência. Morador da vila, segue com sua moto 
por umas das vielas.

“E como é a relação entre os moradores da Vila e os da casa amarela?”

“São eles lá e a gente aqui.”

“E os moradores do corredor da vitória?”

“Não vou ser hipócrita, Tem uma galera dos playground que vem aqui, coloca uma sunga e 

desce pra tomar um banho de mar com a gente. Temos muitos amigos por lá, mas tem muita 

gente que pensa que é melhor tirar a gente daqui.”

Dia seguinte. Dia de festa.

Logo na chegada notamos o muro pintado anunciando “comunidade Vila Brandão”.
Desenhos e palavras: “ócio”, “mar”... eles querem ser vistos.

Descemos a escada e passamos por vários moradores que sentam pela ladeira obser-
vando a apresentação que acontece na praça: capoeira ao pôr do sol.

A fachada da casa de João, onde Seu Edson estava sentado no dia anterior, foi a 
única grafitada. O rosto de um senhor negro de chapéu é o grande protagonista do 
que aparenta ser a maior casa da Vila. 

Sentamos em frente à casa e uma moça com um bebê no colo passa por nós.
“Olha seu avô, filha!”. Supomos que o desenho é um retrato de seu Antônio e que a 
moça é sobrinha ou filha de João; logo percebemos que boa parte da família conti-
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nua morando por lá.

Observamos a capoeira na praça. Alguns jogam e muitos observam.
Duas crianças brincam ao meu lado. Pergunto se conhecem alguém que está jogan-
do capoeira. “Não, ninguém”, responde uma delas.

Um pouco sem graça, sem conhecer ninguém, ficamos aliviadas ao reconhecer um 
rosto: “Olha, João!”

E vamos à água de coco. “Que bom que vocês vieram, meninas!”

João nos conta que os capoeiristas não são dali, são amigos de Rafael, e que vão 
começar a dar aula na Vila no verão. O verão promete ser animado: boxe, capoeira 
e natação.

João fala com orgulho que o grafite na fachada da sua casa é um retrato do pai. Seu 
Antônio morreu em 2009, aos 103 anos.
“Por incrível que pareça, com uma vista dessa, não gostava do mar, nunca desceu lá pra 

baixo. O negócio dele era construir”.

Resolvemos andar um pouco mais pela Vila.
“Andem à vontade, aqui não tem perigo nenhum” diz João.
Jogo de dominó, quintais, portas e janelas abertas. Janelas voltadas para o mar. 
Outros idiomas escapam por portas entreabertas.

Voltamos para praça.

As pessoas se divertem, mas só na hora do samba é que a festa pega fogo.
As pessoas que estavam sentadas na ladeira descem, a roda aumenta, e muitos caem 
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no samba. Criança, adultos, jovens, e senhoras requebram.Com o samba, a Vila vira 
festa. O samba, diferente da capoeira, parece pertencer a eles.

As crianças estão em casa. Sobem e descem as ladeiras correndo. Brincam, dançam 
e se engurupitam na cruz da praça para ver a apresentação. Parecem livres.

A festa se prolonga no campo e nós, sem conhecer muitas pessoas, resolvemos ir 
embora. 

Voltarei em breve.

Na página ao lado: Imagem da maquete feita 
após a aproximação; primeira tentativa de en-
tender as relações da Vila Brandão com seus 
vizinhos.

Abaixo: muro grafitado e  capoeira ao pôr do 
sol na durante a festa da Vila Brandão.
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A questão e o objeto de estudo

Nas primeiras aproximações que fiz às duas Vilas, no âmbito deste trabalho, bus-
quei andar entre suas ruas e entornos e conversar com alguns moradores, despro-
vida de táticas e questões pré-formuladas. Procurando indícios de como proble-
matizar as questões relacionadas à metodologia de maquetes processuais que havia 
levantado, e como articular as questões com a área de trabalho a ser escolhida, me 
dispus a realizar uma aproximação em que a experiência do lugar me indicaria o 
caminho a percorrer.

As caminhadas trouxeram questões acerca das relações público-privadas e espaço-
temporais presentes nas Vilas. Foi inevitável traçar um comparativo entre a veloci-
dade dos corpos e as grades nas janelas e portas da Vila Eliseu, e a aparente tranqui-
lidade das janelas abertas e tempo dilatado da Vila Brandão. É importante ressaltar, 
porém, uma tentativa de pensar estas relações sem cair na dicotomia usual, com-
preendendo que uma área não é completamente pública, nem privada; existem gra-
dações e inter-relações entre essas duas naturezas. Entende-se, por exemplo, que 
as grades que separam e limitam os espaços na Vila Eliseu, se mostram também 
como elementos que estabelecem relações de convivência. As pessoas, apoiadas e 
conversando entre as elas, estão dentro e fora ao mesmo tempo. A grade é casa mas 
também é calçada. (SABOIA, Daniel; ALMEIDA, Patrícia; STEQUE, Fábio; 2012).

As interlocuções consolidaram algumas impressões acerca das questões levantadas 
nas caminhadas e trouxeram também novas perspectivas, indicando outros cami-
nhos. A Vila Eliseu se reafirmou como um lugar onde o conflito no espaço público 

Na página anterior : muro grafitado na entrada 
da Vila.
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é evidente. As conversas trouxeram, já num primeiro momento, relações conflitu-
osas dos moradores entre si, deles com o entorno e com os antigos proprietários da 
área. Se havia dissenso, este era claramente revelado ou percebido.

A Vila Brandão se mostrou como uma área onde essas relações são mais veladas. 
Situada em uma das regiões mais nobres da cidade, a Vila é alvo de disputa entre 
empreiteiras, o Yacht Clube da Bahia e moradores, e possui um longo histórico de 
luta e resistência aos interesses especulativos dos agentes que regem o planejamen-
to da cidade. Seus habitantes tentam conciliar os limites e permeabilidades entre 
a Vila e a cidade, buscando eliminar certos estigmas e fazer com que a vizinhança 
entenda que aquele território é ‘parte’, e não ‘outro’. Parte da tática de resistência 
é incorporar aspectos do discurso hegemônico: durante as interlocuções, ao serem 
questionados sobre conflitos e tensões existentes na área, os moradores apresen-
taram um discurso conciliador e pacificado, estabelecendo uma relação onde os 
oprimidos tentam jogar o jogo do opressor como estratégia de permanência.

Segundo JACQUES (2009), o processo de espetacularização urbana contemporâ-
nea é um dos maiores responsáveis pela negação do conflito e pelo empobrecimen-
to das experiências corporais nos espaços públicos. A criação de falsos consensos e a 
pacificação dos espaços, busca ocultar as tensões inerentes aos espaços e esvaziá-los 
de experiências da alteridade na cidade. Entendendo o dissenso como elemento 
fundamental para a construção de uma cidade democrática, a sua negação e busca 
por uma imagem espetacular cria espaços pacificados e carentes de um dos elemen-
tos base da esfera pública, a política.

“Se de fato, como diz Marilena Chauí: ‘A democracia não é o regime do con-
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senso, mas do trabalho dos e sobre os conflitos’. Podemos ir além e pensar que 

os conflitos urbanos não só precisam ser considerados como legítimos e neces-

sários, mas que é exatamente da permanência de tensão entre eles que depende 

a construção de uma cidade mais democrática, que mistura permanentemente, 

embaralha e tensiona as fronteiras entre espaços opacos e luminosos (lisos e 

estriados. nômades e sedentários) mantendo viva a tensão entre eles no que 

podemos chamar de ‘zonas de tensão’.”(JACQUES, 2009)

A Vila Brandão, apesar de inserida em uma área de grandes tensões, parece tentar 
negá-las, cansada de um longo histórico de conflitos e lutas de resistência e poucas 
ações da Prefeitura de Salvador na área, esperançosa de atingir uma relação tran-
quila e pacífica com os seus vizinhos. A absorção de um discurso conciliador se 
mostrou ser um elemento perigoso para a própria Vila, visto que abriu espaço para 
acordos questionáveis, que aparentemente trariam benefícios para os moradores, 
mas ocultavam outros interesses.

Entende-se que a pacificação cria espaços segregados a partir do momento em que 
o confrontamento entre diferentes realidades no espaço público deixa de existir, e 
que a explicitação dos conflitos é uma forma ativa de resistência e ação política, a 
partir do momento em que reativa esse confronto.

“Talvez seja o caso de pensarmos a ideia de resistência exatamente em termos 

de desacordo, dissenso e desentendimento, como a noção política proposta por 

Renciere. É evidente que não se trata de uma proposta de instauração de um 

ambiente urbano belicoso, mas sim de uma oposição à pacificação consensual 

e segregadora das cidades. Enquanto a construção de consensos, que busca es-
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conder os conflitos, é uma forma de despolitização, o desentendimento, a expli-

citação dos dissensos, seria uma forma ativa de resistência, de ação política.”(-
JACQUES, 2009)

Busquei, desta forma, articular a proposição da maquete urbana processual à ex-
plicitação de questões e tensões no espaço público. Seria possível construir uma 
maquete onde o processo de elaboração desconstruísse consensos e mostrasse a 
importância dos conflitos na construção do espaço da Vila Brandão? Uma maquete 
cuja finalidade seja explicitar questões e que proporcione uma melhor leitura da 
conjuntura social daquele espaço, tanto para os arquitetos-urbanistas quanto para 
a população?

A possibilidade de articulação entre a desconstrução de um discurso pacificado – na 
busca de construção de uma cidade mais democrática – e a desconstrução da me-
todologia tradicional da maquete urbana – buscando um processo onde o modelo 
físico é um meio e não um produto final – , mostrou a Vila Brandão como objeto 
de estudo em potencial para o trabalho. As experiências na Vila Eliseu permanecem 
como contraponto e como parte fundamental para o entendimento da problemá-
tica aqui levantada.
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As primeiras aproximações às Vilas indicaram um caminho de articulação entre os 
questionamentos acerca do método tradicional de elaboração de maquetes urba-
nísticas e o contexto urbano a ser trabalhado: uma maquete processual, que além 
de dispositivo de aproximação e interlocução, se disporia a explicitar os conflitos 
aparentemente negados pelos moradores na Vila Brandão.

A metodologia a ser aplicada para a utilização da maquete enquanto tática na Vila 
era algo a ser descoberto; não existia um caminho traçado. Pretendia-se que cada 
etapa do trabalho indicasse um próximo passo. Este processo tinha como fio con-
dutor o desejo de construção de um método a partir da experiência em campo, que 
se utilizasse da maquete como um meio, e compreendesse  os moradores e prati-
cantes do espaço como a maior fonte de troca e coleta de dados. Esta busca tornou 
a própria construção do método parte fundamental deste trabalho.   

Como ponto de partida, a utilização de uma base cartográfica tradicional, com 
todas as referências que um mapa desta natureza contém, como escala, medidas 
e curvas de nível, além da predeterminação de um recorte de área urbana, pare-
cia-me um caminho equivalente ao do pensamento que queria contrapor (o qual 
define zonas, escalas, e pontos de interesse do lugar a priori, a partir de um olhar 
demasiadamente técnico e distanciado), e, logo, inapropriado ao processo preten-
dido. Ao contrário, a proposta era tentar representar o que os próprios moradores 
entendem por Vila Brandão, com elementos de representação do espaço trazidos 
por eles e pela própria experiência do lugar, de forma a existir uma maior conexão 
entre o interlocutor e o objeto. Além disso, as proporções entre os elementos re-
presentados e as distorções de escala com relação à representação técnica, “precisa”, 

A maquete e o processo
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Mapas afetivos

Audiência Pública

espacialização das falas dos interlocutores nos respectivos mapas afetivos

cruzamentos entre os mapas afetivos
I. zoneamento por áreas e atores II.cruzamento dos mapas com linguagens semelhantes III. cruzamento de todos os mapas

tridimensionalização dos mapas afetivos

sistematizacao dos dados

Mapa Fragmento
o mapa e a maquete

Maquete-jogo3
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

Ao lado: miniatura do diagrama do processo 
de construção da maquete.

me pareciam ser também um elemento importante destas interlocuções, apontan-
do questões subjetivas da representação.

Na busca pela elaboração do método através do contato com o outro, a base uti-
lizada para a construção da maquete foi feita a partir do cruzamento entre mapas 
desenhados pelos próprios moradores da área, numa ação, chamada aqui, de Mapas 
Afetivos. As dinâmicas e importantes questões urbanas da área foram apreendidas 
a partir de trocas com os moradores durante esta ação, e em uma audiência da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia sobre um conflito atual na Vila Brandão, 
onde pude ouvir boa parte dos atores envolvidos na construção daquele espaço. 
Os discursos coletados, tanto através da elaboração dos mapas quanto pelas falas 
de cada ator na audiencia publica, constituíram a principal base de informações do 
trabalho a partir daqui.



55

Mapas Afetivos 

Na tentativa de construção de uma metodologia com a qual fosse possível estabe-
lecer trocas com os moradores desde o início do processo, decidi que a maquete 
seria construída a partir de atividades de aproximação, com base em cruzamentos 
das diferentes percepções dos habitantes da Vila. Como o processo buscava ser um 
meio para explicitação das questões urbanas da Vila Brandão, não cabia a mim esta-
belecer um recorte da área a priori, nem decidir previamente quais atores estavam 
envolvidos na construção daquele território; as questões seriam investigadas em 
conjunto com os moradores.

Para elaboração do que seria a primeira etapa da tática de aproximação, usei como 
referência uma atividade realizada por estudantes da UFBA no workshop Cidade 
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem “Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam “Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é “O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos treTreina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra “Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela “Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

2 Ao lado:  diagrama do processo de constru-
ção da maquete; em destaque a etapa dos 
Mapas afetivos.
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e Cultura: a oficina “Aqui eu” 1. Esta atividade se propunha à aproximação de dois 
bairros de Salvador a partir da vivência dos seus moradores, dos diversos trajetos 
e percursos diários que guiam e estabelecem relações entre as pessoas e os lugares. 
Parte do processo consistia na elaboração de um mapa coletivo de experiências ur-
banas, que tinha como base uma grande folha de papel em branco na qual estavam 
indicados apenas dois pontos de referência da área trabalhada, e, como fio condu-
tor, um conjunto de questões pre-formuladas acerca do cotidiano daqueles espaços.

Partindo desta ideia, decidi, então, por desenhar mapas afetivos com os moradores 
da Vila, o que consistiria em criar cartografias baseadas na relação das pessoas com 
o lugar. O objetivo era compreender como os moradores percebiam a Vila Bran-
dão; acessar memórias, afetos e questões que trouxessem à tona conflitos, tensões, 
conexões, permeabilidades, e fronteiras presentes no cotidiano dos praticantes da-
quele espaço. Estes mapas me colocariam em contato com a subjetividade dos mo-
radores; em seus traços estariam presentes suas próprias noções de espaço, tempo, 
escala e laços afetivos.

Tentando entender as relações existentes no cotidiano daquele espaço, os mapas 
apresentariam uma série de percepções importantes - tanto objetivas, quanto sub-
jetivas - e complexificariam a própria experiência da explicitação das questões. Os 
desenhos desenvolvidos, junto com as informações acumuladas durante as experi-
ências, indicariam um próximo passo.

Para realizar a ação, as pessoas seriam convidadas a desenhar um mapa da Vila 
tendo como base uma folha completamente em braco, e como fio condutor as se-
guintes questões:

1 Ofi cina realizada por estudantes da UFBA 
no workshop Cidade e Cultura, parte de 
um programa de intercâmbio de estudantes 
e professores da UFBA com professores da 
Bauhaus-Universität Weimar. A atividade foi 
realizada em dois bairros populares de Salva-
dor: Plataforma e Boa Vista.
“Na ofi cina AQUI EU propõe-se a aproxima-
ção dos bairros Plataforma e Boa Vista a partir 
da vivência dos seus moradores, cujos trajetos 
diários conformam diversos percursos entre es-
paços de lazer, de trabalho, de vizinhança, de 
compras, de afetos, de escola, enfi m, um conjun-
to de espacialidades a serem articuladas num 
mapeamento coletivo de experiências urbanas. 
Esta elaboração afetiva-sensorial e coletivo do 
bairro  é o elemento que conduz alguns grupos 
compostos por estrangeiros e moradores pelas 
ruas de Plataforma e Boa Vista em buca des-
tes acontecimentos, ações, espaços, pessoas, 
situações e práticas signifi cativos na produção 
cotidiana deste lugar.” (Corpocidade : debates, 
ações e articulações, 2010. p. 186)

Acima: ofi cina “Aqui eu”. Fonte: Corpocidade : 
debates, ações e articulações, 2010.
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1. Qual a imagem mais forte ou ponto de referência mais importante para você da 
Vila? Por que? Qual sua relação com esse lugar? ( PONTO DE REFERÊNCIA A 
PARTIR DO QUAL SE ELABORA O MAPA | AFETO)

2. Em relação a este ponto, onde você mora? Sempre morou aqui? (ORIGEM)

3. Onde você sente que entrou na Vila Brandão? Existem algum lugar que, ao pas-
sar, você sente que está dentro da Vila? Existem limites bem marcados? (FRON-
TEIRAS E LIMITES)

4. Quais são as entradas e saídas da Vila? (FRONTEIRAS E CONEXÕES)

5. Quais as áreas de lazer que você frequenta dentro da Vila? E fora? (LAZER E 
CONEXÕES)

6. No dia a dia, quais atividades estão presentes no seu cotidiano? Onde faz merca-
do, trabalha ou estuda, por exemplo? Como você vai para esses lugares? (CONE-
XÕES)

7. Existem áreas de medo e tensão dentro da Vila? Algum lugar onde você não se 
sinta bem ou que não goste de ir? (MEDO)

8. Como são as relações de vizinhança na Vila? Quer localizar alguém no mapa? 
(VIZINHANÇA)

9. Como é a relação com os bairros vizinhos da Vila? As pessoas que moram próxi-
mas frequentam alguma área daqui? Com que frequência? (PERMEABILIDADE)

10. Se pudesse adicionar mais algum lugar, sensação ou imagem no seu mapa da 
Vila Brandão, o que você colocaria? (MEMÓRIA | AFETO)
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Vale ressaltar que a lista de questões tinha como objetivo guiar a experiência dos 
mapas, mas estava aberta a desvios e interferências. O próprio processo de dese-
nhar a Vila no papel indicaria o rumo da interlocução.

Com o objetivo de somar informações diversas e diferentes visões da Vila Brandão, 
decidi que as interlocuções deveriam acontecer individualmente, ou com pequenos 
grupos de moradores. Isso possibilitaria cruzar um maior número de dados para a 
etapa seguinte, quando os moradores seriam confrontados com as questões levan-
tadas pelos próprios interlocutores durante a experiência dos mapas afetivos.

Interlocuções 

Cheguei à Vila com o intuito de conversar com pessoas que se mostrassem dispo-
níveis e interessadas em participar da atividade. Tendo como referência as primei-
ras aproximações, que revelaram uma Vila de janelas abertas e conversa fácil, não 
estabeleci contatos prévios, de modo que resolvi convidar pessoas que encontrasse 
pela praça e pelas ruas do lugar para desenhar e conversar sobre a Vila Brandão.

A escolha dos interlocutores foi indicada pelas próprias pessoas com as quais reali-
zava a ação. Criou-se, pouco a pouco, uma rede de contatos na qual os próprios mo-
radores me orientavam quem procurar para entender um pouco mais do cotidiano 
daquele espaço. Procurei, ainda, que as interlocuções acontecessem com pessoas 
de diferentes perfis: habitantes recentes e antigos da área, estrangeiros, moradores 
de diferentes áreas e participantes de diferentes grupos, como a ASCOMVIBRA 
(Associação de Moradores da Comunidade da Vila Brandão) e a Casa Matria (resi-
dência artística/pousada sediada na Vila).
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As primeiras aproximações às Vilas indicaram um caminho de articulação entre os 
questionamentos acerca do método tradicional de elaboração de maquetes urba-
nísticas e o contexto urbano a ser trabalhado: uma maquete processual, que além 
de dispositivo de aproximação e interlocução, se disporia a explicitar os conflitos 
aparentemente negados pelos moradores na Vila Brandão.

A metodologia a ser aplicada para a utilização da maquete enquanto tática na Vila 
era algo a ser descoberto; não existia um caminho traçado. Pretendia-se que cada 
etapa do trabalho indicasse um próximo passo. Este processo tinha como fio con-
dutor o desejo de construção de um método a partir da experiência em campo, que 
se utilizasse da maquete como um meio, e compreendesse  os moradores e prati-
cantes do espaço como a maior fonte de troca e coleta de dados. Esta busca tornou 
a própria construção do método parte fundamental deste trabalho.   

Como ponto de partida, a utilização de uma base cartográfica tradicional, com 
todas as referências que um mapa desta natureza contém, como escala, medidas 
e curvas de nível, além da predeterminação de um recorte de área urbana, pare-
cia-me um caminho equivalente ao do pensamento que queria contrapor (o qual 
define zonas, escalas, e pontos de interesse do lugar a priori, a partir de um olhar 
demasiadamente técnico e distanciado), e, logo, inapropriado ao processo preten-
dido. Ao contrário, a proposta era tentar representar o que os próprios moradores 
entendem por Vila Brandão, com elementos de representação do espaço trazidos 
por eles e pela própria experiência do lugar, de forma a existir uma maior conexão 
entre o interlocutor e o objeto. Além disso, as proporções entre os elementos re-
presentados e as distorções de escala com relação à representação técnica, “precisa”, 

A maquete e o processo
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

Ao lado: miniatura do diagrama do processo 
de construção da maquete.

me pareciam ser também um elemento importante destas interlocuções, apontan-
do questões subjetivas da representação.

Na busca pela elaboração do método através do contato com o outro, a base uti-
lizada para a construção da maquete foi feita a partir do cruzamento entre mapas 
desenhados pelos próprios moradores da área, numa ação, chamada aqui, de Mapas 
Afetivos. As dinâmicas e importantes questões urbanas da área foram apreendidas 
a partir de trocas com os moradores durante esta ação, e em uma audiência da 
Defensoria Pública do Estado da Bahia sobre um conflito atual na Vila Brandão, 
onde pude ouvir boa parte dos atores envolvidos na construção daquele espaço. 
Os discursos coletados, tanto através da elaboração dos mapas quanto pelas falas 
de cada ator na audiencia publica, constituíram a principal base de informações do 
trabalho a partir daqui.
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Ao serem convidadas para desenhar e conversar, as pessoas inicialmente ficavam 
intimidadas pelo papel em branco. Mas, à medida que a conversa fluía, estimulada 
em parte pelas questões previamente formuladas, a Vila começava a surgir. Percebi 
que, quanto menor a folha de papel, menos intimidadora ela parecia, e folhas novas 
tinham que ser emendadas para conseguir conter os desenhos que iam surgindo e 
se esparramando pelo papel.

Porém, apesar do cuidado ao elaborar as perguntas da conversa, e de tentar deixar 
as pessoas o mais livre e confotáveis o possível para desenharem, percebi que eu 
estava causando uma interferência sutil, porém relevante, nos mapas.

Ao iniciar a atividade, eu automaticamente marcava um “x” no papel onde os inter-

Acima: imagem de uma intelocução na casa 
de uma moradora da Vila durante a realização  
das aproximações com os Mapas afetivos.
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locutores achavam ser o ponto de maior importância da Vila Brandão, e, só então, 
entregava a caneta. Isto fazia com que houvesse uma proliferação de cruzes nos 
mapas [mapa G]. Conclui que, na tentativa de convidar à ação, estava ao mesmo 
tempo sugerindo um vocabulário, pré-determinando os símbolos que deveriam ser 
utilizados. Resolvi, então, que começaria a atividade a partir de uma conversa so-
bre o cotidiano da Vila e só então, quando eu e o interlocutor estivéssemos mais a 
vontade, proporia o desenho. Surpreendi-me com o resultado na interlocução ime-
diatamente seguinte à mudança de abordagem: o mapa fora desenhado com uma 
linguagem muito mais lúdica, com mais informações e subjetividades [mapa A].

Foram realizadas, ao todo, sete interlocuções. Dos desenhos, quatro apresentaram 
como ponto de partida e lugar mais importante e representativo para a Vila, o mar 
ou a praia, sendo que os outros três escolheram a praça para o mesmo papel. Os 
dois locais escolhidos são, juntamente com o campinho, as principais áreas de lazer 
da Vila; áreas em comum onde os moradores se reúnem tanto para atividades coti-
dianas e comemorativas, quanto para discutir assuntos importantes (tendo em vista 
que a Associação de Moradores não possui uma sede física). Em todos os desenhos, 
o mar e a praça estão presentes, com mais ou menos protagonismo, mas sempre 
como referências espaciais importantes.

De modo  geral, as interlocuções trouxeram à tona muitas memórias da Vila e mui-
tos conflitos existentes na área, principalmente em relação ao Yacht Clube da Bahia 
e à Casa Matria, uma residência artística/pousada na Vila Brandão. O discurso  pa-
cificador presente nas primeiras conversas na Vila foi ao pouco se desconstruindo 
e revelando uma área em constante tensão.

OBS: os mapas citados no texto constam nas 
páginas a seguir.
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Em conversas mais longas e privadas, os conflitos identificados se mostraram fun-
damentais para a resistência da Vila em meio às forças que agem sobre o território 
estudado. Alguns moradores apresentavam um discurso consciente quanto à exis-
tência e importância dos conflitos. Outros, desesperançosos, por causa do abando-
no por parte da Prefeitura de Salvador, buscavam alinhar seus discursos com aque-
les apresentados pelos outros atores interessados na área, acreditando que, assim, 
trariam benefícios para a Vila.

Na atividade dos mapas, desenho e discurso se complementaram. Ao final da ex-
periência, analisando o material coletado, senti necessidade de reunir os mapas em 
uma única base, espacializando as falas e as questões apresentadas por cada inter-
locutor nos seus próprios mapas. Organizei as falas de acordo com categorias rela-
cionadas aos espaços da Vila: conflitos, memórias, e atividades. Reconheci, então,  
nesta etapa, os atores sociais envolvidos na construção desses espaços, assim como 
os conflitos e questões que justificassem tal envolvimento. 
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qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
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que não falta.”
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Ao lado:  diagrama do processo de constru-
ção da maquete; em destaque a etapa da es-
pacialização das falas dos interlocutores em 
seus respectivos mapas afetivos.

Estas falas estão presentes - em conjunto com 
outros dados -  na ‘Tabela de Sistematização’, 
em anexo no fi nal deste dossiê.

Na página a seguir : Mapas afetivos
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Identificação dos atores sociais

A partir das interlocuções, pude identificar oito atores sociais influentes na cons-
trução do território da Vila Brandão: os moradores, a Casa Matria, a Casa Amarela, 
a ASCOMVIBRA, o Estado, a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o Yacht Clube 
da Bahia, e a Mansão Wildberger.

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger
Igreja Nossa Senhora da Vitória
Moradores da Vila Brandão
Casa Matria
Casa Amarela

Abaixo: Mapa de localização dos atores
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OBS: Além das informações obtidas através 
das falas dos moradores (principal fonte para 
este trabalho), coletei dados sobre as empre-
sas e instituições envolvidas nas questões da 
Vila em documentos oficiais e na imprensa, 
para melhor entender a situação e complexi-
dade das relações presentes no lugar.
Na página anterior : mapa de localização dos 
atores sociais identificados.

Na página a seguir : imagens da Vila Brandão. 
Praça, ladeira, casa grafitada com o rosto de 
Seu Antônio, o bar e o beco.

         Moradores da Vila Brandão

A Vila Brandão, localizada entre os bairros da Barra, Graça, e Vitória, considera-
dos nobres, surgiu, de acordo com o relato de seus moradores, na década de 40, 
quando Seu Antônio construiu a primeira casa. Natural de Santo Antônio de Jesus, 
aos poucos ele foi ocupando a área com casas para sua família e para alugar. Pai de 
Santo, construtor, feirante, dono de bar... Segundo seus filhos, Seu Antônio era um 
homem polivalente, mas seu maior prazer era construir. Faleceu em 2007, aos cem 
anos de idade, sendo até hoje uma figura presente na memória dos moradores da 
Vila, cuja população é formada em grande parte por seus descendentes.

“Eu moro com minha família nessa casa aqui. O andar de cima meu avô vendeu. Na casa 

de baixo, mora uma das filhas dele. Nessa daqui mora um das filha dele também que é de 

outra mãe. Em cima mora meu pai. Nessa daqui é do filho dele com outra mulher também. 

Essa daqui também, outro filho dele com as mesma mulher do de cá.” Morador da Vila Bran-

dão, neto de Seu Antônio

Chamada a princípio de Vila Osório, a vila mudou de nome há cerca de 20 anos, 
após a antiga Vila Brandão, que ocupava um terreno adjunto, ter sido desapropria-
da. Sua população é formada por pessoas de baixo poder aquisitivo, como lava-
deiras, pescadores, ambulantes e pequenos comerciantes. Nos últimos anos, a área 
vem atraindo, também, estudantes e estrangeiros, seduzidos pela oferta de casas e 
apartamentos em um bairro bem localizado, com ampla oferta de serviços e trans-
portes, com uma vista desimpedida à Baía de Todos os Santos, e tudo isso a um 
custo muito inferior comparado às opcões de habitação nas ruas próximas, grande 
parte composta por prédios de luxo.
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Os moradores lutam há 75 anos para permanecer numa região cujo entorno sufoca 
sua existência. Localizada em uma zona de boa infraestrutura urbana, a Vila encon-
tra-se, porém, segregada desta realidade, e é atendida precariamente pelos serviços 
públicos, mesmo tendo parte dos moradores pagando o IPTU. Sem qualquer apoio 
por parte do poder municipal, a Vila resiste a partir da dedicação diária de seus 
moradores, seja realizando mutirões de limpeza, enfrentando ameaças de desapro-
priação, ou buscando apoio externo para dar coro a essa luta.

“Nós somos uma vila, uma minoria, somos pobres, a exceção da Vitória. Apesar de morar-

mos num bairro nobre, nós somos a exceção. Ao redor tem um monte de gente querendo 

tomar proveito disso aqui.” Moradora da Vila Brandão

           ASCOMVIBRA

A atual associação de moradores da Vila, a Associação de Moradores da Comuni-
dade Vila Brandão surgiu em 2013, como resultado de um trabalho de assistência à 
Vila prestado por dois estudantes de urbanismo da Universidade Estadual da Bahia. 
O projeto, denominado Regularização Fundiária Enquanto Instrumento de Em-
poderamento e Re(existência) da Vila Brandão, tinha como objetivo “desenvolver 
atividades e oficinas que promovessem o empoderamento político dos moradores, 
a fim de fortalecer a governança local e realizar a regularização fundiária das unida-
des habitacionais, de maneira coletiva e participativa”2.

O projeto identificou o direito à moradia como sendo o principal problema da Vila 
Brandão, tendo em vista que poucos moradores possuem escritura, e portanto, o 

2 Relatório final do projeto Regularização 
Fundiária enquanto instrumento de empo-
deramento e re(existência) da Vila Brandão 
escrito por Laila Rebouças e Igor Borges.
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direito legal sobre suas casas, e já sofreram ameaças de serem retirados da área. 
Assim, atuando junto à população, os estudantes buscaram formas de regularizar 
a situação fundiária da Vila. O projeto, porém, não foi concluído, e teve como re-
sultado o início da formalização de uma associação de moradores que pudesse dar 
prosseguimento ao processo. A Associação, porém, ainda está em vias de regu-
larização do próprio grupo. Antes da ASCOMVIBRA, existiram duas outras as-
sociações de moradores na Vila, mas, segundo informações dos moradores, essas 
também não possuíam registros de associação em cartório.

A Associação foi responsável pela intermediação entre a Paróquia e os moradores 
da Vila para a aprovação de um Contrato de Comodato proposto pelo Yacht Clube, 
referente à utilização e reforma da área do campo de futebol. O contrato gerou 
diversos conflitos entre os moradores, ao questionarem os interesses do clube por 
trás da proposta. Alguns moradores, inclusive, não confiam na representatividade 
da atual organização da Associação.

           Casa Matria

A “Casa Matria: arte-cultura-cidadania” é um projeto da ONG austríaca Globalista 
com sede na Vila Brandão. A organização se denomina uma “residência artística 
que presta serviços à comunidade através da arte”.

De acordo com as idealizadoras do projeto, “cientistas e artistas” do mundo inteiro 
vêm à Casa Matria para desenvolver trabalhos com ênfase em “arte, cultura, educa-
ção, direitos iguais, ecologia, em uma cidade democrática e na luta contra precon-
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ceitos e discriminação”. Segundo o site da residência, a ideia do projeto é confrontar 
diferentes culturas e dividir o conhecimento, aprendendo uns com os outros a par-
tir da experiência. A casa é aberta para artistas e viajantes internacionais e realiza, 
supostamente, projetos sociais junto à comunidade.

Periodicamente é eleito um novo coordenador para a Casa Matria, tendo em vista 
que as proprietárias não moram tempo integral na Vila. Elas passam o período do 
verão na Vila Brandão, e residem em Viena, Áustria, no resto do ano, a partir de 
onde administram o projeto. 

Os moradores da Vila questionam os reais interesses da organização e definem o 
espaço como uma pousada. Eles acreditam que o projeto é um meio das proprietá-
rias ganharem dinheiro a partir da imagem da Vila, com o suposto projeto social. 
Segundo eles, poucas atividades verdadeiramente em prol da Vila foram realizadas, 
e não há contra-partida social; a imagem da Vila é utilizada apenas como um atra-
tivo turístico.

“(...) lá ( a Casa Matria) é a casa que mora turista.” Morador da Vila Brandão

           Casa Amarela

A Casa Amarela é uma residência privada localizada na encosta da Vitória, na beira 
do mar, e que possui acesso através da Vila Brandão. A família Suarez-Solis, pro-
prietária da área há mais de 30 anos, e de alto poder aquisitivo, possui duas casas 
no terreno: a Casa Amarela e a Azul, como são conhecidas na Vila. Segundo os 
moradores da Vila Brandão, os donos da Casa Amarela moram na área mas não são 
considerados parte da Vila.

Acima:  logo Casa Matria. Fonte: < http://
casamatria.blogspot.com.br> acesso em 
18.11.2015
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“São pessoas diferentes, tem um poder aquisitivo bem maior. Eles vivem de frente pra 

praia... São eles lá e a gente aqui.”  Morador da Vila Brandão

A Casa Amarela é responsável por algumas obras que, com o objetivo de trazer me-
lhorias para si própria, trouxeram benefícios para a Vila, como a concretagem da 
ladeira de acesso e a construção da escada para o campo de futebol (uma das poucas 
áreas de lazer dos moradores da Vila, mas onde há também uma casa para o caseiro 
da Casa Amarela). Alguns conflitos tornaram-se frequentes entre estes atores; eles 
ocorrem, em sua maioria, em função do compartilhamento da via de acesso.

“Quando eles foram fazer essa pista foi preciso um abaixo-assinado, isso foi mais ou menos 

em 1998, e todo mundo assinou para que eles fizessem. Em troca, eles ficaram de arrumar 

a praça, botar banquinho, corrimão, proteção e nada foi feito. Por isso que às vezes a gente 

fica se perguntando: o que realmente as pessoas pensam? Porque na hora que é pra se bene-

ficiar tem sempre uma promessa, mas depois que é beneficiado a promessa se acaba. Depois 

que eles fizeram a pista deles, acabou.”  Moradora da Vila Brandão

“A gente já teve um monte de problema com a Casa Amarela. Quando eles iam subir aí, 

passavam com tudo de vez, quase atropelando as pessoas por ai. É como a gente diz: quem 

convive é que sabe realmente o que acontece. A relação da gente com eles é só eles passando, 

até já tentamos um outro tipo de relação, mas eu não sei o que é que acontece que não dá 

certo.”  Moradora da Vila Brandão

Acima:  Imagem da Casa Amarela. Fonte: 
<http://wagau.blogspot.com.br/2015/03/
desigual-e-dessemelhante.htmlr> acesso em 
18.11.2015
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           Yacht Clube da Bahia

O Yacht Clube da Bahia, clube tradicional e de alto padrão da cidade de Salva-
dor, localiza-se na Ladeira da Barra, embaixo da encosta, à beira-mar. Fundado 
em 1935, o clube vem, desde então, ampliando sua estrutura a fim de oferecer um 
maior número de serviços aos seus associados. Atualmente, conta com cerca de 
5 mil membros e oferece tanto atividades esportivas e serviços náuticos (escola 
de vela, natação, academia de gáinsca, e estaleiros para docagem de embarcações), 
quanto áreas de convívio social (bares, restaurante, piscina, etc).

Construído em uma Área de Marinha, pertencente à União, o clube alega possuir 
a posse útil do terreno a partir do pagamento de laudêmio e IPTU. A área do clube 
se estende por grande parte da porção beira-mar da Ladeira da Barra e, em um dos 
seus limites, faz fronteira com a Vila Brandão. Nesta área intermediária entre a Vila 
e o Clube, existem conflitos reincidentes, muitas vezes violentos, por questões de 
posse e direito de ocupação. Os dois alegam ter o direito de posse da área, umas das 
poucas ainda vistas como públicas na encosta da Ladeira da Barra.

O clube possui uma parceria social com a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, cuja 
motivação, segundo eles, é a “busca por uma relação mais pacífica com a comunidade”. 
O Yacht ajuda a Igreja e seus fiéis em eventos de cunho social, como festas de natal, 
e apoia uma festa de dia das crianças para os moradores da Vila. Esta parceria, tor-
nada mais forte principalmente após o contrato de comodato proposto por parte do 
clube e da Paróquia, é, porém, mal vista por parte de alguns moradores.

“O Yacht nunca fez bem pra comunidade e agora está vindo com um papinho que tá todo 

mundo estranhando.” Morador da vila

Acima:  Imagem do Yacht Clube da Bahia. 
Fonte: <https://supba.files.wordpress.com> 
acesso em 18.11.2015
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           Paróquia Nossa Senhora da Vitória

A Paróquia Nossa Senhora da Vitória possui como Matriz a Igreja Nossa Senhora 
da Vitória, localizada na Praça Rodrigues Lima, Largo da Vitória. Construída pelos 
portugueses no século XVI, a Igreja é conhecida por ser a segunda mais antiga do 
país, logo após a Igreja da Graça, também em Salvador3.

Após um longo período de discussão e conflitos, o IPHAN aprovou, em julho de 
2014, o tombamento da Igreja e de seu acervo móvel e integrado, tendo o entorno 
do prédio que obedecer também às regras estabelecidas. A discussão em torno do 
tombamento envolveu a polêmica demolição da Mansão Wildberger, uma casa do 
séc. XIV localizada próxima ao Largo da Vitória demolida de forma ilegal em 2007, 
tendo em vista que em 2005 havia sido estabelecido o tombamento provisório do 
entorno da Igreja. A área do antigo casarão dará lugar a um edifício residencial de 
40 andares, e, como contrapartida ao impacto paisagístico da torre, as empresas 
responsáveis pelo empreendimento, a MRM Construtora e João Fortes Engenha-
ria, restauraram a Igreja Nossa Senhora da Vitória e construirão um mirante pú-
blico na área. O impacto na paisagem do espigão residencial, porém, continuará.

A Paróquia, através das suas Pastorais, desenvolve trabalhos sociais como a Creche 
Nossa Senhora da Vitória, o Centro Social de Saúde Esmeralda da Natividade e a 
Escola Paroquial da Vitória, que oferecem amparo social a‘pessoas necessitadas das 
regiões vizinhas. Segundo os moradores da Vila Brandão, a Paróquia desenvolve 
um importante papel social na Vila. Além de oferecer cestas básicas aos moradores, 
estes utilizam os serviços prestados pela creche, pela escola e pelo centro de saúde.

“A igreja fornece cesta básica pra alguns moradores. As pessoas que frequentam a igreja 

3 <http://portal.iphan.gov.br/noticias/deta-
lhes/1940>

Na página a seguir : imagens das áreas onde 
se concentram os conflitos na Vila Brandão: 
campo, “área verde” atrás do estaleiro do Ya-
cht,  acesso à praia e ladeira de acesso à Vila.

Acima:  Imagem da Paróquia Nossa Senhora 
da Vitória. Fonte: < http://www.salvadordesti-
nation.com.br/> acesso em 18.11.2015
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doam os alimentos, as pessoas que trabalham lá recolhem. A gente tem um cadastro, com 

data e horário da entrega e a gente recebe. Eles distribuem aqui pra comunidade e pra al-

guns moradores de rua que andam por aqui.” Moradora da Vila Brandão

Em 2002, após um longo período de administração do Padre Gaspar Sadoc, impor-
tante figura religiosa na região, a Paróquia foi assumida pelo pároco Padre Luís Si-
mões. Nos últimos anos, entretanto, a Paróquia está atuando como intermediadora 
em algumas negociações conflituosas dos moradores da Vila, como o Contrato de 
Comodato oferecido pelo Yacht Clube da Bahia e as contra-partidas oferecidas pe-
las empresas responsáveis pelo empreendimento Mansão Wildberger.

“Eu ía na missa na época de Padre Sadoc, agora com Padre Luís eu nunca mais fui lá. A 

gente tinha uma melhor convivência com ele, ele ficou bem mais anos, tinha relação com 

nossos pais, avós. Antes, quando tinha Padre Sadoc a frente, ele dava prioridade às crianças 

da Vila. Hoje em dia não está mais acontecendo isso. (…) a gente sempre teve prioridade, 

mas agora não.” Moradora da Vila Brandão

           Mansão Wildberger

A antiga Mansão Wildberger era um casarão que fora construído no século XIV, 
inspirado no estilo medieval alemão. Como se localizava no terreno ao fundo da 
Igreja Nossa Senhora da Vitória, encontrava-se situada em uma área protegida, em 
função do tombamento provisório da Igreja decretado pelo IPHAN em 2005.  A 
casa, utilizada na época como espaço de eventos, foi demolida pelos proprietários 
numa tarde de domingo, no dia 28 de janeiro de 2007, numa tentativa bem sucedida 
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de burlar a legislação então vigente e erguer em seu lugar um edifício de alto luxo. 

O empreendimento, localizado em uma área de 11.000m2, abrigará uma torre resi-
dencial de 40 andares, com apartamentos de 450m2 e 990m2, e uma área em comum 
para os moradores com oferta dos mais diversos serviços, como piscina coberta 
aquecida, academia de ginástica, quadra de squash, spa, salão de festas, lavagem de 
carros, dormitórios para funcionários e motoristas, entre outros.

As empresas MRM construções e João Fortes engenharia são as responsáveis pelo 
novo empreendimento, com projeto do arquiteto Fernando Frank. Como contra-
partida social foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela 
Prefeitura, IPHAN, Arquidiocese da Vitória e empresas responsáveis, que previa 
a já concluída restauração da Igreja Nossa Senhora da Vitória, a revitalização do 
Largo da Vitória e a “doação” de uma área de 1200m2 do terreno para a construção 
de um mirante público. Sob o mirante, serão construídas salas que atenderão à 
Paróquia, abrigando, por exemplo, a sede da Escola Paroquial.

Atualmente, as empresas mantêm uma relação distante com os moradores da Vila. 
Todo o acordo de contrapartida social foi feito através da Paróquia, que se coloca 
como responsável e intermediadora da Vila Brandão. Alguns moradores, porém, 
reivindicam contrapartidas outras, que atendam a área da Vila em si, já que o em-
preendimento terá grande impacto na paisagem e dinâmicas locais.

“Quando eles começaram, a obra foi embargada várias vezes e eles precisaram da gente 

pra assinar um abaixo assinado pra ajudar eles. É por isso que eu digo que todo mundo 

abandona a gente depois. Precisaram da gente, pra a gente assinar esse abaixo-assinado, 

nisso que a gente assinou eles disseram que iam fazer melhoria na escadaria, que poderia 

01: Imagem da antiga Mansão Wildberger.  
Fonte: < http://salvadorhistoriacidadebaixa.
blogspot.com.br/> acesso em 18.11.2015

02: Imagem da antiga Mansão Wildberger 
demolida.  Fonte: Jornal A Tarde.

03: Imagem da proposta do novo empre-
endimento Mansão Wildberger. Fonte < 
www.mansaowildberger.com.br/> acesso 
18.11.2015
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ajudar a gente a fazer uma creche-escola aqui embaixo, só que acabou que eles não fizeram 

nada por aqui e fizeram lá por cima pra igreja, pra praça. É tudo uma questão de interesse.” 

Morador da vila

          Estado

O Estado é representado aqui como ator social envolvido na construção do terri-
tório da Vila Brandão através da Prefeitura Municipal de Salvador, Polícia Civil da 
Bahia e Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A Prefeitura está presente nesta discussão por sua ausência no envolvimento das 
questões daquele espaço. Segundo os moradores (dos quais parte pagam o IPTU 
dos seus imóveis) não são oferecidos serviços urbanos básicos, como coleta de lixo e 
saneamento básico. Além disso, em 2009, o então prefeito João Henrique decretou 
a desapropriação da Vila para a construção de um mirante público, sem qualquer 
envolvimento dos moradores no processo de elaboração e decisão sobre o projeto. 
Após um longo período de luta dos moradores, o decreto foi revogado.

“A prefeitura aqui não vem, só pra desapropriar.” Morador da vila

Os moradores se queixam também das ações truculentas da Polícia Civil na área, 
que se aproxima apenas para revistar os jovens e homens da Vila, provocando 
medo na população.

“Minhas filhas me perguntam: por que eu não posso ir pra praça? Eu digo: você não pode 

porque lá tem polícia, como na semana passada mesmo teve. Disseram que a polícia desceu e 

colocou os menino tudo deitado no chão. Vieram procurar alguma coisa e quando chegaram 
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aqui colocaram todo mundo deitado no chão... Eu vou deixar minha filha ficar zanzando 

por aqui toda hora?” Moradora da Vila

O único órgão do Estado identificado por prestar auxílio à Vila foi a Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, que após queixas prestadas à ouvidoria geral do órgão, 
se dispôs a ajudar os moradores frente aos conflitos com o Yacht Clube e com o 
processo de regularização fundiária. Os defensores responsáveis pelo acompanha-
mento são Alex Raposo e Alexandra Soares, que atuam na Defensoria Especializada 
de Proteção aos Direitos Humanos, na área de prevenção, mediação e regularização 
fundiária.
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

3
4
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Ao lado:  diagrama do processo de cons-
trução da maquete; em destaque a etapa da 
Audiência.

6
7 8

Audiência Pública 

Durante as interlocuções fui convidada pelos moradores da Vila Brandão a com-
parecer a uma audiência, onde os atores envolvidos em conflitos atuais da Vila 
estariam presentes.  A audiência foi um momento importante de confrontamento e 
posicionamento destes atores frente às questões daquele espaço, e um ponto crucial 
para o trabalho, no qual pude observar e entender as relações e conflitos apreendi-
dos durante as ações dos Mapas Afetivos a partir da fala de outros envolvidos, além 
dos moradores. 

A audiência, agendada para o dia 27 de março de 2015 no auditório da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, foi marcada pela DPE/BA em função de queixas presta-
das por moradores da Vila Brandão. A denúncia apontou a ocupação ilegal de uma 
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área da Vila por parte do Yacht Clube da Bahia. 

Na queixa constava que o Yacht havia firmado um Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) ilegal com a ASCOMVIBRA através da Paróquia Nossa Senhora da Vitória. 
O acordo estabelecia um trecho de terreno “desocupado” entre a Vila e o Clube 
como sendo de propriedade deste, o qual concedia, então, através de um contrato 
de comodato, o uso do campo de futebol (localizado dentro da área disputada), aos 
moradores da Vila por 25 anos. Ainda dentro do acordo, o Clube ficaria respon-
sável pela reforma do campo de futebol, e poderia cercar uma outra “área verde” 
definida pelo contrato.

As moradoras que prestaram a queixa, as responsáveis pela Casa Matria, questio-
naram a legitimidade da posse da área por parte do clube e a representatividade da 
ASCOMVIBRA. Segundo elas a Associação de Moradores não representa a maior 
parte dos habitantes Vila Brandão, e, portanto, não poderia firmar o contrato.

Durante a audiência, tendo em mente as informações apreendidas durante as inter-
locuções, logo percebi uma relação entre os lugares nos quais as pessoas sentavam e 
as relações e conflitos existentes na Vila. A sala fora territorializada de acordo com 
as relações políticas dos atores envolvidos. Esta organização espacial foi ficando 
mais evidente ao decorrer da audiência, através das falas dos próprios atores, expli-
citando as relações e interesses de cada um deles. A decisão de onde sentar, então, 
demonstrou ser de extrema importância. 

Procurei me manter distanciada dos conflitos, para poder ouvir a todos sem tomar 
partido, sem, contudo, deixar de estar próxima aos moradores da Vila  demons-
trando a importância de suas falas no desenvolvimento de meu trabalho.  
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Ao lado: esquema de localização dos atores 
durante a audiência.

Casa Matria de um lado e moradores do ou-
tro, junto com alguns membros da ASCOM-
VIBRA. Yacht e Paróquia Nossa Senhora da 
Vitória juntos, Mansão Wildberger tentando 
se manter longe da questão, mas próxima à 
Paróquia nos momentos de pausa da discus-
são. Casa Amarela, por fi m, um pouco a parte, 
mas próxima de alguns moradores que não se 
decidiam entre um lado ou outro da platéia. 
No meio de todos estava o Estado, buscando 
entender e intermediar todas essas relações. 
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Atores convidados pela defensoria:

Paróquia Nossa Senhora da Vitória | Representada pelo Padre titular da igreja.

Yacht Clube da Bahia | Representado pelo Comodoro e pelo diretor jurídico do Clube.

Edifício Mansão Wildberger | Representada pela responsável da Construtora MRM, 

acompanhada pela advogada do empreendimento e pelo engenheiro responsável pela obra.

Defensoria Pública da União | Representada por uma socióloga do órgão – esta porém 

não compôs a mesa.

Prefeitura Municipal de Salvador | Nenhum representante compareceu.

Associação de Moradores da Vila Brandão – ASCOMVIBRA  | Representada 

pelo presidente da Associação.

Atores presentes na platéia:

Moradores da Vila Brandão

Casamatria | Representada pelas proprietárias da casa.

Casa Amarela | Representada por um dos donos da casa.         

No decorrer da audiência os atores se posicionaram frente às questões levanta-
das pela Defensoria. No anexo II deste trabalho consta um relato da posição dos 
atores, ferramenta de análise utilizada na compreensão dos conflitos e relações, e, 
por conseguinte, do próprio lugar. Reagrupei falas importantes para tornar mais 
dinâmicas e compreensíveis as questões levantadas durante a reunião. O relato em 
anexo trata-se, então, de uma reconstrução da audiência.
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Desdobramentos

Os mapas afetivos, a Audiência Pública e seus desdobramentos, ou seja, as análises 
destes encontros, com a identificação dos atores, os cruzamentos, e sistematizações 
descritos a seguir, indicaram um caminho a próxima etapa e atividade de troca: a 
criação de um jogo com a maquete que proporcionasse aos moradores uma visão 
geral das questões que eles próprios haviam evidenciado. 

A intenção era colocar os interlocutores em contato com estas questões, possibili-
tando, através do objeto tridimensional, uma visão mais distanciada da situação na 
qual estão imersos. Acreditava que, assim, seria possível enxergar junto com eles a 
conjuntura social da Vila de forma mais clara e crítica, e perceber a importância dos 
conflitos no processo de luta dos moradores para resistir nesta área.

Os desenhos serviriam de base para a maquete, produzida a partir do cruzamento e 
tridimensionalização dos mapas dos moradores, sintetizados, então, em uma única 
cartografia. Esta base cartográfica abarcaria uma diversidade de percepções subjeti-
vas e objetivas sobre o lugar, já indicando algumas questões da Vila. As outras peças 
surgiriam das falas e questões trazidas pelos atores atuantes naquele espaço. Seria 
fundamental que os moradores, ao jogarem, tivessem familiaridade com o que esti-
vesse sendo proposto e conseguissem identificar a Vila na maquete.
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Cruzamentos dos mapas afetivos

O primeiro passo para realizar o cruzamento entre os sete mapas afetivos foi identi-
ficar quais espaços estavam presentes em todos os desenhos. O mar e a praça foram 
apontados pelos moradores durante as interlocuções como os pontos de referência 
mais importantes da Vila. Foram então os pontos iniciais dos desenhos, suas loca-
lizações e proporções foram utilizadas como referência pelos interlocutores para 
todo o resto do mapa que surgiu no papel em branco. Eles foram, desta forma, uti-
lizados também como pontos iniciais para os cruzamentos dos mapas. Além destes 
espaços, o campo e a ladeira de acesso também constavam em todos os desenhos. 

Tomei então como referência para o cruzamento estas quatro áreas. A praça apa-
rece na forma aproximada de uma circunferência e como um ponto central da Vila 
na maioria dos desenhos, ela foi, por isso, utilizada como ponto referencial para 
tornar os diversos mapas proporcionais entre si; alguns mapas foram ampliados e 
outros reduzidos para que todas as praças passassem a ter tamanhos aproximados. 
Os outros três espaços foram utilizados para direcionar os desenhos. 

Em vez de cruzar todos os mapas em conjunto, procurei desenhos com lingua-
gens semelhantes e agrupei-os. Desta forma o cruzamento se tornou mais claro e 
possibilitou fazer relações entre os mapas desenhados. Algumas questões surgiram 
durante o processo, problemáticas a serem exploradas nos próximos contatos com 
os moradores, no jogo proposto para a próxima etapa.

Uma destas questões se tratava da possível existência de separação entre a da parte 
de cima da vila, da qual faziam parte o beco e a praça, e a área mais próxima ao mar; 
identificadas pelos moradores por Vila de cima e Vila de baixo. Ao serem cruza-
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dos, os desenhos dos moradoras destas diferentes áreas se completavam [figura na 
página seguinte] . Os termos já haviam sido referenciados por outras moradoras 
durante uma das interlocuções e ao serem questionadas elas apenas diziam que era 
apenas a forma como se referiam, sem prolongar a conversa. O cruzamento trouxe 
a questão novamente à tona, tornando evidente que era algo a ser investigado.

Ficou evidente também a diferença de percepção da área a partir dos moradores da 
praça e beco daquela trazida pelas proprietárias da Casa Matria. A partir das mes-
mas questões, os mapas dos moradores estavam, de uma maneira geral, centrados 
nas áreas comuns, áreas de convivência entre os moradores da Vila, poucas casas 
eram apontadas. Já o mapa da Casa Matria, como reflexo da própria conversa, era 
voltado para as pessoas, para a vizinhança e para os espaços privados. Os espaços 
públicos estavam presentes, mas todas as casas ao redor da Residência foram dese-
nhadas e referenciadas com os nomes dos moradores. Isto parecia indicar leituras 
diferentes sobre o entendimento da “vida em comunidade” pelas duas partes.

Os cruzamentos tornaram evidentes o protagonismo da praça no imaginário e per-
cepção do espaço para os moradores; ela se apresenta como o centro de tudo. Su-
geriram também que a Mansão Wildberger atualmente representa um vazio para 
a população da Vila; ela é o único ator que aparece desenhado apenas uma vez, em 
um dos nos mapas, apesar de ter sido referenciada nas conversas. No único mapa 
que o novo empreendimento aparece, ele apresenta dimensões parecidas com as 
casas dos moradores da vila. A impressão era a de que os moradores não conse-
guiam ter ideia da dimensão do prédio que seria construído ali, e isto aparecia aqui 
também como algo a ser problematizado.



CRUZAMENTO
 entre mapa de uma moradora do beco e da Casa Matria



CRUZAMENTO
 entre mapas de um morador da praça 

e um morador do beco.



CRUZAMENTO
entre mapas de dois moradores da praça 
e um morador da Casa Matria



CRUZAMENTO
de todos os mapas
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Mapa Fragmento

Estava, então, mais próxima de criar um mapa a partir dos fragmentos dos desenhos 
do moradores, contudo, o cruzamento entre os diversas cartografias resultou numa 
sobreposição confusa de linhas e formas. Intencionando chegar em um produto 
mais claro, porém não menos complexo, precisei passar por uma série de etapas, as 
quais me levaram à formação desse mapa geral, chamado aqui de Mapa Fragmento.

Como primeiro passo, organizei os espaços contidos nos desenhos em zonas, com 
diferentes cores e texturas, para poder identifica-los melhor depois da justaposição.

Após cruzar novamente todos os mapas, desta vez zoneados, organizei as formas 
desenhadas nas seguintes categorias: áreas públicas; áreas privadas e atores sociais; 
vias e caminhos de conexão. Pude ir, desta forma, ajustando a localização e tama-
nho de cada forma conforme apareciam nos mapas.

Ao lado:  diagrama do processo de constru-
ção da maquete; em destaque a etapa do cru-
zamento dos mapas afetivos para construção 
do Mapa Fragmento.
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

55

3
Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem “Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam “Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é “O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos treTreina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra “Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela “Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Legenda para os mapas da página anterior 
e seguinte.
espaços públicos

vias / caminhos

espaços privados/atores

Mar

Praça

Campo

Mato dos barracos

Largo da Vitória

Casas moradores da Vila Brandão

Indicação área adensada

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nossa Senhora da Vitória

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

Ladeira

Beco

Caminho da praia

Caminhos de baixo

Escada do campo

Ladeira da Barra

Comecei pelos espaços públicos, novamente pela praça e pelo mar, em seguida 
posicionei os espaços privados e atores seguindo a mesma lógica, tomando como 
referência o mar e a praça, e a localização das áreas privadas em cada desenho. Por 
fim, conectei os espaços com as vias e caminhos.

É importante salientar que os desenhos mantiveram as proporções originais dos 
mapas de origem. As formas finais foram escolhidas por serem as mais representa-
tivas dentre suas semelhantes presentes no cruzamento. Assim, parte do traço dos 
moradores continuaria existindo no Mapa Fragmento.

Ao final do processo de cruzamento, cheguei ao mapa que seria utilizado como base 
para a criação da maquete e do  jogo de explicitação de questões e conflitos na Vila 
Brandão. Faltava, então, explorar a tridimensionalidade do mapa.
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MAPA FRAGMENTO
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Tridimensionalizando os mapas afetivos
Antes de trabalhar a tridimensionalidade no Mapa Fragmento, explorei-a nos Ma-
pas Afetivos. Adicionei minha percepção tridimensional da Vila no mapa dos mo-
radores, adquirida durante as experiências em campo. Cortei de forma intuitiva 
os mapas para que pudesse adicionar o relevo e elevar as edificações. Os mapas 
transformaram-se em pequenas maquetes, protótipos para tridimensionalização do 
Mapa Fragmento. A percepção do espaço desenhado, agora tridimensionalizado, 
tornou-se outra: a adição da terceira dimensão tornava a leitura da Vila mais clara.

Em seguida, a partir das maquetes dos mapas afetivos e da prática adquirida ao fazer 
os outros modelos, tridimensionalizei também o mapa fragmento. A próxima etapa 
seria confeccionar a maquete. 
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem “Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam “Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é “O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos treTreina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra “Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela “Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Ao lado:  diagrama do processo de constru-
ção da maquete; em destaque a etapa de 
tridimencionalização dos Mapas afetivos e do 
Mapa fragmento.
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Sistematização dos dados

Após identificar os atores, espacializar as falas dos interlocutores em seus respecti-
vos mapas (a fim de identificar os conflitos e questões de cada área), e explorar os 
desenhos para a construção de uma base (o Mapa Fragmento), sistematizei todos os 
dados para analisar quais questões e elementos eram relevantes para serem levados 
de volta aos interlocutores.

A sistematização foi feita na forma de uma tabela, organizada de acordo com as 
áreas de onde as questões emergiram. Esta tabela se encontra em anexo no final 
deste dossiê, e nela constam as informações coletadas durante as aproximações: 
questões levantadas, atores envolvidos e palavras chaves. Descobririam-se, assim, 
quais seriam as peças do jogo da maquete.
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem “Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam “Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é “O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos treTreina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra “Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela “Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”

1

2

6
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A Maquete como tática é uma busca por uma metodologia que se utiliza da ma-
quete como processo, construção coletiva e instrumento de troca com o outro, 
que aproxima e estimula o contato com os praticantes da cidade. Para além disso, 
se tratando do caso específico da Vila Brandão, o trabalho busca desestabilizar o 
estado de apaziguamento promovido pelos atores sociais em jogo em função dos 
seus próprios interesses, em detrimento do interesse público e de boa parte dos 
moradores da vila. 

A metodologia proposta delineou-se não só a partir da experiência e contato com 
os desejos do outro, mas também das minhas intenções e da forma como encarava 
os desafios a cada nova etapa. O resultado apresentado a seguir é então, neste sen-
tido, resultante não apenas do cruzamento entre os mapeamentos subjetivos e falas 
de moradores da vila, mas também dos discursos de outros atores importantes, co-
lhidos em audiências públicas, em documentos oficiais e na imprensa. E, claro, tudo 
isso mediado pela subjetividade e pelos desejos de quem investiga, coleta e trans-
forma tudo isso numa síntese, ou acúmulo, que fala algo sobre o lugar estudado.

Maquete como jogo
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Metodologia

“O importante aqui não seria tanto dar voz aos silenciados, mas, sobretudo, 

mostrar, explicitar, o campo de tensão entre os que têm e os que não têm – ou 

que de tão apaziguados nem desejam mais ter – voz ativa.”  (JACQUES, 2009) 

Todo o processo de aproximação descrito nos capítulos anteriores direcionou o 
método para a criação de uma Maquete-Jogo, numa busca por potencializar o ob-
jeto tridimensional enquanto ferramenta de troca e de processos de visibilização de 
conflitos muitas vezes velados, a partir da problematização de questões, como a es-
petacularização do espaço público. O objetivo da proposta era confrontar os mora-
dores da Vila Brandão com questões levantadas por eles mesmo nas experiências 
de aproximação. Ao comparar os conflitos, afetos e dinâmicas espaciais,esperava-se 
evidenciar das relações de força e do campo de tensão entre os atores que tem e não 
tem voz ativa na Vila, da trama de interesses que envolve a região, e do histórico 
de resistência nesta área. A proposição supunha o fortalecimento da luta dos mora-
dores a partir da espacializacão, tridimensionalização e cruzamento de todos esses 
conflitos; algo a ser testado em campo.

As peças do jogo, definidas a partir das informações coletadas com os moradores, 
tinham como objetivo estimular o interlocutor a interagir com o objeto proposto. 
A escolha dos materiais para a elaboração da maquete procuram não colaborar para 
uma estetização do objeto, buscando uma linguagem que pudesse aproximá-lo mais 
dos interlocutores. Caixas de papelão deram origem ao terreno. Outros papéis, do 
mesmo tom do papelão, viraram casas e edifícios. Palavras e imagens introduziram 
as dinâmicas urbanas ao processo. Linhas coloridas costuravam as tramas de inter-
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esse existentes na área. Estes elementos estimularam a apropriação do do objeto 
por parte dos interlocutores, deixando-os confortáveis e à vontade para interagir 
com o modelo. Os materiais também pretendiam neutralizar as qualidades físicas 
dos elementos da Vila, enfatizando as relações, conflitos e subjetividades apontadas 
pelos moradores durante as primeiras conversas.

As dimensões da maquete foram definidas com os mesmo propósito: a aproxi-
mação do objeto às pessoas. A maquete não deveria provocar um encantamento 
estéril e distante, as peças deveriam ter tamanhos confortáveis ao manuseio e que 
convidassem ao livre manuseio e  apropriação.

Para estimular o cruzamento entre dados objetivos e subjetivos, cada ação era 
desenvolvida em quatro etapas. Em um primeiro momento, após a leitura dos 
elementos presentes no modelo, o interlocutor seria convidado a se localizar na 
maquete com uma ficha contendo o seu nome. Este era um momento importante 
de conexão entre a Vila e o objeto apresentado, pois era o momento em que o in-
terlocutor era convidado a imergir na proposta da ação. A inserção do interlocutor 
na maquete era a primeira intervenção realizada e buscava estimular a apropriação.

Em seguida, os interlocutores eram apresentados a peças com uma abordagem 
mais subjetiva, através de palavras e imagens. As palavras possuíam diferentes 
formatações, visando facilitar a identificação durante a ação, e, posteriormente, 
uma melhor leitura do cruzamento. Elas eram divididas entre sensações, lugares, 
relações, e pessoas/atores. As imagens, por sua vez, misturavam-se às palavras de 
forma a proporcionar uma experiência mais dinâmica e aberta a interpretações di-
versas, a partir da livre associação entre os elementos.
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Na etapa seguinte, seriam espacializadas peças mais objetivas, referentes ao históri-
co de conflitos relatados nas primeiras aproximações à Vila. Estas peças foram cri-
adas a partir de relatos e memórias levantados. Neste momento, tornou-se impor-
tante estar atenta à conexão entre às duas etapas: palavras, imagens, e memórias 
compunham um só cenário.

Na quarta e última etapa, seria minha vez de me apropriar do jogo. A partir dos 
elementos inseridos pelos interlocutores, costurei com linhas coloridas (cada cor 
referenciando um dos atores envolvidos) os conflitos espacializados, gerando, as-
sim, uma “trama de interesses”. Pretendia-se que nesta etapa, os moradores enxer-
gassem as tensões que constroem aquele espaço, desconstruindo o discurso pacifi-
cado. Era imprescindível, então, estar muito atenta às falas dos interlocutores, de 
maneira a perceber em suas falas o que poderia, a partir da construção conjunta da 
maquete entre nós, emergir como questão importante a ser espacializada.

Além das peças descritas, materiais diversos ficavam à disposição caso fosse 
necessário representar algum elemento faltante maquete: casas, papéis diversos, 
musgos para as áreas verdes, e o prédio da Mansão Wildberger num tamanho 
condizente com o da proposta apresentada pela construtora. Neste sentido, é im-
portante frisar também que, em todas as etapas, além das peças pré-formuladas, 
existiam algumas em branco, caso fosse necessário inserir elementos ainda não in-
dentificados.

A Maquete-Jogo surgiu a partir de uma construção coletiva, das trocas presentes 
nas ações dos mapas afetivos. Desta forma, considerei imprescindível levar o mod-
elo de volta aos interlocutores que participaram desta construção. Verificaria se 
eles conseguiriam enxergar neste objeto os seus traços e cotidiano, levar de volta 
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Interlocuções
Nesta etapa do trabalho, tentei contactar as mesmas pessoas com quem havia rea-
lizado a ação do mapa afetivo, mas algumas estavam indisponíveis ou em viagem, 
então realizei a atividade com três interlocutores:duas com pessoas que haviam 
participado das atividades anteriores, e uma com uma pessoa nova ao processo, 
com uma das antigas presidentes da Associação dos Moradores da Vila. 

As interlocuções aconteceram na praça, na ladeira, e na casa de uma moradora do 
beco. Duas delas foram combinadas com antecedência, e a outra aconteceu de for-
ma espontânea. Apesar de marcadas apenas com um interlocutor, as ações acaba-
ram por acontecer com grupos de duas ou três pessoas (amigos dos interlocutores 
se juntavam à atividade), além daquelas que, passando por perto na hora, se apro-
ximavam rapidamente, perguntavam o que estava acontecendo, localizavam-se no 
modelo, e seguiam seu rumo.

A maquete revelou ser uma potente ferramenta de aproximação. Ao entrar em 
contato com o modelo, as pessoas logo se interessavam pelo jogo. Se localizavam, 
e, aos poucos, se apropiavam das peças e traziam suas questões, medos, e desejos à 
maquete. Convidadas a espacializar sensações, relações, e questões urbanas, as pes-
soas se envolviam com o objeto, conversando e discutindo, comigo e entre si, sobre 
o cotidiano da Vila. A conexão entre o lugar e sua representação tridimensional 
acontecia rapidamente. Era imediato o contato e a abstração do modelo, e muitas 
vezes as pessoas se referiam ao modelo como se fosse a própria Vila.

as questões que emergiram a partir das ações e sobrepô-las, procurando identificar 
quais questões eram realmente importante aos moradores, à história, e à resistência 
da Vila.



interLocução i
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Interlocução realizada dentro da casa de duas moradoras do beco, uma delas atual 
vice-presidente da Associação de Moradores da Comunidade Vila Brandão [Mapa 
Afetivo F]. Algumas pessoas que passavam pelo beco se interessaram pelo jogo e 
entraram na sala para observar a maquete.

Durante a interlocução, algumas questões voltaram a aparecer como o protagonis-
mo e centralidade da praça, o “lugar onde tudo acontece”, e a existêcia de conflitos 
com o Yacht, a Mansão Wildberger, e a Casa Amarela. A concentração dos con-
flitos nas áreas próximas ao mar tornou-se mais evidente.  Estas foram as únicas 
zonas identificadas como “áreas livres” pelas interlocutoras e foram associadas a 
relações de disputas entre os diversos atores. Após a espacialização dos conflitos, as 
moradoras questionaram-se sobre a trama de interesses presente na Vila. Notaram 
que existe um longo histórico de luta contra o Yacht, e uma persistência do clube 
em apropriar-se de áreas consideradas da Vila. Chegaram à conclusão que o acordo 
de Comodato proposto pelo Yacht não irá resolver os problemas da Vila:  “Assim dá 

pra perceber que o Yacht realmente tem interesse na Vila. (...) Esse conflito vai continuar 

existindo, com campo ou sem campo.”

O termo “Cavalo de Tróia”, utilizado pela Casa Matria para designar o Contrato de 
Comodato, foi aqui associado à construção da Escola Paroquial. Segundo as mora-
doras, a escola, construída  com acesso direto à Vila, irá aumetar o fluxo de “pessoas 
de fora”, por sua vez associado a um aumento de violência e drogas no lugar.
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Atores 

palavras

interlocutores

Moradores da vila

Palavras referentes à sensações

Palavras referentes à relações

Palavras referentes à atores e praticantes do espaço

Palavras referentes à lugares e espaços

localização
B- beco
P- Praça
RB- Ruas de baixo

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

abc
abc

ABC

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

ABC

x.00

Confl itos

1990: Desapropriação da antiga Vila Brandão.

1998: Construção da ladeira pela Casa Amarela com apoio dos 
moradores da Vila Brandão.

2009: Tentativa de desapropriação da Vila Brandão pela Prefeitu-
ra Municipal de Salvador.

Fechamento de uma área do Beco por moradores da Vila.

Promessas de melhorias para a escadaria de acesso.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

2011: Publicação de um projeto de reforma do estaleiro do 
Yacht, aumentando o gabarito, na revista ofi cial do clube.

Fechamento do acesso público à praia pela Pedra Vermelha 
pelos moradores da Casa Amarela.

2005: Destruição do parque intalado pela prefeitura por segu-
ranças do Yacht.

2009 - 2013: Invasão e ocupação da casa de Nancy/Casa Matria 
por moradores da Vila Brandão.

Promessas de melhoria para o acesso à praia.

Abaixo-assinado dos moradores da Vila Brandão em apoio à 
empresa MRM construções para desembargo da obra, com 
promessas de melhorias para a área.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta de 
novas construções na área verde atrás do estaleiro.

Promessa de melhorias para a Praça. 

Disputa por uma área aberta atrás de um prédio da Ladeira da 
Barra por moradores da Vila Brandão.

2014: Contrato de comodato entre a ASCOMVIBRA, a Igreja 
e o Yacht para reforma do campo e cercamento da área verde 
atrás do estaleiro.

Invasão de uma área próxima ao campo pela Casa Amarela para 
a construção da casa do caseiro.
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14Confl ito: confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

Ligações entre atores e confl itos localizados na maquete.

Atores envolvidos: moradores da Vila Brandão e Yacht Clube

Atores x Confl itos

Trama de confl itos e interesses

exemplo:

4
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Interlocução realizada com três pessoas: um morador do beco, um da praça e outro 
da rua de baixo. A atividade aconteceu de forma espontânea na ladeira. A moradora 
do beco [Mapa Afetivo A] se interessou em participar do jogo ao ver a maquete, a 
qual atraiu também outros curiosos pela atividade. 

Logo no início da interlocução, a Vila fora associada a “Paz” e “Visibilidade”, mas 
aos poucos os conflitos foram aparecendo como elementos importantes do espaço.

Como na ação anterior, a praça surgiu concentrando a maior parte das atividades 
da Vila, onde “todo mundo fica” , e as áreas próximas ao mar a maior parte dos con-
flitos.  No decorrer do jogo, os moradores notaram que os conflitos com o Yacht 
e a Casa Amarela são mais perigosos do que aqueles existentes no interior da Vila, 
entre os próprios moradores, e entre a Casa Matria. 

Os limites da Vila foram aqui entendidos como as áreas que, por terem sido invadi-
das pelo Yacht ou pela Casa Amarela, deixaram de ser áreas públicas. Notaram que 
o Yacht há muito tempo tenta se apropriar das mesmas áreas.  

“Eles estão sempre por aqui, pela mesma área, pelos mesmos lugares”.

Os interlocutores identificaram dois “Cavalos de Tróia”: a construção da ladeira por 
parte da Casa Amarela e o Contrato de Comodato pelo Yacht.



mApA
interLocução ii
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Atores 

palavras

interlocutores

Moradores da vila

Palavras referentes à sensações

Palavras referentes à relações

Palavras referentes à atores e praticantes do espaço

Palavras referentes à lugares e espaços

localização
B- beco
P- Praça
RB- Ruas de baixo

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

abc
abc

ABC

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

ABC

x.00

Confl itos

1990: Desapropriação da antiga Vila Brandão.

1998: Construção da ladeira pela Casa Amarela com apoio dos 
moradores da Vila Brandão.

2009: Tentativa de desapropriação da Vila Brandão pela Prefeitu-
ra Municipal de Salvador.

Fechamento de uma área do Beco por moradores da Vila.

Promessas de melhorias para a escadaria de acesso.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

2011: Publicação de um projeto de reforma do estaleiro do 
Yacht, aumentando o gabarito, na revista ofi cial do clube.

Fechamento do acesso público à praia pela Pedra Vermelha 
pelos moradores da Casa Amarela.

2005: Destruição do parque intalado pela prefeitura por segu-
ranças do Yacht.

2009 - 2013: Invasão e ocupação da casa de Nancy/Casa Matria 
por moradores da Vila Brandão.

Promessas de melhoria para o acesso à praia.

Abaixo-assinado dos moradores da Vila Brandão em apoio à 
empresa MRM construções para desembargo da obra.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta de 
novas construções na área verde atrás do estaleiro.

Promessa de melhorias para a Praça. 

Disputa por uma área aberta atrás de um prédio da Ladeira da 
Barra por moradores da Vila Brandão.

2014: Contrato de comodato entre a ASCOMVIBRA, a Igreja 
e o Yacht para reforma do campo e cercamento da área verde 
atrás do estaleiro.

Invasão de uma área próxima ao campo pela Casa Amarela para 
a construção da casa do caseiro.
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Confl ito: confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

Ligações entre atores e confl itos localizados na maquete.

Atores envolvidos: moradores da Vila Brandão e Yacht Clube

Atores x Confl itos

Trama de confl itos e interesses

exemplo:

4



interLocução iii



118

Interlocução realizada na praça com duas pessoas, uma moradora das ruas de baixo 
e outra da praça, essa última antiga presidente da Associação de moradores da Vila 
e  membro ativo da atual Associação. Esta foi a única interlocução em que nenhum 
dos interlocutores haviam participado da ação do Mapa afetivo. Vale ressaltar que 
foi a ação em que as pessoas menos participaram ativamente do jogo, encaixando as 
fichas na maquete; apesar de conversarem e se envolverem com as problemáticas 
levantadas.

A praça e a concentração dos conflitos nas áreas da União voltaram a aparecer 
como elementos importantes para o lugar. Segundo a moradora o fato da Vila estar 
cercada por pessoas de alta renda é o que cria os principais conflitos nestas áreas 
da vila.

O que mais chamou atenção para as moradoras durante a interlocução foi ver a 
proporção entre as dimensões do novo empreendimento da Mansão Wildberger, 
que ainda está em construção, e o espaço e casas da Vila. Elas mostraram-se assusta-
das e preocupadas com as consequências da obra para o cotidiano da Vila Brandão.
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Atores 

palavras

interlocutores

Moradores da vila

Palavras referentes à sensações

Palavras referentes à relações

Palavras referentes à atores e praticantes do espaço

Palavras referentes à lugares e espaços

localização
B- beco
P- Praça
RB- Ruas de baixo

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

abc
abc

ABC

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

ABC

x.00

Confl itos

1990: Desapropriação da antiga Vila Brandão.

1998: Construção da ladeira pela Casa Amarela com apoio dos 
moradores da Vila Brandão.

2009: Tentativa de desapropriação da Vila Brandão pela Prefeitu-
ra Municipal de Salvador.

Fechamento de uma área do Beco por moradores da Vila.

Promessas de melhorias para a escadaria de acesso.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

2011: Publicação de um projeto de reforma do estaleiro do 
Yacht, aumentando o gabarito, na revista ofi cial do clube.

Fechamento do acesso público à praia pela Pedra Vermelha 
pelos moradores da Casa Amarela.

2005: Destruição do parque intalado pela prefeitura por segu-
ranças do Yacht.

2009 - 2013: Invasão e ocupação da casa de Nancy/Casa Matria 
por moradores da Vila Brandão.

Promessas de melhoria para o acesso à praia.

Abaixo-assinado dos moradores da Vila Brandão em apoio à 
empresa MRM construções para desembargo da obra.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta de 
novas construções na área verde atrás do estaleiro.

Promessa de melhorias para a Praça. 

Disputa por uma área aberta atrás de um prédio da Ladeira da 
Barra por moradores da Vila Brandão.

2014: Contrato de comodato entre a ASCOMVIBRA, a Igreja 
e o Yacht para reforma do campo e cercamento da área verde 
atrás do estaleiro.

Invasão de uma área próxima ao campo pela Casa Amarela para 
a construção da casa do caseiro.
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Confl ito: confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

Ligações entre atores e confl itos localizados na maquete.

Atores envolvidos: moradores da Vila Brandão e Yacht Clube

Atores x Confl itos

Trama de confl itos e interesses

exemplo:

4



“Assim dá pra ver que o Yatch realmente
 tem muito interesse na vila.”

“Eles estão 
sempre por 
aqui, 
pela mesma 
área,  pelos 
mesmos luga-
res.”

“É... esse conflito com o Yacht 
vai continuar existindo, 

com campo ou sem campo.”
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Cruzamentos: a Vila como área de interesse

O cruzamento das três interlocuções da Maquete-Jogo resultaram em um acúmulo 
de conflitos, disputas, tensões, desejos, interesses e dinâmicas do cotidiano daquele 
espaço. Explicitou-se a complexidade das relações existentes, e as tensões como 
parte inerente ao cotidiano do lugar, diferente do discurso apresentado pelos mo-
radores da área no início do trabalho.

Durante as ações com a Maquete-Jogo, questões perceptíveis nas falas dos mo-
radores durante as aproximações anteriores, tornaram-se ainda mais evidente: a 
existência de um campo de tensões e interesses que envolve os diferentes atores e 
as áreas das quais estes consideram-se detentores.

Com a espacialização dos conflitos, o interesse de cada ator pelos espaços que o 
cercam tornou-se mais perceptível. A trama deu visibilidade, por exemplo, ao en-
volvimento do Yacht em conflitos reincidentes numa mesma zona, muitos deles 
relatados como sendo embates violentos entre o Clube e os moradores; os dois 
atores consideram-se detentores do direito de uso da área. A Casa Amarela também 
possui uma relação conflituosa com os moradores da Vila Brandão, principalmente 
por causa do compartilhamento da ladeira de acesso, área que interessa a ambos. 
Todos se sentem proprietários das áreas em questão, entrando em embate ou crian-
do alianças com medo de perder o direito que julgam deter. Os atores associam-se 
de acordo com os interesses, unindo-se quando há “inimigos” em comum na área.

Os Mapas Afetivos já haviam evidenciado esses conflitos, tanto os internos quanto 
os externos à Vila Brandão. Além dos existentes entre os moradores da Vila, devido 
ao convívio em comunidade citado por eles, os dissensos internos mais importan-
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tes (vistos durante a Audiência) surgiam da relação entre os moradores da Vila e a 
Casa Matria.

Os moradores entendem que, ao se apresentar como parte da comunidade, a Casa 
Matria tem deveres para com esta, os quais, porém, ainda segundo os mesmos, não 
são cumpridos. A Casa Matria explica que, ao oferecer mais cultura e educação aos 
moradores a partir do contato e troca de experiências com “cientistas e artistas” 
trazidos de fora, e buscar apoio para tratar das questões da Vila, a instituição está 
cumprindo seu dever. Os moradores, porém, anseiam por mais ações sociais e uma 
atitude acolhedora por parte da Casa, que raramente encontra-se de portas abertas. 
Claramente, vê-se que não há consenso sobre quais seriam esses deveres, o que 
gera conflito.

No entanto, no momento em que a área ocupada por ambos é ameaçada, estes 
atores se juntam para lutar por um objetivo em comum: proteger a Vila Brandão. 
Segundo relatos, essa aliança já aconteceu algumas vezes, como em 2009, quando a 
Prefeitura tentou desapropriar a área.

Enquanto nas ações dos Mapas Afetivos a Casa Matria era uma das grandes prota-
gonista dos conflitos, na atividade com a maquete esse papel coube principalmente 
ao Yacht. Ao espacializarem os conflitos, os moradores consideraram as questões 
internas como sendo muito menores do que os conflitos relacionados a outros ato-
res externos à vila, como o Yacht.

A área com conflitos mais frequentes está próxima ao mar, e pertence à União. O 
Yacht e os moradores julgam, ambos, deter o direito de posse, porém o Yacht alega 
pagar por este direito e os moradores justificam a posse pelo tempo de uso (70 
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anos). A Paróquia e o Yacht se aliaram numa tentativa de diminuir os conflitos nes-
ta área. O Yacht, com medo de perdê-la, se fortalece usando a influência da institui-
ção na região. A Mansão Wildberger, envolvida em polêmicas desde a demolição 
do sobrado, também procurou alianças com a Paróquia. A Paróquia Nossa Senhora 
da Vitória surge aqui como intermediadora entre os atores citados e os moradores 
da Vila, que já se relaciona com ela há mais tempo, em função dos trabalhos sociais 
desenvolvidos. Graças às suas alianças, a Igreja Nossa Senhora da Vitória conseguiu 
diversas benfeitorias, como a reforma da igreja, do Largo da Vitória, e da Escola 
Paroquial, além de conseguir apoio para realizar festas na Vila no natal e no dia das 
crianças.

É importante notar que parte do discurso pacificado observado na fala dos mo-
radores é provocado pelo medo de passar uma imagem dissensual e conflituosa, 
que não se encaixa na imagem espetacular da cidade e, portanto, enfraquece a Vila 
perante a força dos atores circundantes. A paz se torna parte de uma estratégia para 
resistir, a qual, porém, falha em diversos pontos, como nos acordos firmados com 
atores que possuem segundas intenções, e que, na verdade, não beneficiam a Vila: 
os chamados Cavalos de Tróia.
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Atores 

palavras

Moradores da vila

Palavras referentes à sensações

Palavras referentes à relações

Palavras referentes à atores e praticantes do espaço

Palavras referentes à lugares e espaços

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

abc
abc

ABC

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

ABC

Confl itos

1990: Desapropriação da antiga Vila Brandão.

1998: Construção da ladeira pela Casa Amarela com apoio dos 
moradores da Vila Brandão.

2009: Tentativa de desapropriação da Vila Brandão pela Prefeitu-
ra Municipal de Salvador.

Fechamento de uma área do Beco por moradores da Vila.

Promessas de melhorias para a escadaria de acesso.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

2011: Publicação de um projeto de reforma do estaleiro do 
Yacht, aumentando o gabarito, na revista ofi cial do clube.

Fechamento do acesso público à praia pela Pedra Vermelha 
pelos moradores da Casa Amarela.

2005: Destruição do parque intalado pela prefeitura por segu-
ranças do Yacht.

2009 - 2013: Invasão e ocupação da casa de Nancy/Casa Matria 
por moradores da Vila Brandão.

Promessas de melhoria para o acesso à praia.

Abaixo-assinado dos moradores da Vila Brandão em apoio à 
empresa MRM construções para desembargo da obra.

2005: Confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta de 
novas construções na área verde atrás do estaleiro.

Promessa de melhorias para a Praça. 

Disputa por uma área aberta atrás de um prédio da Ladeira da 
Barra por moradores da Vila Brandão.

2014: Contrato de comodato entre a ASCOMVIBRA, a Igreja 
e o Yacht para reforma do campo e cercamento da área verde 
atrás do estaleiro.

Invasão de uma área próxima ao campo pela Casa Amarela para 
a construção da casa do caseiro.
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Confl ito: confl ito entre o Yacht e a Vila Brandão por conta da 
construção de uma escada de acesso ao campo.

Ligações entre atores e confl itos localizados na maquete.

Atores envolvidos: moradores da Vila Brandão e Yacht Clube

Atores x Confl itos

Trama de confl itos e interesses

exemplo:

4
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comercial

interesses

manchas áreas de 
con�ito
cor de acordo 
com o principal 
ator envolvido.

informações 
sobre os 
‘Cavalos de 
Tróia’, 
númeração de 
acordo com as 
�chas contidas 
no texto.

cavalo de tróia
dimensões dos 
cavalos de acordo 
com a relevância 
do con�ito para os 
moradores e 
cor de acordo com 
o ator  envolvido 
na questão.

Atores 
Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

comercial
interesse 

mApA DA Questão
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Atores 

Casa Matria

interesses

Casa Amarela

cavalo de tróia

áreas de confl itozonas
coloridas

informações 

dimensões de acordo com a rele-
vância do confl ito para os mora-
dores e cor de acordo com o ator 
envolvido na questão

Legenda do Mapa da questão, na página 
anterior

cor de acordo com o principal 
ator envolvido no confl ito

númeracão de acordo com as fi -
chas contidas no texto

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

n

O Cavalo de Tróia como questão na Vila Brandão

“Cidadãos infelizes, que insânia vos cega? Imaginais porventura que os gregos 

já foram de volta, ou que seus dons sejam limpos? A Ulisses, então, a tal ponto 

desconheceis? Ou esconde esta máquina muitos guerreiros, ou fabricada ela foi 

para dano de nossas muralhas, e devassar nossas casas ou do alto cair na cida-

de. Qualquer insídia contém. Não confieis no cavalo, troianos!” (VIRGILIO, 
2014, p.137)

Segundo a mitologia grega, o “Cavalo de Tróia” foi uma grande estátua de madeira 
utilizada como instrumento de guerra pelos gregos durante a Guerra de Tróia, lu-
tada entre os aqueus e os troianos, que habitavam uma região na atual Turquia. In-
capazaes de penertar os muros deTróia, os gregos ofereceram a estátua, deixando-a 
na porta da cidade, como sinal de rendição. Dentro dela, porém, escondiam-se sol-
dados. Ao cair da noite, abriram-se os portões, permitindo aos gregos invadir Tróia 
e destruí-la completamente. A expressão “presente de grego” tem origem neste epi-
sódio: um regalo aparentemente inofensivo,mas que prejudica quem o aceita.

Na Vila Brandão, o termo foi utilizado pela Casa Matria para designar o Contrato 
de Comodato oferecido aos moradores pelo Yacht Clube da Bahia e pela Paróquia 
Nossa Senhora da Vitória, referente ao campo de futebol e à área verde próxima. 
As moradoras questionaram os reais interesses do clube para realizar tal proposta 
e, desde então, o termo é adotado pelos moradores da Vila para se referir a certos 
acordos firmados com os atores circundantes.

O Mapa ao lado mostra os conflitos, frutos de acordos questionáveis, de grande 
importância na construção do território da Vila. Estes foram identificados durante 
o processo de aproximação e análise, e a espacialização busca evidenciar a questão 
aqui levantada: os Cavalos de Tróia da Vila Brandão.
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Área de conflito/interesse: Campo e área verde atrás do estaleiro do Yacht.
Atores envolvidos: Yacht Clube da Bahia, Paróquia Nossa Senhora da Vitória, ASCOMVIBRA e moradores da 
Vila Brandão.
Suposto benefício para a Vila Brandão: Reforma do campo e do acesso à praia.
Interesse:  Interesse por parte do Yacht em legitimar futuramente a posse da área que pertence à Vila,  expan-
dindo assim o clube. 

Contrato de Comodato entre o Yatch Clube da Bahia, a Paróquia da Vitória e a ASCOMVIBRA1

Área de conflito/interesse: Casa Matria
Atores envolvidos: Casa Matria e moradores da Vila Brandão
Suposto benefício para a Vila Brandão:  Trabalhos sociais desenvolvidos pelos hóspedes e organizadores, esta-
belecendo trocas com os moradores da Vila.
Interesse:  Interesse comercial da Casa Matria em promover a residência artística/pousada que possuem 
através de imagens da Vila Brandão.

A Casa Matria: ONG ou Pousada?2

Área de conflito/interesse: Campo e área verde atrás do estaleiro do Yacht.
Atores envolvidos: Yacht Clube da Bahia, Paróquia Nossa Senhora da Vitória, ASCOMVIBRA e moradores da 
Vila Brandão.
Suposto benefício para a Vila Brandão: Reforma do campo e do acesso à praia.
Interesse:  Interesse por parte do Yacht em legitimar futuramente a posse da área que pertence à Vila,  expan-
dindo assim o clube. 

Contrato de Comodato entre o Yatch Clube da Bahia, a Paróquia da Vitória e a ASCOMVIBRA4

Área de conflito/interesse: Ladeira de acesso e praça
Atores envolvidos: Casa Amarela e moradores da Vila Brandão
Suposto benefício para a Vila Brandão:  Melhores condições de acesso
Interesse:  Garantia de acesso, com prioridade aos moradores da Casa Amarela e condições pensadas para o 
trânsito de automóvel, em detrimento do pedestre.

O acesso à Vila e a construção da ladeira pela Casa Amarela3
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         Cavalo de Tróia | Contrato de Comodato entre o Yatch Clube da Bahia, a 
Paróquia da Vitória e a ASCOMVIBRA.

Após um longo período de conflitos com os moradores da Vila Brandão em função 
da ocupação da área do campo, o Yacht, juntamente com a Paróquia da Vitória, 
propôs um “acordo de trégua”. O Clube afirma que a proposta do Contrato de Co-
modato que visa transformar a área do campinho numa quadra de esportes tem 
o objetivo de, além de estabelecer uma boa relação com a Vila, impedir que haja 
alguma construção na área, salvaguardando assim a área que eles alegam possuir e 
concedem o uso aos moradores da Vila. O acordo foi firmado através de um como-
dato que permite a utilização da área pelos moradores da Vila Brandão por 25 anos.

Inicialmente a proposta foi vista pela maioria dos moradores como um “presente” 
à Vila. Esquecidos pela Prefeitura, eles viram no acordo a possibilidade de possuir 
uma área de lazer em boas condições. Após queixas prestadas por alguns moradores 
insatisfeitos com o acordo na ouvidoria da  Defensoria Pública do Estado da Bahia, 
esta,  em reunião com os moradores da Vila, deu seu parecer apontando que o con-
trato apresenta diversas irregularidades legais, e  considera que o verdadeiro inter-
esse do Clube em firmar o acordo é legitimar a posse futura da área, atualmente de 
posse da Vila. Apesar da contrapartida da reforma do campinho, o contrato clara-
mente beneficiaria o Clube a longo prazo. Os moradores, sem perceber, estavam 
prestes a entregar a posse de um dos poucos espaços de lazer que possuem.

        

1
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         Cavalo de Tróia | A Casa Matria: ONG ou Pousada?

A “Casa Matria: arte-cultura-cidadania”, projeto de uma ONG austríaca,  existe na 
Vila há cerca de 6 anos. De acordo com as proprietárias o estabelecimento é uma 
residência artística que recebe “cientistas e artistas” do mundo inteiro para desen-
volverem trabalhos com ênfase em “arte, cultura, educação, direitos iguais, ecolo-
gia, em uma sociedade democrática e na luta contra preconceitos e discriminação”. 

Segundo os moradores da Vila, a proposta foi inicialmente apresentada como proje-
to que desenvolveria atividades para a comunidade, como oficinas de teatro, dança, 
reforço escolar e aulas de inglês. Porém, ainda segundo eles, desde a sua fundação 
poucas atividades foram realizadas. Os moradores se queixam de que o espaço não é 
aberto para a Vila e que não há trabalho social sendo desenvolvido, alegando que as 
prorietárias criam uma imagem do projeto que não existe. Os moradores supõem 
que a Casa receba financiamento por se caracterizar como ONG, através da divul-
gação de um programa social na Vila, mas alegam que na verdade o funcionamento 
é mais próximo ao de uma pousada para estrangeiros no centro da Vila Brandão.

       Cavalo de Tróia | O acesso à Vila e a construção da ladeira pela Casa Amarela

A ladeira de concreto que dá acesso à Vila Brandão e à Casa Amarela foi construída 
no final dos anos 90 pelos moradores da Casa Amarela com o intuito de garantir 
melhores condições de acesso para sua propriedade. Para realização da obra foi 
necessário o apoio dos moradores da Vila obtido através de um acordo firmado 
entre as partes através de um abaixo assinado. Segundo relatos dos habitantes da 
Vila foi acordado que, além do acesso de automóveis, seriam feitas melhorias na 
ladeira e na praça, para garantir a segurança e o conforto dos pedestres que também 
utilizariam o espaço; como corrimões e bancos.

2

3
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A construção da ladeira de concreto trouxe de fato benefícios para os moradores da 
vila. O acesso anterior era de barro e difícil em época de chuvas. Porém os mora-
dores da Vila se queixam que, por terem concretado o acesso, os donos da Casa 
Amarela acham que possuem prioridade no direito à utilização da área. Além de 
não realizarem as melhorias para segurança dos pedestres, eles transitam em alta 
velocidade e reclamam da realização de atividades na praça, um dos poucos espaços 
públicos que a Vila possui.

         Cavalo de Tróia | A Escola Paroquial e a visibilidade da Vila Brandão

A MRM Construções, construtora responsável pelo empreendimento ‘Mansão 
Wildberger’, firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a Arquidio-
cese Nossa Senhora da Vitória, o IPHAN, e a Prefeitura de Salvador estabelecendo 
contrapartidas sociais ao desevolvimento do projeto.  No compromisso consta a 
restauração da Igreja Nossa Senhora da Vitória, revitalização do Largo da Vitória 
e a doação um mirante público, sob o qual serão construídas salas para a Paróquia, 
ocupadas em parte pela Escola Paroquial. Todas as contrapartidas são para a cidade 
como um todo, e parte dos ditos beneficiados, serão os moradores da Vila Brandão.

Alguns moradores questionam, porém, as consequências que a construção de um 
espigão com apartamentos de alto luxo trará para a área e se os projetos de contra-
partida visam atender, além da cidade, os interesses dos moradores da Vila. A Esco-
la, por exemplo, frequentada por muitos moradores da Vila Brandão e por pessoas 
de outras áreas da cidade possuirá um acesso direto para a Vila. Este acesso, porém, 
não foi discutido com os moradores, que estão apreensivos de que a visibilidade 
trazida pela escola traga também violência para área a partir do trânsito de mais 
pessoas no espaço; o que já vem acontecendo lentamente com o lugar.

4
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Ao longo da construção da metodologia proposta neste trabalho, o modelo tri-
dimensional provou ser uma ferramenta potente de investigação de questões ur-
banas. A maquete como processo, e não como representação, foi utilizada como 
dispositivo de aproximação do investigador ao espaço estudado e a seus habitantes, 
potencializando as trocas e interlocuções necessárias para a compreensão da área.

Enquanto boa parte das maquetes urbanas favorecem a representação de uma ima-
gem espetacular dos espaços urbanos, o modelo proposto, por sua vez, atuou como 
um dispositivo de explicitação de conflitos, indo de encontro ao pensamento hege-
mônico de produção de cidade, que nega o dissenso.

As maquetes urbanas tradicionais, mencionadas no capítulo inicial, seduzem pelo 
fetiche da miniatura, convidando o olhar a apreciar os volumes idealizados, porém 
afastando o observador de uma percepção mais complexa da cidade. O distancia-
mento psicológico também é acompanhado pelo físico: o corpo é privado do con-
tato com os modelos através de barreiras como faixas ou painéis de vidro, além da 
sua materialidade frágil e limpa, avessa à interação física.

A metodologia proposta percorre justamente o caminho inverso. Surge a partir do 
cotidiano das pessoas que habitam o lugar, o que, por si só, é um estímulo para a 

Considerações finais
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aproximação e a troca. Ao mesmo tempo, a espacialização dos conflitos, sensações, 
atores, e interesses existentes na área de estudo, permite um maior entendimento 
dos processos que constroem aquele território. No tipo de maquete proposta por 
este trabalho o distanciamento da realidade suscitado pelo modelo, ao contrário 
de alienar o observador da realidade representada, atua de forma a potencializar o 
pensamento sobre o lugar. Utiliza-se dos seus atributos topográficos, volumétricos 
e gráficos para facilitar a construção coletiva de um pensamento crítico sobre o 
contexto urbano representado.

Desta maneira, acredita-se que a compreensão resultante do processo aponta um 
possível caminho para que populações de áreas da cidade à margem dos processos 
hegemônicos de planejamento urbano possam compreender melhor a conjuntura e 
os interesses que permeiam suas lutas e, com isso, continuar a resistir.
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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         O Yacht Clube da Bahia foi primeiro ator convidado a expor seu posiciona-
mento frente às queixas prestadas à Ouvidoria geral da Defensoria Pública. Seus 
representantes apresentaram o projeto proposto através do contrato de comodato 
como uma ação social que busca trazer benefícios e segurança para a “comunidade 
da Vila Brandão” e, para além disso, salvaguardar o patrimônio do clube. Explica-
ram que, o contrato, firmado entre o Clube, a ASCOMVIBRA e a Paróquia Nossa 
Senhora da Vitória em outubro de 2014, estabelece o cercamento da área ao redor 
do estaleiro do Clube para proteger o território do deste, e a construção de uma 
quadra de esportes na área do campinho, um dos poucos espaços de lazer da Vila, 
para uso exclusivo de seus habitantes.

“O que nós queremos é que ninguém chegue ali amanhã e vá construir um edifício, por 

Relato da Audiência

Mansão Wildberger DPE/BA Yacht Clube da Bahia
Paróquia 

N.Sra. da VitóriaASCOMVIBRA Yacht Clube da BahiaMansão Wildberger DPE/BAASCOMVIBRA
Paróquia N. Sra. 

da Vitória

Yacht Clube da Bahia

Mansão Wildberger

Igreja Nossa Senhora da Vitória

ASCOMVIBRA

Moradores da Vila Brandão

Casa Matria

Casa Amarela



exemplo. Nós queremos preservar a área para a comunidade e com benfeitorias: um campo 

de futebol bem feito, com parque de diversões, escadaria para acesso ao mar - o que hoje é 

um problema - e isso foi feito em conveniência da Arquidiocese.”

O Yacht alega que buscou a parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, 
pois mostrou-se necessária a participação de uma pessoa jurídica na negociação, 
uma entidade com a qual se pudesse firmar o acordo de comodato. Além disso, há 
algum tempo o clube teve problemas com pessoas que não “eram da comunidade”, e 
que acessaram o Yacht através da Vila. Disseram que, também por causa desse caso 
buscaram se aproximar do Padre, representante da Paróquia da Vitória, que “sempre 

conviveu e prestou apoio à comunidade”.

         O Padre, por sua vez, relatou que o Yacht Clube da Bahia tem uma parceria 
social com a Paróquia Nossa Senhora da Vitória e que há muitos anos vem ajudan-
do a “comunidade da Vila Brandão”, promovendo festas de natal e dia das crianças 
na escola paroquial, oferecendo alimentos e brinquedos para as crianças. Explicou 
que a paróquia tem o compromisso de ajudar as pessoas, e reafirmou que foi com a 
intenção de se aliar a este compromisso que o Yacht os procurou.

“A intenção da Paróquia é fazer crescer a comunidade numa perspectiva mais humana, 

onde existam possibilidades.”

O Padre disse ter conhecimento de que algumas pessoas invadiam a área do Yacht - 
“se era pra brincar ou outra coisa, não sei” - e ressaltou a importância de se respeitar 
o limite e espaço do outro. Expôs a  ociosidade das crianças na Vila Brandão como 
sendo um problema, e acredita que a reforma campo será uma ótima oportunidade 
para a Vila Brandão.



           A Associação dos Moradores relatou que fora realizado um abaixo assinado de 
consentimento à proposta do Yacht Clube, o qual constou com assinaturas de 70% 
da população da Vila Brandão. Explicou que o contrato de comodato foi disponibi-
lizado pelo clube para avaliação dos moradores, e que houve modificações tanto na 
planta do projeto, quanto no tempo do acordo, e que todos os que se interessaram 
tiveram acesso aos documentos.

“O nosso trabalho da ASCOMVIBRA, da Associação, está em andamento ainda, mas já 

temos o apoio totalmente da comunidade, e foi tudo muito transparente. Se tiver alguma 

coisa irregular, peço a vocês encarecidamente a esclarecer.”  Presidente da Associação

        As moradoras da Casa Matria, por sua vez, criticaram a falta de abertura da 
Associação de Moradores da Vila Brandão, alegando que a Associação não aceita 
opiniões contrárias ao acordo firmado. Contestaram, também, as boas intenções do 
Yacht, instituição que já teve muitos conflitos com a Vila, e questionaram a mudan-
ça de atitude do clube para com a comunidade. Acreditam que o projeto, suposta-
mente de benfeitoria, na verdade é um “cavalo de Tróia: bonito e com uma bomba 
pronta pra estourar”. Afirmaram que a maioria das pessoas que assinou o contrato 
não leu sobre o que o acordo se referia, e que, mesmo se lessem, não entenderiam 
por se tratar de um documento com termos técnicos jurídicos. Acreditam que os 
moradores não entendem o que estão perdendo, e que, assim,  estão entregando de 
bom grado o que lhes pertence.

“Se o campinho foi construído há 70 anos e é usado continuamente pela comunidade, a posse 

é deles. (…) Entendam que o contrato de comodato é um Cavalo de Tróia. Esse tempo de 25 

anos passa muito rápido. (…) a gente tem um pouco mais de conhecimento do que as outras 



pessoas, eu estudei também um pouco de direito, conheço um pouco as questões de contrato. 

Por isso quando ninguém quis me mostrar um contrato, eu não pude assinar isso. A comu-

nidade inteira assina pelo futuro das crianças um papel que não é transparente.”

        O clube diz ter a posse do terreno. A área é patrimônio da União, porém o 
Yacht alega possuir o domínio útil, a partir do pagamento de laudêmio e do IPTU 
para utilização da área.

         O projeto do campinho, segundo o Padre, possuía como único intuito o 
benefício ‘da comunidade’, com a promoção do lazer através da possibilidade da 
realização de práticas esportivas em uma área segura para as crianças. Afirmou que 
não houve segundas intenções com o acordo, e que o campo é para “a comunidade 

como um todo”, não havendo a pretensão, por nenhuma das partes, do uso indevido 
do acordo de comodato.

        Os moradores enxergaram na proposta do Yacht Clube uma possibilidade de 
melhoria para a vila, já que a prefeitura nunca realizou nenhuma obra de infra-es-
trutura na área.

“Nós fomos procurados pelo Yacht, pensamos, repensamos... É uma melhoria que não vai 

beneficiar a todos, mas é um ponto de partida. Nós não queremos ficar ali parados, nós 

queremos toda a vila descendo pra praia. Não temos nada e tentamos nos agarrar a alguma 

coisa, pra dar início, um ponto de partida para chegar a algum lugar.(...) Se for possível, eu 

queria pedir ao Senhor Comodoro: faça as melhorias e quebre esse comodato. Vamos fazer 

o melhor para essa população.”  Vice presidente da Associação

“(...) a gente nunca recebeu ajuda de órgão nenhum. Prefeitura, ou o que fosse. (…) O Yacht 



propôs isso pra a gente e a gente pensou: poxa, será que não é bom? Eu tenho uma filha 

pequena, será que não vai ser bom ter um parquinho, um campo?.”  Secretária da Associação

        “Antes da construção da ladeira de acesso pela Casa Amarela a gente tirava o sapato lá 

em baixo e ia calçar lá no Largo da Vitória por causa da lama. Ele fez benefício pra eles e 

serviu pra nós. Por que o Yacht não pode fazer um benefício pra eles e para nós?” Moradora 

da Vila

Um morador da Vila Brandão, descontente com o comodato, questionou o acordo: 
“Já que o Yacht quer ajudar a gente, como vocês estão falando, por que o comodato? A Casa 

Amarela fez a pista e até hoje a gente usa sem comodato. Por que?”

        A Associação pediu ao Yacht Clube que revisse a questão do comodato, e que o 
quebrasse, ou o estendesse por outros 25 anos além daqueles já acordados no con-
trato, totalizando 50 anos de cessão de uso da àrea do campo. Por fim, enfatizaram a 
necessidade da Defensoria Pública realizar uma reunião na Vila Brandão para ouvir 
um maior número de moradores.

“(...) No que puder nos ajudar, nos ajude. O interesse da associação é o bem melhor para a 

Vila.”  Vice presidente da Associação

        Segundo o Diretor Jurídico, o estatuto do Yacht Clube (instituição que possui 
aproximadamente 5 mil associados) só permite a doação de uma área mediante as-
sembléia geral, com um quórum de votação que ele disse ser impossível de realizar, 
e que por isso o contrato de comodato surgiu como a melhor opção possível para 
realização do projeto. Este comodato, que começou com a proposta de 5 anos, hoje 
cede a utilização do campinho por 25 anos. 



Segundo o então Comodoro do clube “criar um comodato de 25 anos pra aquela área 

é entregar a área”.

        Um morador da Casa Amarela, imóvel localizado na beira do mar da Vitória 
que possui acesso através da Vila Brandão, compareceu à audiência com o intuito 
de entender a situação, já que eles não haviam sido notificados das negociações, 
nem convidados para a reunião. Ele disse acreditar que a proposta trará benefícios 
para ‘a comunidade’, e não apenas para a Vila Brandão, mas para ‘a comunidade de 
um modo geral’. O seu questionamento é apenas sobre a transparência durante o 
processo.

“Nós moramos aqui há mais de 30 anos, viemos fazendo uma série de melhorias e de vias 

de necessidades básicas onde nunca o Governo, nem a Prefeitura, nem a Esfera Federal fez 

absolutamente nada. Nós fizemos um acesso que foi evidentemente pra uso nosso, pra poder 

chegar na nossa casa, mas em contra-partida fizemos uma série de outros benefícios como o 

acesso a essa comunidade, acesso ao mar, escada de acesso ao campinho e nós viemos tentar 

entender o que está acontecendo. Nós nunca fomos notificados, avisados, colocados a par 

do que está se procurando fazer. (...) O que estamos querendo é poder participar e ter um 

diálogo.”

        Os representantes do empreendimento da Mansão Wildberger se colocaram a 
disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida, tanto dos moradores, como 
da defensoria, mas entendem que o debate realizado na audiência envolve assuntos 
que não são da gerência deles, como o projeto do Yacht Clube, a legitimidade da 
ASCOMVIBRA e a posse do terreno em questão.

Os representantes fora convidado para a audiência em função de queixas prestadas 



sobre entulhos de obra que estariam sendo jogados na Vila e poluindo a área. In-
formaram que, no que diz respeito à queixa da Vila, a construtora está dentro das 
normas e é fiscalizada diariamente pela prefeitura, logo negam que haja poluição.

Ao serem questionados sobre a contrapartida social do empreendimento que estão 
construindo na área da antiga Mansão Wildberger, informaram que no TAC – Ter-
mo de Ajuste de Conduta - firmado com a Arquidiocese Nossa Senhora da Vitória, 
consta a restauração da Igreja Nossa Senhora da Vitória e a revitalização do Largo, 
áreas que serão usufruídas, também, pelos moradores da Vila Brandão. Além dessas 
contrapartidas, consta a doação de uma área de 1200m² para um mirante público, 
que serve a toda cidade, e sob esse mirante será construída uma nova sede para a 
Escola Paroquial, na qual muitos moradores da Vila estudam atualmente.

       A Associação nega qualquer poluição provocada pela obra, mas salienta que 
houve um acordo entre a construtora e “membros da comunidade” para melhoria 
da escadaria de acesso à Vila Brandão. A antiga presidente da Associação e atual 
diretora de comunicação, alega que possui vídeos e documentos que comprovam o 
acordo. Segundo ela, a obra da escada seria realizada seis meses após a construção 
do edifício, e que o acordo fora realizado com Félix Mendonça Júnior, da MRM 
Construtora.

        A Casa Matria questionou se a contrapartida social oferecida pela construtora 
serviria à cidade como um todo, e que “a comunidade” precisaria de mais melhorias. 
Reivindicaram, em conjunto com os moradores, a reforma das escadarias de acesso 
à Vila e à praia, e uma praça de lazer. “São mixarias, não é muito dinheiro que está em 

jogo”.



        Os representantes alegaram que, no TAC, não há referência a essas melhorias. 
Segundo o responsável pela obra, tudo o que fora executado como contrapartida foi 
firmado através do TAC, assinado pela Prefeitura, IPHAN, Arquidiocese da Vitória 
e as empresas envolvidas na construção do empreendimento residencial. Qualquer 
interferência só pode ser realizada na área se for autorizada pelos órgãos públicos. 
O local da escada de acesso à Vila é uma área de servidão pública, e a escada de 
acesso ao mar é uma área que não pertence à Mansão. A assistente jurídica da Man-
são Wildberger, porém, finalizou garantindo que qualquer compromisso assumido 
no TAC será cumprido. Explicou que as empresas envolvidas no empreendimento 
tem consciência social e que, em virtude disso, estão sendo feitas contrapartidas 
para a sociedade que irão privilegiar também os moradores da Vila, por eles esta-
rem próximos.

Os representantes sugeriram, também, “à comunidade” uma reunião apenas com os 
moradores da vila, entre os próprios, antes do envolvimento com os outros atores, 
pois se tornou evidente um conflito de interesses internos entre os habitantes e os 
representantes da Casa Matria, responsáveis pelas queixas prestadas à Ouvidoria.

“E aproveitando que estou aqui como cidadão, não estou falando mais como o engenheiro 

representante do empreendimento, eu estou observando aqui primeiro um trabalho muito 

bacana da Defensoria de ouvir a todos. Mas eu queria observar algo que eu estou perce-

bendo nitidamente aqui: existe um conflito interno na própria comunidade. Acho que ela 

mesma não sabe quais são seus interesses, seus objetivos, o que buscar, onde buscar e com 

quem buscar. Então eu dou uma sugestão como cidadão: se reunam no âmbito da comuni-

dade. Façam na comunidade de vocês, ouçam cada um. Vocês estão envolvendo uma série 

de comunidades aqui que não vão resolver os seus problemas internos.” Engenheiro da obra 



         Os membros da Associação de Moradores deixaram transparecer abertamen-
te o descontentamento com a Casa Matria e suas administradoras. Mesmo sendo 
repreendidos pelos defensores públicos, já que a queixa foi registrada em nome de 
moradores e não de uma instituição e que o tema em questão não envolvia direta-
mente os problemas internos da vila, a Associação denunciou o blog da instituição, 
que publica fotos de eventos organizados pelos moradores como se na tivessem 
sido organizados pela Casamatria. Denunciaram, também, que, apesar da institui-
ção se apresentar como um projeto de uma ONG que busca trazer projetos sociais 
para a Vila, mesmo instalada na vila desde 2003, não realiza atividades com os mo-
radores. Alegaram que as administradoras da instituição que prestaram a queixa 
na ouvidoria não foram informadas sobre o contrato pois estas não participam das 
atividades da vila, já que estão sempre viajando.

         As representantes da Casa Matria explicaram que a organização é uma residên-
cia artística, recebendo “artistas e cientistas”, “pessoas formadas que sempre vêm 
para nossa casa fazer algo em prol da comunidade”. Afirmaram que as atividades 
realizadas estão documentadas no blog da instituição, e salientaram que buscam 
benfeitorias para “a comunidade”, que estão lutando “com o pessoal da Vila” por 
melhorias. Queixaram-se das agressões que sofreram quando questionaram as con-
seqüências que o contrato de comodato de fato traria para os moradores da Vila. “A 
gente não tem medo porque está do lado do justo.”

“Já fui acusada de tantas coisas, mas sou moradora também. Quando teve a questão da 

desapropriação nós lutamos juntos, nós lutamos na frente também para não acontecer. Eu 

acho que criar um conflito entre nós moradores a favor do Yacht é algo que não leva a lugar 

nenhum. O que queremos é ser uma comunidade tranquila, onde as nossas crianças possam 



mapa das áreas de interesse citadas durante a audiência
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Mansão Wildberger
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área do campo
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construída pela Casa Amarela

acesso à praiaárea verde a ser cercada pelo Yacht



crescer. Um lugar bacana onde todos possam trabalhar, temos mestre sushi na nossa comu-

nidade, temos muitas mulheres que cozinham que podem fazer um negócio lá em baixo.”

        O representantes do Clube, em diversos momentos durante a audiência, 
questionaram a representatividade e legalidade da Casa Matria na Vila Brandão. O 
Diretor Jurídico do Clube alegou que estava “defendendo o Clube e corroborando com 

algumas pessoas da comunidade que disseram que a Casa Matria não representava eles e 

estava defendendo interesses próprios”.

“Por que esses ataques ao Clube? O Clube está do lado da Vila Brandão, o Clube quer uma 

convivência pacífica, está propondo uma coisa boa pra a Vila. A maioria das pessoas da vila 

concordou. (…) Eu gostaria de saber, já que houve essa denúncia pela Casa Matria, qual a 

representatividade que ela tem. (…) Me parece que, como já foi questionado, é uma especu-

lação imobiliária. Tem uma pousada e não se quer que tenha nada, alegando direitos que 

não existem e quantos elas representam através disso? 2 pessoas que tem uma pousada ou a 

comunidade que quer a obra?”  Diretor jurídico do Yacht

“Quem não tem um sonho? Eu gostaria de morar ali naquela área e não posso, é muito bo-

nito. Aliás a vista da instituição da Senhora é maravilhosa. É pousada, né? É uma pousada, 

eu não sei nem se pode ter uma pousada, mas isso é uma questão que não é minha, é da 

SUCOM.” Comodoro

        “Eu acho que o Yacht, o Padre e a Associação devem se afastar de ameaças contra 

pessoas que tem opiniões diferentes da comunidade. Porque é importante no processo demo-

crático ver todos os lados.”
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Há 20 anos o unibanco comprou o terreno onde 
ficava a casa de sua família, eles foram indenizados 
e alguns foram embora. O Unibanco ía fazer um 
prédio, mas o projeto foi embargado porque ia tapar 
a vista do outro prédio.

“Vou pra praia todo dia. Todo dia aqui na praia tem 
gente.”

“Casa Matria é a casa que mora turista. Eles alugam 
pela internet, passam um mês, 15 dias e depois 
partem. “

“O padre não desce aqui não. Esse padre não é 
igual a Sadoc, o negócio dele é mais barão. Sabe 
quem é Sadoc? O negão, o Monsenhor.” 

Treina na academia de Valverde e participa dos tre-
inos de boxe que acontecem na vila.

“Além da ladeira, outra saída é pelas pedras. De-
scendo aqui direto, você chega no mar e segue no 
sentido da casa amarela. Seguindo pelas padras 
dá pra chegar no comércio. Passa pelas áreas dos 
Piers, já fiz isso muitas vezes. Por ali a gente vai pra 
qualquer pier desses, a gente vai no pier da Vitória 
Marina e fica lá.”
“As pessoas ao redor vem aqui muito, tem uns cama-
radas meu que moram de frente ao Banco do Brasil e 
vem aqui muito pra curtir o mar. Curtir o mar e fumar 
um, que a área aqui é sossegada.”

Iate:
“Nunca fui, nunca entrei e nem faço questão de en-
trar”
“De pouquinho em pouquinho eles vão tomando.”
“Eu namorava com uma menina da ladeira da barra 
que era sócia, mas nunca fui, nunca tive vontade de ir. 
Eu também não ia porque a discriminação com essa 
cor é difícil.”

“Pra passar pra casa amarela, tem que passar pela 
casa azul. Meu pai trabalhou pra eles, eu morava lá 
dentro. Era menino, há muitos anos atrás. Essa ladei-
ra meu pai ajudou os peões a construir. Foi a casa 
amarela que fez, isso aqui antes era barro.” 
“Eles são cubanos, tem plantação de café, ‘a tinta’ é 
que não falta.”
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Legenda da tabela de sistematização e do mapa de espacialização das questões

OBS: no final do anexo consta um conjunto 
de imagens e mapas referenciados na tabela.

Na área do Campo foram levantadas questões de conflito, memória e atividades. Os atores envolvidos na contrução destas questões são os moradores da Vila Brandão, 
a Casa Matria, a Associação de Moradores da Comunidade da Vila Brandão, o Estado, a Igreja da Vitória, o Yacht Clube e a Mansão Wildberger.
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guia das tabelas:
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MAPA FRAGMENTO
Espacialização das questões



Questão palavras chaves

A ladeira foi construída no final dos anos 90 pelos moradores da Casa Amarela com o in-
tuito de melhorar o acesso para a  casa. Em consequência a obra melhorou também a entrada 
para a vila, antes a ladeira era de barro e quando chovia a passagem era dificultada pela lama.

“A gente tirava o sapato lá em baixo e só ia colocar lá no Largo por causa da lama.” moradora da praça

Ao construir a ladeira, a Casa Amarela precisou do apoio da Vila e organizou um abaixo as-
sinado. Foi acordado que, além do acesso para o carro, seriam feitas melhorias na praça, com 
bancos e corrimões e que as intervencões se preocupariam com a segurança dos pedrestres 
que utilizariam o espaço. Nada disso foi feito depois que o acesso de automóveis foi contruído. 

“(...) na hora que é pra se beneficiar tem sempre uma promessa, mas depois que é beneficiado a promes-

sa se acaba. Depois que eles fizeram a pista deles, acabou.” moradora do beco

Os moradores da Vila se queixam que, por terem construído a ladeira e a praça, os donos da 
Casa Amarela acham que o acesso e utilização do espaço é de direito exclusivo deles.  Os mo-
radores alegam que eles transitam em alta velocidade, quase atropelando as pessoas.

As pessoas usam muito a ladeira, ficam conversando sentadas no meio fio, mas muitas já caí-
ram pois não há proteção. 

memória, acesso, ladeira, exclusivida-
de, carro, velocidade, disputa, promes-
sa, segurança

1998- Abaixo assinado em apoio a Casa 
Amarela para a construção da ladeira.
Promessas de melhorias na praça.

Em uma das vezes que a obra da Mansão Wildberguer foi embargada, a contrutora precisou 
do apoio dos moradores da Vila para continuar a construção. A MRM fez um churrasco na 
Vila e prometeu fazer melhorias na ladeira e escadaria de acesso. A construtora alega, porém, 
que este acordo não se encontra no TAC - Termo de Ajuste de Contuda.
“Entre tantas promessas, tantas obras, nossa escada continua acabada.” moradora do beco
Os moradores dizem que assinaram o acordo com a Mansão pois eles nunca procuraram con-
fusão com a Vila, nunca falaram de expulsão1.

apoio, festa, promessas

Abaixo assinado em apoio a Mansão 
Wildberger com intuito de desembar-
gar da obra. Promessas de melhoras 
para a escada de acesso.

A academia de Valverde, localizada na Ladeira da Barra,  as vezes realiza treinos de boxe na 
área.

boxe
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Lugar:       Ladeira 1
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Questões 
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envolvidos casa matria
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memóriaM

AtividadesAe escada de acesso



Questão palavras chaves

Alguns moradores têm medo de deixar seus filhos brincarem na praça por conta de revistas 
policiais que acontecem na área.

polícia, brincadeira, medo, segurança

Os moradores da vila dizem que a praça é perigosa pois há um trânsito frequente dos carros da 
Casa Amarela, eles se queixam da alta velocidade em que os automóveis circulam. 

Na Vila não existem muitas opções de espaços para a realização de atividades. Quando os mo-
radores organizam um evento na praça, têm que comunicar à Casa Amarela, para que assim 
eles tenham mais cuidado ao transitar pela área. 

Eles reclamam também do incoviniente de ficar montando e desmonstando a festa enquan-
to os carros circulam. Os moradores acreditam que, pelos proprietárioas da Casa Amarela 
terem “construído” a praça, acham que a área é exclusividade deles.

carros, velocidade, eventos, exclusivi-
dade, disputa

Os moradores da Vila Brandão dizem que a relação que possuem com os moradores da Casa 
Amarela é uma relação de passagem. 

relação de passagem

Apesar dos perigos apresentados, a praça é uma das áreas de lazer mais utilizadas na Vila, e um 
dos pontos de referência mais importantes para os moradores.
“onde todas as pessoas ficam.” morador da Casa Matria

permanência

As crianças brincam de bola na praça. brincar, bola

A academia de Valverde, localizada na ladeira da barra, oferece algumas bolsas para os jovens 
da vila treinarem e  realiza treinos de boxe na área.

boxe
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questão palavras chaves

Primeira ladeira construída pela Casa Amarela. Foi desativada por possuir um raio de mano-
bra muito pequeno e hoje é uma área abandonada.

abandono

Os moradores da Vila se queixam que algumas pessoas da própria comunidade utilizam a área 
como local para jogar lixo e entulho. Geralmente eles fazem mutirões de limpeza uma vez por 
mês, durante os finais de semana. A prefeitura não realiza a coleta de lixo.

lixo, entulho, mutirão, limpeza

Na área existiam árvores de caja e manga, os moradores da vila vendiam cajá para a Frio Gos-
toso. Por conta construção da Mansão Wildberguer as árvores foram queimadas.

pé de caja, pé de manga, fogo

Segundo os moradores, a ladeira desativada é uma das poucas áreas livres da Vila2. Eles têm 
vontade de transformar esse lugar em uma área útil para a comunidade. A ASCOMVIBRA  
pensou em fazer a sede da Associação, já que eles não tem um local para realizar  suas ativi-
dades.

áreas livres

M
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Lugar:       Ladeira desativada
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Questão palavras chaves

Três moradores da Vila resolveram fechar uma parte do beco e colocaram uma grade, se apro-
priando de uma área que antes era pública e acessada por todos. Outros moradores se sentiram 
prejudicados e se queixam da falta de diálogo.

grade, fechamento, falta de diálogo
Fechamento de uma área do beco por 
moradores da Vila Brandão.M

C



Questão palavras chaves

Na Vila existem apenas duas casas com grades - a Casa Matria e o beco fechado - mas alguns 
moradores têm vontade de colocá-las. 
De uns tempos pra cá pessoas de fora pela Vila - usuários de drogas - começaram a circular 
pela área e a grade evitaria o acesso insdiscrimidado a algumas vielas e casas.
Antes as pessoas saíam e deixavam as casas abertas, apenas com as portas encostadas, hoje elas 
tem que ter mais cuidado. Já aconteceram alguns roubos na Vila.

grade, drogas, medo, segurança, rou-
bos, pessoas de fora, estranhos.

No tempo de Seu Antônio, fundador e Pai de Santo da Vila, eram realizados frequentemente 
rituais de Candomblé no beco.  
Desde que o Pai de Santo faleceu, não foram mais realizadas cerimônias na Vila e alguns 
moradores acreditam que existe uma energia pesada em alguns lugares, como no centro do 
beco.
“(...) é uma coisa que fica, coisa que mexe com espírito, o espírito fica no lugar se apossando.” morador 
da praça

“(...) os Eguns continuam por ai.” morador da Casa Matria

“Seu agulhão era muito conhecido por causa da macumba, era muita cabeça de gado que descia pra 

ACM, era muito barão por aqui.” morador da praça

candomblé, eguns

Por considerarem a praça um local perigoso, o beco é atualmente onde a maior parte dos pais 
deixam seus filhos brincarem.

perigo, brincadeiras

O beco é onde mora a maioria da população da Vila. Existem poucas casas de aluguel e não 
moram estrangeiros na área.
“Onde moram quase todos.” morador da Casa Matria

onde moram quase todos, estrangeiros, 
aluguel, vila de baixo
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Questão palavras chaves

A “Casa Matria: arte-cultura-cidadania” é um projeto da  ONG austríaca ‘Globalista’. 
A organização com sede na Vila Brandão é, segundo suas idealizadoras, uma residência artística, 
que presta serviços à comunidade através da arte. 
De acordo com as donas da residência “cientistas e artistas” do mundo inteiro vêm à Casa 
Matria e desenvolvem trabalhos com ênfase em “arte, cultura, educação, direitos iguais, eco-
logia, em uma sociedade democrática e na luta contra preconceitos e discriminação”. A idéia 
do projeto é confrontar diferentes culturas e dividir o conhecimento, aprendendo uns com 
os outros a partir da experiência. A casa é aberta para artistas e viajantes internacionais.  
O site que explica a proposta do projeto é em inglês.
Os moradores da Vila, porém, definem a Casa Matria como uma pousada e questionam as in-
tenções da organização. Dizem que as moradoras da Casa criam uma imagem do projeto que não 
existe e que ganham dinheiro com a imagem da Vila Brandão. 
“(...) é a casa que mora turista.” morador da Vila
Segundo eles, desde a fundação da Casa Matria, poucas atividade em prol da comunidade foram 
realizadas, o espaço não é aberto aos moradores da Vila e não há contra-partida, a Vila é utilizada 
apenas como atrativo turístico. Os moradores da Vila se queixam da utilização sem autorização 
de fotos dos eventos desenvolvidos pela comunidade para promover a ONG através do blog da 
Instituição.
A Casa Matria, por sua vez, se queixa da vizinhança.  As moradoras da residência dizem que as 
pessoas da Vila são ignorantes e boicotam as atividades que elas tentam realizar. Consideram que 
é necessário trazer pessoas de fora, para uma maior conscientização e educação dos moradores.

ONG, residência artística, pousada, tu-
ristas, turismo, estrangeiros, cavalo de 
tróia, pessoas de fora, cultura, aberto, fe-
chado, interesse, falsas intenções, ativi-
dade em prol da comunidade, vizinhan-
ça, boicotar

As proprietárias da Casa Matria chegaram à Vila por volta de 2003 e ficaram dois anos sem 
contruir por falta de recursos. Em 2009 decidiram fundar a Casa Matria e pouco tempo depois 
o espaço foi invadido por alguns moradores da Vila, situação que permaneceu sem resolução até 
2013, quando a residência foi reaberta. Um dos invasores é o atual presidente da Associação de 
moradores.
As moradoras da Casa dizem que o imóvel havia sido tomado pelo tráfico de drogas.    
Os moradores contam que o imóvel estava abandonado há alguns anos antes de haver a invasão 
e que as proprietárias da Casa Matria não apresentaram uma documentação confiável sobre a 
compra da casa.

invasão, tráfico de drogas

2009 a 2013 - moradores da Vila Bran-
dão indiram a Casa Matria.

No site da organização consta a realização das seguintes atividades: teatro, ballet, dança, boxe, 
horta comunitária, aulas de inglês.

teatro, ballet, dança, boxe, horta comu-
nitária, aulas de inglês

A Casa Matria é uma das únicas casas da Vila que tem grade. grade
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Questão palavras chaves

As idealizadoras da organização não moram tempo integral na Vila, moram em Viena e passam 
o verão na Vila Brandão. 
Todo ano elas elegem um coordenador para a Casa Matria e administram-na a distância.  Sem-
pre fazem festas na Vila quando chegam  quando vão embora. A maior parte dos moradores 
não participa, os convidados são pessoas de fora.

festas, pessoas de fora

As moradoras da Casa Matria se queixam de agressões sofridas por moradores da Vila por terem 
opiniões diferentes deles sobre algumas questões, como o acordo com o Yacht.
Os moradores da Vila, por sua vez, se queixam do tratamento desreipeitoso que a Casa Amarela 
possui com a comunidade e  alegam que o único interesse da Casa Amarela em impedir o projeto 
do Yacht é o medo de perder a vista que elas têm, o que dificultaria seus negócios com os turistas.

agressões, desrespeito, turistas.

As idealizadoras da Casa Matria dizem que sua chegada foi importante para a Vila pois existem 
muitos casos de violência doméstica na área e que as mulheres viram nelas uma possibilidade de 
mudança. 

violência doméstica, mudança

C

C

 Questão palavras chaves

Em 2005 algumas pessoas da Vila Brandão começaram a contruir casas nesta área, uma das pou-
cas livres na Vila, o que gerou um conflito com o Yacht. 
“Eles - o Yacht -  se dizem donos de tudo” Moradora do beco.
A Vila construía os “barracos” e os seguranças do clube ateavam fogo e derrubavam as casas. Os 
moradores, indignados, protegiam os barracos jogando  pedras no estaleiro e nos seguranças no 
Yacht. 
Segundo os relatos, foi instaurado um clima de guerra no local. A casa amarela, diante da con-
fusão, utilizava seguranças e cachorros para proteger sua área.
A confusão acabou com um processo na justiça, para comprovação da posse da área.
O Yacht diz que possui uma sentença julgada nesta época que comprova a posse útil da área,  
mas os moradores dizem que eles nunca apresentaram nenhum documento que comprove a 
posse.

donos de tudo, barracos, seguranças, 
fogo, jogar pedras, guerra, cachorros, 
posse, disputa, pessoas de outros bairros.

2005 - conflito entre o Yacht e a Vila por 
conta da construção de casas na área ver-
de atrås do estaleiro.

No acordo de comodato firmado entre a ASCOMVIBRA, o Yacht Clube e a Paróquia da Vitória, 
esta é área será cercada pelo Yacht.

cerca, comodato, acordo, contrato
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Questão palavras chaves

A Casa Amarela invadiu uma área próxima ao campo e contruiu uma casa para o antigo motor-
ista. Atualmente a casa está vazia, mas alguns cachorros protegem o imóvel.

invasão, cachorros

Questão palavras chaves

Atividades que acontecem no campo: 
futebol, com mais frequência nos finais de semana, e treinos de boxe.

futebol, boxe

O campo e a praia estão sendo menos utilizados pois algumas pessoas de fora da Vila começaram 
a andar pela área - usuários de drogas.

pessoas de fora, drogas

Em 2005, na época do conflito entre o Yacht e os moradores da Vila por conta das contruções 
dos barracos na área verde/barranco, havia um parquinho intalado pela prefeitura na área do 
campo. Os seguranças do clube destruíram o parque e jogaram no mar.

parquinho, destruição
2005 - Destruição do parque instala-
do pela Prefeitura por seguranças do 
Yacht.

Questão palavras chaves

A escada de acesso ao campo, que a Casa Amarela diz ter contruído para benefício da Vila, na 
verdade é uma escada de acesso a casa dos bambus. Segundo alguns moradores, assim como no 
caso da ladeira, eles construíram algo para benefício próprio e isso trouxe benefícios para a Vila 
Brandão, já que antes o acesso para o campo era feito por uma ribanceira.

acesso, ribanceira

Segundo uma moradora do beco, essa escada já foi motivo de briga entre a Vila e  o 
Yacht. A Vila queria melhorar a escada e o Yatch não permitia que a obra aconte-
cesse. O clube alegava que os moradores não podiam contruir nada naquela área. 
Os moradores, porém, construíam a escada durante o dia e durante a noite os seguranças do 
Yacht destruíam-na. Os moradores faziam vigilha para proteger a escada e jogavam pedras nos 
seguranças do clube. Segundo eles, no final das contas, a escada que está lá foi contruída pelos 
moradores.

escada, briga, contrução, seguran-
ças, jogar pedras, posse, disputa.

2005: conflito entre o Yacht e os 
moradores por conta da construção 
da escada.
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Questão palavras chaves

Contrato de comodato da área do campo com o Yacht:
A associação de moradores da Vila - a ASCOMVIBRA, com o apoio da maior parte da popula-
ção, segundo a própria associação, assinou um contrato de comodato com o Yacht e a Paróquia 
da Vitória.  O contrato estipula o cercamento pelo Yacht de uma área verde que já foi motivo de 
conflitos entre o clube e os moradores, e em contra-partida o campo será transformado em uma 
quadra poliesportiva. O contrato determina o direito de uso do campo pela Vila por 25 anos, 
podendo haver renovação após esse período. 
O acordo foi firmado através da Paróquia da Vitória, representante legal da Vila neste contrato. 
Segundo o clube, a Paróquia foi procurada pois era necessário um representante jurídico na 
negociação e uma garantia de que o contrato não seria desfeito.
“Eles disseram que a igreja ia entrar para apaziguar as coisas, para não deixar que as coisas se desfaçam.” 

Moradora do Beco, vice presidente da associação.
O padre diz que a intenção é fazer a comunidade crecer numa perspectiva mais humana, com 
possibilidades. Ele acredita que o campo trará novas possibilidades para as crianças, que ficam 
grande parte do dia ociosas na Vila. Os representantes da ASCOMVIBRA acreditam que esse 
projeto de melhoria para o campo é um ponto de partida, que pode não beneficiar a todos, mas 
que representa um início, já que nunca nenhum orgão público realizou nenhuma obra de infra-
estrutura na área. 
“A prefeitura nunca desceu aqui, a casa amarela fez benefício pra eles e serviu para nós. Por que o Yacht 

não pode fazer um benefício para eles e para nós também?” Moradora da praça. 
Alguns moradores questionam que se assinarem o contrato de comodato estarão admitindo que 
a área é do Yacht. A Vila usa a área do campinho há 70 anos e eles não têm a informacão de quem 
é de fato esta área. 
As representantes da Casa Matria acreditam que o acordo é uma espécie de “cavalo de tróia” e 
que a Vila, sem se dar conta,  está entregando a posse da área que detém.
Alguns moradores questionam a mudança de atitude do Yacht. Antes o clube era uma espécie 
de inimigo e já ocorreram vários conflitos, agora estão buscando um momento de trégua. Os 
moradores se questionam quais são as reais intenções.
“O Yacht nunca fez bem para a comunidade e agora está vindo com esse papinho.” morador da praça

comodato, conflitos, posse, cavalo de 
tróia, posse, quadra poliesportiva, des-
caso do Estado.

2015 - Contrato de Comodato de 25 
anos proposto pelo Yacht Clube, em 
parceria com a Paróquia da Vitória, re-
ferente à área do campo e da área verde 
atrás do estaleiro.

O Yatch realiza festas de dia das crianças e natal para as crianças da Vila na escola Paroquial. 
Esse ano, por conta da reforma da Igreja, a festa aconteceu no campo. A ASCOMVIBRA diz que 
foram eles próprios que sugeriram. 
Alguns moradores acreditam que a festa no campinho representa uma tentativa do Yacht em 
manter uma boa convivência, para atingirem mais rápido seus objetivos: o contrato.

estas, dias das crianças, natal, escola pa-
roquial, boa convivência.
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Questão palavras chaves

Muitos moradores da Vila nunca foram ao Yacht, mas alguns iam/vão pelo mar e se faziam/
fazem de sócios para utilizar a área do clube3 e o flutuante.

transposição de limites

Em 2005, durante o conflito em função da ocupação da área verde pela Vila houve confronto 
entre os seguranças e os moradores da Vila Brandão. Os moradores jogavam pedras no esta-
leiro do Yacht e os seguranças ateavam fogo nos barracos recém-construídos.

confronto, seguranças, moradores, 
fogo

A Casa Matria questiona um projeto apresentado na revista oficial do Yacht Clube, em 2012, 
onde eles propõe uma reforma no estaleiro4, aumentando o gabarito e área da edificação. Elas 
acreditam que esta é a finalidade do cercamento da área verde, proposta no comodato.

estaleiro, reforma, vista, visibilidade
2012 - Publicação de um projeto de re-
forma do estaleiro na Restista do Yacht.
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A

C
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Questão palavras chaves

Os moradores da Vila frequentavam a antiga Mansão Wildberger para pegar frutas3. Como 
eram amigos do caseiro, tinham acesso a área. 
“Lá tinha pé de tudo que você pode imaginar. O caseiro tinha um bom relacionamento com a 
gente então a gente sempre entrava numa boa pra pegar fruta. A maior parte da nossa infância 
também foi ali.” moradora do beco.

frutas, infância, transposição de limites

Contrapartida social do projeto do Edifício da Mansão Wildberger: 
Nova sede para a Escola Paroquial, que atende a muitos moradores da Vila; sala para a Igreja 
que poderá ser utilizada também pela Associação de Moradores; um mirante, que servirá a 
toda cidade; além da reforma da Igreja e do Largo da Vitória.
A Casa Matria questiona que os projetos de contrapartida atendem à toda população da cida-
de, que a Vila Brandão necessita mais do que está sendo oferecido.
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Questão palavras chaves

Alguns moradores conhecem o caseiro da Casa Amarela e ele os deixa entrar para pegar frutas3, 
assim como acontecia na Mansão Wildberger. Licuri e Manga.

frutas, transposição de  limites

Os moradores reclamam que os cachorros que protegem a Casa Amarela durante a noite muitas 
vezes ficam soltos e sobem para a Vila. 

cachorro, medo

Segundo os moradores da Vila, os donos da Casa Amarela moram na área mas não são da Vi-
la.“São pessoas diferentes, tem um poder aquisitivo maior, eles vivem de frente pra praia.” “São 
eles lá e a gente aqui.” morador do beco

dinheiro, de fora e de dentro da Vila

C

C

questão palavras chaves

Alguns moradores disseram que iam mais para as missas na época do antigo padre, Padre Sadoc. 
O atual Pároco, Padre Luís Simões, assumiu a Paróquia em 2002.
Padre Sadoc tinha uma relação antiga com os moradores e dava prioridade às crian-
ças da Vila para vaga na creche e na escola. Também havia priozivação dos moradores 
da Vila para tratamentos no centro de saúde do Largo da Vitória, hoje isso não existe mais. 
A creche da paróquia passou a ser municipal em 2014.
“Esse padre não é igual a Padre Sadoc, o negócio deles são os barões.”  morador da praça

missa, padre, creche, prioridade, discri-
minação

Muitos meninos da Vila são coroinhas da Igreja. coroinhas, crianças

O Padre relatou que o Yacht tem uma parceria social com a Paróquia e que há muitos anos vem 
ajudando a Vila. O clube faz festas de natal e dia das crianças na escola paroquial com lanches e 
distribuíção de brinquedos.

parceria social, festas, natal, dia das 
crianças, brinquedos, escola paroquial
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 Questão palavras chaves

Atividades que acontecem na praia: Natação, Pesca, Mergulho e Stand up. natação, pesca, mergulho, stand up

O campo e a praia estão sendo menos utilizados pelos moradores pois algumas pessoas de fora da 
Vila começaram a andar pela área - usuários de drogas. 
Além disso a situação do acesso piorou nos últimos anos, o que diminuiu a quantidade de pessoas 
das redondezas (amigos) e de moradores da Vila que frequentam a praia.

drogas, amigos, frequentar, acesso ruim, 
pessoas de fora.

Algumas mães não deixam mais os filhos brincarem na área por conta das revista políciais que 
acontecem na praia.

policia, medo, segurança, brincar

As pessoas das redondezas que frequentam a Vila vêm apenas para o mar. 
Segundo os moradores, as pessoas vêm porque é uma área sossegada.
“Não vou ser hipócrita, Tem uma galera dos playgrounds que vem aqui, coloca uma sunga e desce pra 

tomar um banho de mar com a gente. Temos muitos amigos por lá, mas tem muita gente que pensa que é 

melhor tirar a gente daqui.”  morador

sossego, galera dos playgrounds, mar - 
atrativo

Algumas pessoas das áreas próximas vão para a praia da Vila e fazem coisas que não fariam onde 
moram ou em outras praias. 
“Já vi um monte de barão dia de sexta-feira aí bebo, com meninas, descer pra praia aí e ficar quase se 

masturbando na frente de todo mundo. Pra você ver como aqui é de boa, eles vem, fazem as coisas e tá de 

boa. No pier delas elas não fazem porque os pais estão lá... vai fazer onde? Na praia da barra, numa praia 

perto não pode porque se queima. Tem que ficar incubado.” morador

escondido, barão

“O mar é o maior privilégio da Vila, é o que chama mais atenção.”

“É no mar que eu me acalmo” / “O mar é o meu lugar.” / “Todo dia eu tou no mar.” moradores da Vila

o mar é o maior privilégio da Vila

O mar é fonte de renda de muitos pescadores da Vila e das redondezas. Se a Vila perdesse o aces-
so à praia, muitos moradores perderiam sua fonte de renda. 
Os pescadores da Vila vendem os peixes primeiro para os moradores da comunidade e depois 
sobem para vender nos bairros próximos. Eles tem fregueses certos, normalmente pessoas que 
frequentam a Igreja da Vitória.

fonte de renda, pescadores, fregueses

Alguns moradores disseram que vão até o comércio pela pedras. Alguns frequentam os piers, se 
misturam com os sócios3, assim como no Yacht.

piers, sócios, caminho pelas pedras, en-
tradas e saídas
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Questão palavras chaves

Há cerca de 20 anos o terreno onde estava localizada a antiga Vila Brandão foi comprado 
pelo Unibanco e desapropriado. As famílias foram indenizadas e apenas uma família se 
mudou para a atual Vila. 
Os moradores informaram que ia ser construído um prédio no terreno, mas até hoje a obra 
não foi executada pois iria bloquear a vista de alguns prédios da ladeira da barra.

desapropriação, unibanco, prédio, visi-
bilidade

Desapropriação da antiga Vila brandão.

A atual Vilaera conhecida como Vila Osório, depois que a Vila Brandão foi desapropriada a 
prefeitura instalou uma placa na Vila remanescente com o nome de Vila  Brandão.

Vila Osório, Vila Brandão

O terreno da antiga Vila tem muitos pés de frutas e folhas: cacau, genipapo, banana, arueira, 
espinho cheiroso. Os meninos da Vila sobem nos pés para pegar frutas3.

frutas

O cruzeiro que existe na praça pertencia a antiga Vila Brandão. Depois que a Vila foi desapro-
priada o cruzeiro foi levado para a Vila remanescente.

cruzeiro, desapropriação

A antiga Vila Brandão possuía um acesso independente, pela ladeira da Barra. As vilas coexis-
tiam e não haviam conflitos.  Os nomes foram colocados em função dos nomes das famílias a 
quais pertenciam os terrenos.

acesso independente, família brandao, 
família osório

No terreno existe uma fonte, hoje quase inacessível, que as pessoas usavam para pegar água 
e  lavar roupa. 
“Tinha peixe, tartaruga, tinha tudo o que você imaginar dentro. Era linda, cheia de peixe.”  morador 
do beco

fonte, lavar roupa, pegar água, peixe, 
tartaruga
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Questão palavras chaves

Alguns moradores se referem a uma parte da Vila como ‘Vila de baixo’.
“Tem uma descida que é pela Vila de baixo e tem uma hora que os caminhos se encontram.”  moradora 
do beco, vice presidente da associação

vila de baixo

Os estrangeiros que moram na vila, moram nas ruas de baixo.
“Tem um ou dois gringos que mora de aluguel lá embaixo, aqui em cima não tem. Esses que não 

estão na Casa Matria ficam sempre aí, conversam, param, principalmente com os meninos. Mas esse 

pessoal da Casa Matria que é mais de passagem.” moradora do beco

gringos, aluguel, embaixo, passagem

A Casa Matria entende que as pessoas que chegaram com elas, os que moram nas ruas de bai-
xo, tem um pensamento diferente dos moradores mais antigos da vila.
“As pessoas que chegaram ao mesmo tempo que a gente são pessoas mais dinâmicas. O N. já fez várias 

casas, Ne. construiu também. Ai eles crucificam ele, porque veja bem; é igual aos Paulistas que chegam 

aqui no Nordeste. Eles chegam com a Educação dentro de um sistema capitalista que diz que você pro-

duz bens e capitaliza eles.

Vamos dizer, o paulista chega aqui e todo mundo tá lá tomando sua cerveja, devagarzinho. O paulista 

chega: ‘ali, aqui, ok, eu vendo 10 pra ele, 10 pra aquele outro’ e no próximo ano eu já tenho outro. Esse é 

uma visao de educação capitalista. A moçada aqui é dentro de um processo: a gente vive, existencialista, 

não fazem projeto para amanhã. Então o que acontece? Depois de um tempo o paulista já está cheio 

de posses, de coisas. Porque enquanto um está só na existência, pescando o peixe para comer hoje o 

paulista já fez a peixaria. Ai todo mundo fica de olho, achando que o cara chegou ontem e hoje já está 

cheio de coisa.”

pessoas dinâmicas, construir, posse
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área da Vila Brandão

área da Vila Brandão

1. perspectiva do projeto Mansão Wildberger. Fonte: < http://www.mansaowildberger.com.br> 
acesso em: 18.11.2015

Vila 
Brandãoárea verde
área construídaentorno da vila

3. Mapa de áreas verdes entorno daVila Brandão

2. revista do Yacht Clube da Bahia, junho de 2011

lazer
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Piers

Yacht
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Vila 
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frutas

4. Mapa de transposição dos limites pelos moradores da Vila Brandão



11

16

10

14

12
17

13

15

1

23

5

4

6

7

8

9

1

C

C

C

C

CCC C

C

C

C

C
C

C

C C

CC

C

C

C

C

C

C

C

CC
C

C

MAPA FRAGMENTO
Espacialização dos confl itos

Ladeira

Praça

Ladeira desativada

Mato dos barracos

Casa Matria

Casa dos Bambus

Escada do campo

Campo

Igreja

Yacht

Antiga Vila Brandão

Mansão Wildberger

Vila de baixo

Casa Amarela

Praia / Mar

Beco

Beco fechado

Lugares onde as 
questões aparecem:

11

16

10

15

12

17

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Moradores da vila

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

Yacht Clube da Bahia

ASCOMVIBRA

Mansão Wildberger

Atores envolvidos

C



11

16

10

14

12
17

13

15

1

23

5

4

6

7

8

9

1

MM

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

MAPA FRAGMENTO
Espacialização das memórias

Ladeira

Praça

Ladeira desativada

Mato dos barracos

Casa Matria

Casa dos Bambus

Escada do campo

Campo

Igreja

Yacht

Antiga Vila Brandão

Mansão Wildberger

Vila de baixo

Casa Amarela

Praia / Mar

Beco

Beco fechado

Lugares onde as questões 
aparecem:

11

16

10

15

12

17

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Moradores da vila

Casa Matria

Casa Amarela

Igreja Nsa. Sra. da Vitória

Estado

Yacht Clube da Bahia

ASCOMVIBRA

Mansão Wildberger

Atores envolvidos nos confl itos

M



MAPA FRAGMENTO
Espacialização das atividades
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