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“Não se contente em trilhar um caminho estabelecido.Ao contrário,

vá para onde não há caminho algum e deixe seu rastro.”

Muriel Strode
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Quando o desafio de concluir o curso de arquitetura e urbanismo aproximou-se, a busca por

um tema instigador, que me fizesse ir atrás de questionamentos e inquietações despertadas

ao longo de todo esse percurso, tornou-se tarefa cotidiana.

Inquietações como o esvaziamento do espaço público urbano e a atual prática projetual

desempenhada pelos arquitetos e urbanistas, que insistem em desenvolver cidades

inundadas por uma onda segregadora e até mesmo individualista, filtravam a minha

percepção e me direcionavam intuitivamente para a escolha do tema.

Esse Trabalho Final de Graduação começou quando vi aquele homem se deslocar

livremente à noite pelo canal do Vale do Canela, e transferi a ele a vontade de poder

compartilhar daquele momento. O fiz através de rápidos olhares, enquanto seguia de carro o

meu caminho.

Tantos direitos negados e ali eu enxergava

ainda pelo menos um prazer: o de poder

desfrutar do sabor, talvez amargo, do silêncio da

noite apenas como um ser livre.

Tanta liberdade em uma realidade tão sombria

que este gosto já nem mesmo alcança o

paladar. Um paladar aprisionado por correntes

subjetivas que pesam e são arrastadas rumo

afora, apesar de nem sempre as notarmos.

Decidi tentar mudar meu olhar viciado de estudante de arquitetura e urbanismo e perceber a

cidade sobre outra perspectiva.

Escolhi então estudar a ,

usuários mais invisíveis da cidade, ou ignorados, mas não menos legítimos, e assim,

perceber a cidade a partir de uma experimentação que vai de encontro com o que é

planejado.

apropriação dos espaços públicos pelos moradores de rua

APRESENTAÇÃO

Av. Reitor Miguel Calmon
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A partir da relação do morador de rua com a cidade, em uma escala mais próxima do corpo e,

sendo assim, mais lenta, busquei entender espaços onde não percebemos potencialidades.

Tentei apurar os sentidos para decifrar suas arquiteturas invisíveis e relações desenvolvidas

pelas ruas de Salvador.

A aproximação com essa realidade se deu através da leitura de notícias, pesquisas e

trabalhos sobre o tema, além da visita a lugares onde eles habitam e a própria convivência

com alguns deles. Tudo isso foi fundamental para tentar compreender como essa população

vive, quais são seus sonhos e anseios, porque saíram de suas casas e como a cidade se

disponibiliza como abrigo para esses sujeitos que habitam de forma tão diferente da que

habitamos.

Esse trabalho não teve como objetivo encontrar uma “solução” para a problemática da

população em situação de rua, principalmente por acreditar que uma proposta arquitetônica e

urbanística não seria capaz de abarcar respostas amplas para um tema tão complexo que

envolve também questões socioeconômicas e políticas. No entanto, uma vez envolvida no

tema, fez-se necessário um aprofundamento na questão que será desenvolvida na descrição

do processo de aproximação temática. Mais do que trazer respostas, a intenção foi explicitar

problemas.

Tentou-se enxergar a transformação de verdadeiros não-lugares¹, em lugares encarnados e

preenchidos de subjetividades; entender qual é a paisagem vista pelos moradores de rua; e

como eles representam uma micro-resistência urbana que vive sobre outra lógica que não a

imposta pelo modelo político, social e econômico atual, apesar de ser reflexo deste.

A partir da aproximação temática pôde-se dar o próximo passo, que foi a elaboração da

proposta de intervenção urbana. A escolha de trabalhar com as fontes d’água natural de

Salvador ocorreu após a experiência de oficinas de mapas mentais descortinar esse

elemento urbanístico e arquitetônico tão importante na história da cidade, mas desconhecido

por mim e pela maioria da população. O transbordar da rua foi uma tentativa de mostrar

possibilidades de se ultrapassar alguns limites nas relações do homem com a água nas ruas,

e oferecer suportes alternativos para que diversas atividades relacionadas com a água

aconteçam, diminuindo assim o seu desperdício .

¹ O não-lugar de Marc Augé (1994) é aquele espaço “não identitário, nem relacional, nem histórico”, que pode ser

exemplificado por lugares de passagem de muita gente, como aeroportos, ou até mesmo viadutos e calçadas,

que para nós são não-lugares, mas para os moradores de rua eles apresentam outros valores e significados.

APRESENTAÇÃO
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Os espaços públicos urbanos atuais são cada vez mais excludentes e pacificadores. Seus

usuários são homogeneizados enquanto deveriam ser diversificados. Sérgio Abrahão (2008:

159) afirma que “conflito, divisão e instabilidade são condições da existência da esfera

pública e não uma ameaça ou sua ruína.” Quando não há conflito, o espaço público² perde

sua função política inerente, uma vez que não há também discordância, nem

questionamentos.

Nelson Brissac em “Paisagens Urbanas” (2004: 421) critica o urbanismo atual que acredita

que a “cidade se expressa na forma física, em objeto”, e afirma que ela “é antes um campo de

forças em movimento e organização contínua.” A sua produção deve ser encarada como

reflexo de suas práticas sociais, e sendo assim está em constante movimento e mutação.

Estão se desenvolvendo cidades-deserto onde o

ponto de partida parece ser a ausência do

homem. A aridez dessas cidades não tolera a

sobrevivência de corpos que se deslocam sem

estarem “munidos de armas” como os

automóveis. Os espaços públicos tornaram-se

um lugar meramente de passagem, uma vez que

a permanência nesses ambientes tornou-se

insuportável (seja pela falta de sombra, pelo

asfalto que sufoca em dias quentes, pela

carência de praças e áreas verdes pelos bairros,

ou pelas calçadas mal-tratadas). Existe cada vez

menos a experiência do corpo na cidade.

Andamos correndo contra um tempo que teima

em passar cada vez mais rápido.

² Espaço público urbano definido como um espaço acessível a todos, de uso comum, onde o “público” vai além do

espacial e evoca uma sociabilidade e uma condição política.

PROBLEMATIZAÇÃOPROBLEMATIZAÇÃO

Av. Antônio Carlos Magalhães, sentido Rótula
do Abacaxi e Av. Bonocô.
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Quando vemos a imagem destoante do morador de rua ocupando uma praça podemos

perceber a “repolitização” daquele espaço público. De forma inconsciente, os moradores de

rua atuam como sujeitos de uma micro-resistência ao processo contemporâneo de

espetacularização (JACQUES, 2004). Eles ficam atentos às ocasiões propícias para

operarem com suas táticas (CERTEAU, 2001, p. 100), penetrando os espaços planejados e

subvertendo a função daquele lugar, reinventando usos e significados cotidianamente.

Os moradores de rua se apropriam dos vazios urbanos criados pelas sobras de cidade,

moldando os espaços praticados a partir de suas experiências ordinárias. Eles preenchem

esses espaços chamados por Nelson Brissac (2004) ora de “franjas”, ora de “espaços

intersticiais”, “pregas”, “dobras”, “intervalos”, “pausas” ou “interrupções”. E são nesses

interstícios onde podem ser produzidas as mais diversas circunstâncias, situações ou

acontecimentos imprevisíveis.

Por não terem função pré-definida e estarem sem nenhum uso planejado, os vazios urbanos

podem ser tudo, desde que sejam usados. Acabam sendo espaços flexíveis e disponíveis

para se desempenhar qualquer atividade.

Os moradores de rua habitam os viadutos,

pontes, marquises, praças, calçadas,

praias, terminais rodoviários, edifícios

abandonados, galerias subterrâneas,

dentre outros locais que por estarem

vazios, permitem a sua apropriação.

PROBLEMATIZAÇÃO

Viaduto na Av. Anita Garibaldi
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Frente ao empobrecimento da experiência dos pedestres nos espaços públicos e à crise

urbana que vivemos faz-se necessário pensar uma nova lógica de intervenção arquitetônica

e urbanística nas cidades contemporâneas.

A forma como o morador de rua explora a cidade e a relação de intimidade que mantém com

ela nos indicam diferentes e inusitadas possibilidades de apropriação do espaço público

urbano contemporâneo. Pode-se aprender bastante ao observar o modo peculiar desses

sujeitos habitarem as ruas e se adaptarem, construindo, destruindo e reconstruindo a cada

dia um novo abrigo.

Em conversa com a Dr. Psicóloga Elaine Rabinovich, ficou explicitado o fato de que muitas

transformações na sociedade começaram das classes menos favorecidas, que por

passarem primeiro pela necessidade de sobreviver, exercitam mais a criatividade e se

adaptam à nova realidade. Um exemplo deste fato é a reciclagem. Atividade hoje

extremamente difundida e aclamada pela necessidade de diminuir os resíduos sólidos em

todo o mundo, a reciclagem se valorizou a partir da mudança do entendimento sobre o lixo. O

que para muitos não têm mais serventia, é fonte de renda de famílias e redução de custos

para grandes indústrias.Acoleta do lixo descartado passou a ser menos discriminada.

Assim como mudamos o valor e o entendimento dado ao lixo, acredito que também

precisamos rever o que está sendo feito com nossos espaços públicos. Então, reciclemos

também nossas cidades!

Além de pensar uma outra urbanização, é importante aprofundar os estudos que envolvam a

população em situação de rua, não só para dar visibilidade ao tema, mas também para servir

de insumo para a elaboração de políticas públicas que atendam suas demandas e

necessidades, proporcionando a inclusão social dessa população.

JUSTIFICATIVA
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Trindade

Ao embarcar nessa temática totalmente desconhecida tive a sorte de encontrar no início do

caminho a Comunidade da Trindade. Buscando na internet material sobre moradores de rua

em Salvador, tomei conhecimento da existência do jornalAurora da Rua, e ao fazer uma visita

à sua sede conheci a comunidade.

Situada em uma igreja abandonada, a Igreja da Santíssima Trindade, em Água de Meninos,

Cidade Baixa, a Comunidade da Trindade abriga cerca de 30 a 40 pessoas, entre moradores

de rua, ex-moradores de rua e outras pessoas que escolheram a comunidade para viver.

Essas pessoas dormem no chão da igreja, sobre papelões e colchões, ou em pequenas

casas construídas no entorno desta, onde também se encontra a sede do “Aurora da Rua”.

Fundada pelo monge francês Henrique Peregrino há 10 anos, a comunidade tem como meta

muito mais do que tirar as pessoas da rua, ela busca o resgate da auto-estima dessas

pessoas, que são tratadas com dignidade e respeito. A estrutura física é bastante simples e

sem grande conforto.Ao olhar em volta percebe-se logo que morar neste lugar é uma decisão

de vida que envolve a coletividade.

A PONTE PARA O DIÁLOGO

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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As atividades domésticas diárias são divididas toda semana de forma que cada um participe

desenvolvendo alguma tarefa. Em um quadro negro estão escritas as atividades e uma vez

por semana cada um se “inscreve” no que está disponível a desenvolver. Algumas dessas

tarefas são: cozinhar, pegar lenha, catar frutas e verduras descartadas na Feira de São

Joaquim, limpar a Igreja, coletar materiais recicláveis, visitar os integrantes da comunidade

que se encontram internados, etc..

Essas atividades diárias reforçam o aspecto de viver em comunidade, o que exige união,

respeito, solidariedade, paciência, cooperação, dentre outras características fundamentais

para se viver em grupo.

Desde fevereiro de 2010 essa comunidade me recebeu de braços abertos às quintas-feiras,

dia que eles preparam o espaço para receber visitas que celebram à noite na Igreja e

“desfrutam da famosa sopa de Luzia.

A partir desta comunidade, construí laços de amizade que me fizeram repensar simples

valores, e cruzei a ponte para travar o diálogo com a população de rua. Eventos o

me aproximaram mais ainda dos moradores de rua.

”

rganizados

pela comunidade e pelo jornal,

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Mini-trio no Festival Arte Rua, que
saiu da praça da Piedade e cruzou a
Av. Sete de Setembro, até a praça
CastroAlves.

Sessão Especial comemorativa na
Câmara dos Vereadores pelos três
anos do JornalAurora da Rua.
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Aurora da Rua

Em março de 2007 o jornal "Aurora da Rua" foi criado em Salvador. Considerado um “jornal

de rua” por ser vendido exclusivamente por pessoas em situação de rua, e com lucro superior

a 50% do preço de capa, ele é filiado a International Network of Street Papers (INSP). No

Brasil apenas outros dois periódicos, “O Boca de Rua” em PortoAlegre e a “Revista Ocas” em

São Paulo, cumprem a mesma função de servir de fonte de renda e reinserir socialmente os

seus vendedores. Existe ainda em São Paulo o jornal “O trecheiro”, que por ser gratuito não

recebe a mesma qualificação.

Os vendedores compram o jornal por R$ 0,25 e vendem por R$ 1,00, obtendo 75% de lucro.

Além de vendedores e tema do jornal, a população de rua também participa da criação das

reportagens através de oficinas de textos e de arte.

Importante destacar que, para ser vendedor, o morador de rua deverá respeitar o código de

conduta estabelecido pelo jornal.Além de exigir que o vendedor esteja devidamente fardado,

o código também obriga que eles estejam sóbrios, o que estimula bastante aqueles que

querem largar o vício, se reerguer e sair das ruas, o que já ocorreu com muitos deles.

A equipe do jornal é formada por diversos voluntários que contribuem para a confecção do

periódico, dentre eles jornalistas, moradores da comunidade, freiras e estudantes.

Durante o processo desse trabalho tive a oportunidade de participar da edição nº 21 com a

proposição do tema e auxílio na elaboração de oficinas de mapas mentais para produção dos

textos. Essa edição tentou mostrar como a cidade é transformada e apropriada pelos

moradores de rua. O resultado dos mapas mentais será apresentado posteriormente.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Projeto “Levanta-te eAnda”

É um projeto realizado pela ASA – Ação Social Arquidiocesana, juntamente com a

Comunidade da Trindade que funciona também em uma antiga igreja abandonada, agora

reformada, a Igreja São Francisco de Paula, atrás da Igreja da Lapinha. É composto por 07

pessoas, sendo 04 “ex-moradores de rua”.

O projeto funciona como um Centro de Convivência diário, onde são feitos atendimentos à

população em situação de rua, encaminhando-os para retirada de documentação,

reabilitação do consumo de álcool e drogas, atendimento médico, psicológico, dentre outras

ações. Pela manhã são desenvolvidas oficinas de arte e culinária, de manutenção, de

artesanato e de jardinagem. Já pela tarde são acolhidos cerca de 25 a 35 pessoas que

podem, neste espaço, tomar banho, cortar o cabelo, lavar roupa, lanchar, ler livros e revistas,

etc..

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Festa de comemoração do
aniversário do projeto.
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Eles sobrevivem em condições subumanas e

se adaptam às situações mais adversas ao

homem.

Vivem uma realidade limite onde não existe

passado, nem muito menos futuro.

Vivem meramente o presente, pois o que

passou deve ser esquecido e o porvir não

desperta nenhuma expectativa.

DADOS SOBRE OS MORADORES DE RUA

Diversos nomes já foram dados para a população em situação de rua.

eles

existem em todo o mundo e há muitos anos. O grande crescimento dessa população se deu

principalmente a partir da década de 80 ( com as mudanças

econômicas, políticas e sociais que aumentaram a desigualdade e a exclusão social. De

modo geral, a “existência” dessa população está associada principalmente à falta de

moradia, fragilização dos laços familiares, uso de drogas, migração, desemprego e até

mesmo a catástrofes naturais que geram desabrigados. Desprovidos de bens materiais

significativos, os moradores de rua andam pela cidade fazendo da rua sua morada.

Afirmar que as pessoas vão para as ruas por opção é talvez uma visão simplificada da

realidade de cada um. Em conversas, nota-se a existência de complexas particularidades e

especificidades. O desejo de sair das ruas está presente em muitos, entretanto, devido a

fragilidade emocional, social e econômica, a dificuldade de mudar a

É interessante se questionar, assim como Christian Kasper (2006) o faz em sua tese “Habitar

a rua”, se a perda da casa, família e do trabalho,

não seria talvez uma libertação da qual se tornou imprescindível fugir, afim de criar

outras

Chamados de sem-

teto, desabrigados, mendigos, vagabundos, ou moradores de rua,homeless

TACHNER, RABINOVICH, 1998)

situação atual por

iniciativa própria é enorme.

“pilares que sustentam a identidade

pessoal”,

“identidades”. Ainda continuo com esse e tantos outros questionamentos.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Pesquisas de contagem populacional

31.922 pessoas vivendo nas ruas

em todo país. 3.289 moradores de rua em Salvador

2.000 pessoas moram nas ruas do município.

diversidade e heterogeneidade

O Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(MDS), realizou um levantamento da população em situação de rua em 71 cidades

brasileiras, de agosto/2007 a março/2008, e encontrou

Nessa pesquisa foram encontrados .

No entanto, segundo a pesquisa realizada em outubro de 2009, pela prefeitura da cidade,

através da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão -

SETAD, e Fundação José Silveira, cerca de

A contradição encontrada nos valores levantados pela pesquisa nacional e pela municipal

ocorre pela diferença metodológica da contagem, principalmente em relação à abordagem

aos moradores de rua. Esses números colaboram para uma visão geral da situação, mas não

devem ser considerados dados precisos. Ambas pesquisas adotaram o conceito de

população de rua como sendo “grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua

condição de pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela

falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a habitar logradouros

públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas degradadas (galpões e prédios abandonados,

ruínas, etc.) e ocasionalmente utilizar abrigos e albergues para pernoitar”³ . Essa definição já

difere à da ONU que considera “aquelas pessoas que não possuem domicílio

estável ou que moram em habitações precárias que não atendem aos padrões mínimos de

habitabilidade” (TACHNER, RABINOVICH, 1998, p. 36). A importância do esclarecimento

dessa definição está no direcionamento do “alvo” que se pretende atingir com ações e

políticas públicas que visam à mudança dessa situação.

Segundo a pesquisa municipal, a maioria dos moradores de rua é da Região Metropolitana de

Salvador (74%), e composta por homens (79,8%), de 18 a 39 anos (60,2%), que já tiveram

residência fixa (90,2%) e chegaram apenas ao ensino fundamental, sem concluir os estudos

(64,1%). Apesar da menor quantidade, ressalta-se a existência de mulheres, idosos e

crianças que também habitam as ruas, além de pessoas que estudaram até o nível superior,

pessoas com problemas mentais e inclusive homossexuais que saíram de casa devido à

opção sexual. Isso mostra a existente nessa população, o

que deve ser levado em conta ao propor-lhes ações (assistencialista, médica, política, etc).

homeless

³ Definição descrita pelo Sumário Executivo, Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua. Abril de

2008.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Os locais por onde os moradores de rua circulam, em Salvador, segundo pesquisa municipal

são:

1. Cidade Baixa: Comércio, Mares, Calçada, Roma, Bonfim, Massaranduba, Boa

viagem, São Joaquim, Ribeira e Uruguai. (30,8%)

2. Centro histórico: Pelourinho, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Barbalho, Santo

Antonio, Nazaré, Jardim Baiano e Fonte Nova. (24,2%)

3. Centro: Av. Sete de Setembro, Piedade, Carlos Gomes, Rua Chile, 2 de Julho,

Gamboa, Largo dosAflitos, Politeama. (16%).

4. Barra até Pituba: Itaigara, Iguatemi até CostaAzul. (10,5%)

5. Centro: Campo Grande, Canela, Centenário, Vitória, Garcia.(5%)

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Mapa da concentração dos moradores de rua pela
cidade de Salvador, segundo a pesquisa municipal:

Itaigara

Praça 2 de Julho, Campo Grande

Pituba

Av. Jequitaia, Comércio

Porto, Comércio

Praça da Piedade

N
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Eu perdi minha mãe. Meu padrasto me batia. Foi por causa das

drogas. Viado, meu pai não quer um filho viado dentro de casa. Na

rua? Que rua? Eu só durmo aqui dia de semana mermo, pá trabaiá,

e no fim de semana volto pá casa, lá em Periperi. Eu ouvi uma voz

dizendo que era pra jogar ela pela janela. Minha mãe tá lá dentro do

quartel, eles falaram que já vão conseguir minha casa de volta,

tomaram ela quando minha mãe morreu. É, ela tá lá dentro do

quartel. Quero construir um hotel bem no meio do dique. Vou

abrigar todo mundo que tá na rua, e quem não quiser ir dormir lá eu

até dou dez real. Eu bebo muito, minha família não aguenta, mas

eu não preciso de ninguém mesmo. Eu não preciso de ninguém.

Eu quero voltar. Mas não consigo. Fulano voltou pra droga. Tinha

parado, mas não aguentou. Ô tia, se não for chapado, como é que a

gente aguenta a rua? Careta? Minhas coisas mesmo roubaram

tudo outro dia, tô só com essa sacola aqui ó, mas tenho todos

meus documentos.Aqui ó...tenho todos.

A concentração deles na Cidade Baixa, no Centro Histórico e no Centro de Salvador ocorre

devido às oportunidades encontradas que possibilitam a sobrevivência. É por essas áreas

que alguns conseguem trabalhos como marceneiros, guardador ou lavador de carro, pintor,

jardineiro, ou ainda coletam grande quantidade de material descartado para reciclagem,

ocupação da grande maioria. No entanto, além dessas fontes de renda, a mendicância é

outra atividade praticada por alguns deles e até mesmo por quem não mora nas ruas, sendo

esta prática intensificada nos locais de grande circulação de pessoas, inclusive turistas,

como o centro da cidade.

Outro fator que deve ser levado em conta na escolha desses locais supracitados para

moradia é que à noite eles encontram espaços totalmente esvaziados e edifícios

abandonados que facilitam a dormida. Nota-se que, pela presença consolidada desses

sujeitos nessas áreas, as diversas doações de alimentos, roupas, etc. feitas por instituições

filantrópicas, bares e restaurantes, ou mesmo moradores da região, além também dos

serviços prestados pela prefeitura estão concentrados exatamente nesses locais, o que

reforça a escolha desses espaços para habitar.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Apesar dessa concentração, eles estão dispersos por toda a cidade, ocupando

locais estratégicos. Enquanto andamos ali, apertados nas calçadas, eles sabem

como ninguém se espalhar por elas. E ali fazem seus reinos. Constroem seus

palácios. Vivem um mundo que muitas vezes só a fantasia é capaz de suportar. O

motivo de estarem ali? São tantos. Cada um com o seu.
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Ações para a população de rua

O ano de 2010, sem dúvida alguma, está sendo de grande importância para a população de

rua de Salvador. Com a organização do Movimento da População de Rua na Bahia, desde o

dia 21 de março, a questão “moradores de rua” passou a ser mais difundida pela mídia e pelas

instituições governamentais.

A coordenadora do movimento no Estado, Maria Lúcia Santos Pereira, está constantemente

cobrando dos servidores públicos suas obrigações. Em entrevista no TVE Debate de 06 de

julho, Maria Lúcia debateu junto com a promotora de justiça do Ministério Público-BA, Márcia

Virgens e a superintendente da Secretaria do Desenvolvimento Social-BA, Nádia Campos,

as demandas dessa população e suas especificidades. Neste debate o Governo do Estado

mostrou-se comprometido em implementar Centros de Referência Especializado de

Assistência Social para a População em Situação de Rua (Creas POP), em municípios com

mais de 250 mil habitantes.

Estes centros fazem parte dos novos serviços no qual o Governo Federal está investindo e

tem como finalidade o atendimento dessa população através de atividades que desenvolvam

a sociabilidade, fortaleçam os vínculos interpessoais e/ou familiares para assim os

moradores de rua ansiarem uma nova vida. Além de atividades coletivas e atendimento

psicossocial, deverá haver também espaços para higiene pessoal, alimentação e guarda-

volumes.

Enquanto esses centros não são implementados, o que há atualmente é o atendimento à

população de rua pelo Programa Salvador Cidadania, ação promovida desde junho de 2009

pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Direitos

do Cidadão (Setad), e em parceria com a Fundação José da Silveira (FJS) e com o Ministério

Público do Estado da Bahia (MPE/BA).

O programa tem como objetivo ”garantir aos indivíduos direitos, benefícios e serviços

oferecidos por meio da assistência social”. Ele é composto pelos seguintes trabalhos:

abordagem de rua, triagem e acolhimento,Albergue Noturno, Casa de Pernoite, reintegração

social, capacitação, atendimento à criança e adolescente e atendimento especial ao

Pelourinho. Na prática esse programa basicamente facilita o acesso aos serviços de saúde,

acolhimento, educação e capacitação profissional.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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O trabalho de abordagem de rua se dá através da circulação de uma equipe pela cidade que

tenta convencer os moradores de rua a sair do local onde estão e procurar ajuda. Após a

insistência da equipe, muitos saem dos espaços públicos onde se encontram, mas pouco

tempo depois retornam. A equipe do programa ajuda facilitando o acesso à unidades de

saúde e com o processo de solicitação de documentos. Quando o morador de rua está de fato

interessado em sair da situação na qual se encontra, ele é encaminhado ao Centro de

Triagem (localizado na Baixa dos Sapateiros, ao lado do mercado São Miguel), onde pode

permanecer apenas por 72h, para que sejam feitos diagnósticos do “quadro” físico e

psicossocial em que se encontra. Passando pela triagem as pessoas são encaminhadas

para oAlbergue Noturno, com exceção dos migrantes que são encaminhados para a Casa de

Pernoite, ambos localizados no Largo de Roma.

Apesar da “boa intenção” do programa, em entrevista com uma profissional que trabalhou na

equipe de abordagem de rua, foram apontadas algumas falhas da metodologia aplicada.

Segundo ela, é um equívoco a tentativa de retirar os moradores de rua das praças e calçadas

sem oferecer nenhuma perspectiva de mudança. Foi citado também o absurdo de

“limpeza estética” da cidade em períodos de festas como Lavagem do Senhor do Bonfim,

quando os moradores de rua são “recolhidos” das ruas e levados para longe das vistas da

população

Outra ação destinada à população de rua, mas especificamente para crianças e

adolescentes de 5 a 21 anos, é o Projeto Axé. Organização Não Governamental que há 20

anos trabalha com educação e profissionalização de crianças e adolescentes em situação de

rua através da arte.

trabalho

.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Vista da rua onde se encontram o Alberque Noturno e a Casa de Pernoite
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Os albergues negados

Os albergues são estruturas recusadas por praticamente todos moradores de rua. Em

Salvador existem apenas os dois já citados: Albergue Noturno e Casa de Pernoite, que

somados com os leitos da Casa de Triagem resultam no total de 240 leitos.

Essa aversão se dá basicamente pela forma como acontece o acolhimento. Segundo eles a

sensação é de estar em uma prisão. Eles chegam a partir das 16 horas para tomar banho,

fazer a refeição e logo em seguida são trancados em um grande quarto com mais de 80 leitos.

Os homens ficam separados das mulheres e crianças. Roubos, brigas e mortes são

acontecimentos constantes dentro dos albergues. Quando acordam, tomam café, se

arrumam e precisam sair de lá às 10 horas. Além de não estarem satisfeitos com as regras

que precisam respeitar, eles argumentam que os profissionais que atuam nos albergues não

são preparados para fazer o atendimento à essa população e que esses locais deveriam ser

ambientes de segurança e conforto. No entanto, para isso, seria necessário reduzir o número

de pessoas por quarto e separar segundo aspectos de afinidades de perfil. Eles reconhecem

que regras de convivência devem ser elaboradas, mas pedem que essas sejam construídas

com a participação dos usuários, segundo suas demandas e singularidades.

O tempo limite que eles tem para permanecer dormindo no albergue é de 90 dias (podendo

ser prorrogados em casos específicos, sem procedimento padrão), o que é insuficiente para

quem precisaria passar por grandes mudanças até se readaptar a uma vida social padrão.

Para permanecer por mais tempo é exigida a participação nos Centro de Reintegração Social

ou pelo Centro de Capacitação da População em situação de Rua. No entanto, o número

reduzido de vagas e a pré-seleção feita eliminam a participação de muitas pessoas,

resultando em um grande número de ociosos que perambulam pelo Comércio e pela Cidade

Baixa enquanto esperam a hora do albergue abrir.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Vista da fachada da Casa de Pernoite e Albergue Noturno

À a entrada para a Casa de Pernoite, e à para Albergueesquerda, direita
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O Movimento e a Política Nacional

Para tentar mudar a situação atual, deve-se encarar os moradores de rua como “sujeitos de

direitos e não como objetos de caridade” (SANTOS. 2009). A partir daí, sabendo que não se

muda essa a realidade complexa com soluções imediatistas nem universais, deve-se então

buscar apreender as singularidades do perfil dessa população, que são mais significantes e

reais do que o perfil consolidado que temos do estereótipo do morador de rua.

A pesquisa nacional realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(MDS) demonstra que a maioria dessa população trabalha e ainda mantêm algum vínculo

com a família na cidade em que vive. Apenas 16% são pedintes, e a ocupação de maior

freqüência é a coleta de material reciclável. A partir dessas pesquisas estão sendo pensadas

e encaminhadas políticas públicas afim de atender as demandas dessa população.

A organização da população de rua começou com o Movimento Nacional dos Catadores(as)

de Materiais Recicláveis em 2000. No entanto, foi após o massacre da Sé, em São Paulo no

ano de 2004, que eles se mobilizaram para criar o Movimento Nacional da População em

Situação de Rua. Indignados com atos de “higienização” ou de “extermínio”, decidiram se

organizar para debater sobre a situação da população de rua. Após muitos debates com a

participação do movimento e de organizações sociais foi construída a proposta de política

pública e entregue ao Governo Federal o que culminou com a instituição da Política Nacional

da População em Situação de Rua no Decreto nº 7053 de 23 de dezembro de 2009.

As reivindicações levantadas pelo movimento percorrem as áreas de assistência social,

emprego, habitação, desenvolvimento urbano, educação, saúde, cultura e direitos humanos.

Além de melhorias diretas no acesso aos serviços públicos, eles também solicitam a

capacitação dos profissionais que lidam com moradores de rua e até propõem a contratação

de ex-moradores de rua para realizar atividades relativas a essa população, nas instituições

governamentais. Em relação à moradia, além da participação em programas habitacionais, o

movimento sugere também que prédios abandonados nos centros sejam reformados e

direcionados à população de baixa renda. Sobre urbanismo o movimento solicita

“atendimento às demandas da população em situação de rua por meio dos projetos de

urbanização e de reurbanização, reabilitação ou revitalização da cidade, principalmente, em

áreas centrais ou de grande concentração desse segmento populacional, garantindo o uso

coletivo dos espaços públicos”.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Nem todos os itens reivindicados pelo movimento foram contemplados na Política Nacional,

no entanto, é imprescindível que as ações já conquistadas sejam realizadas de forma

articulada com todos os setores envolvidos, para que não se torne uma política fragmentada

que continuará sem resolver a questão e sem ter uma visão ampla sobre a relação do

morador de rua com a cidade.

Mesmo já alcançado uma maior visibilidade após

o Movimento continua promovendo ações para ampliar a repercussão sobre o tema. No final

de agosto deste ano, eles realizaram a II Marcha Nacional da População de Rua à Brasília

para discutir mais ainda a política

reivindicações e política pública instaurada,

e pressionar para a que de fato ela seja concretizada. Já na

Bahia, houve nos dias 16 e 17 de setembro, o 1º Seminário Estadual de População em

Situação de Rua.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

1º Encontro dos Moradores de
Rua de Salvador, dia da criação
do Movimento no município.
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Apolítica de extermínio

Notícias que moradores de rua foram assassinados estão aparecendo constantemente nos

jornais. Tem-se a impressão de que eliminar essa população que “sobra” da sociedade é o

meio mais eficiente de sanar o problema. Cresce a cada ano o número de chacinas contra

moradores de rua no Brasil. Em 2010, Salvador presenciou o assassinato de sete moradores

de rua, São Paulo de seis e Maceió de trinta e dois.

Não pretendo aqui aprofundar os estudos sobre essa questão, o que me deixa

impossibilitada de afirmar qualquer coisa sobre uma “política higienista”. Dessa forma, cito

apenas um discurso de Fidel Castro, que ao ler por acaso em uma revista sobre o

documentário “Utopia e Barbárie” associei de imediato ao extermínio dos moradores de rua

que vem ocorrendo no país:

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

12 de outubro de 1979, ONU:

As bombas podem matar os

famintos, os doentes, os ignorantes, mas não podem matar a fome, as

doenças, a ignorância.

“O ruído das armas, da linguagem ameaçante, da prepotência no cenário

internacional deve cessar. Chega já da ilusão de que os problemas do mundo

podem ser resolvidos com armas nucleares.

Também não podem matar a justa rebeldia dos

povos”.
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Uma arquitetura invisível toma forma a partir das relações que os corpos dos moradores de

rua desenvolvem com o espaço urbano, sendo remodelada a todo instante. “Uma casa muito

engraçada, não tinha teto, não tinha nada”. A arquitetura da cidade funciona como suporte a

essa arquitetura invisível, que acolhe e abriga esses sujeitos excluídos da formalidade.

Viadutos e marquises oferecem um teto para a proteção da chuva, contradizendo a noção de

abrigo como um espaço interior e fechado. São os espaços públicos urbanos abertos que

criam espaços íntimos e reclusos, onde muitos encontram refúgio de uma fuga particular.

Aqui a arquitetura da casa já perdeu a noção de segurança e de abrigo.

É como se ruas, avenidas, praças, largos, jardins, viadutos não negassem a presença deles e

os acolhessem. Eles adaptam as arquiteturas planejadas dos espaços públicos urbanos a

todo o momento. Os moradores de rua desenham novos projetos de cidade a cada

deslocamento. Os seus fluxos é que definem seus territórios. Suas demandas, usos e o

material disponível é que definem as novas formas.

A rua se transforma em alternativa de abrigo para os moradores de rua, mesmo com as

barreira de apropriação impostas pela “arquitetura anti-mendigo”, difundida amplamente em

São Paulo e instrumentalizada com rampas e piso áspero nos viadutos, cercamento de

praças e canteiros, instalação de chuveirinhos em

marquises que durante a noite são acionados esporadicamente,

Essa xcluir um é excluir todos, nem que

não foi uma sombra que levou alguém a morar na rua, e nem será uma grade que vai fazer ele

sair de lá.

bancos estreitos e fragmentados,

“pontas de lanças” em

muros e superfícies planas, dentre outros elementos.

“arquitetura anti-mendigo” não leva em conta que e

APROPRIAÇÃO DA CIDADE

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Os moradores de rua se apropriam do espaço público publicizando suas vidas, mas apesar

de terem uma vida pública, eles constroem barreiras invisíveis para se proteger. Em suas

vidas não só as paredes são invisíveis, mas também as suas histórias, as suas dores, as suas

felicidades, tudo que é humano some de nossas vistas.

O que muitos conseguem ver é apenas um animal que se alimenta de sobras, anda pelas

sombras e fede.

Essas paredes invisíveis são como o vento. Não podemos vê-las, mas sentimos sua

presença. Outros limites nós mesmos criamos ao desviar o olhar quando a sensação de

incômodo começa a “cutucar” a nossa existência. Por essa grande janela aberta que é a

cidade observamos a vida particular de cada morador de rua que tenta se esconder embaixo

dos viadutos.

Segundo Habermas “publicidade” é o adjetivo que define o que se torna público, enquanto “publicizar” é a
ação.

4

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Viaduto Gabriela/Graça-Vale do Canela

Comércio

4
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Habitar a rua, como diz Christian Kasper (2006) em sua tese, é mais do que simplesmente

reproduzir uma casa ou um local onde as funções fisiológicas humanas são desenvolvidas.

Ele discorre profundamente sobre o conceito de habitar e argumenta que, se este fosse

meramente para receber essas funções, seriam adotadas soluções universais no mundo

inteiro, já que todo homem tem as mesmas necessidades fisiológicas. As variações do

habitar se dão pelas diferenças individuais (personificações), sociais, culturais, temporais,

geográficas, e etc.. Segundo Christian “a habitação é territorial antes de ser funcional”, e no

caso dos moradores de rua ele exemplifica a marcação territorial com o ato de varrer, com

vassoura, os limites da ocupação. Dessa forma ao invés de um território “cristalizado e

codificado” que a casa representa, o habitar as ruas seria a criação de territórios não só

“efêmeros e vulneráveis, mas também fluidos e alteráveis”.

As táticas na ocupação do espaço público e as resignificações dos espaços e das coisas

construídas pelos moradores de rua nos fazem perceber que não existe uma norma ou

padrão de como habitar. Kasper define que para essa população de rua, habitar é um

processo que envolve os verbos: apropriar (-se), instalar (-se) e incorporar, o que abrange

desde o escolher o local que irá ocupar, deixar suas marcas através da disposição de

elementos, definir territórios, à prática corporal nos espaços delimitados (às vezes de forma

imaterial).

Apesar de muitos não perceberam, essa forma de habitar segue uma lógica,

desenvolvida por quem vive nas ruas. Eles organizam arranjos temporários adequando os

espaços a novos usos, não pré-estabelecidos.

uma ordem

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

O aproveitamento de papelão,
placas de propaganda eleitoral e
da própria vegetação das praças
para criar abrigos e esconderijos.

Av. Anita Garibaldi

Av. Sete de Setembro

Largo dos Mares
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Uma das maiores dificuldades encontradas nesse trabalho foi a aproximação direta com os

moradores de rua, devido a desconfiança despertada neles. Para conseguir esse contato e

dialogar com eles, lembrei da metodologia aplicada na

da edição do jornal “Aurora da Rua”

ssim, em colaboração com a jornalista Vanessa Ive, aplicamos oficinas de mapas mentais

para tentar responder “como os moradores de rua transformam os espaços públicos de sua

cidade”.

oficina “Aqui Eu”, ministrada no

workshop que antecedeu o Corpocidade de 2008, uma oficina de mapa mental. Propus

então, na comunidade da Trindade, a realização dessas oficinas, o que acabou se

transformando em tema número 21 (mês de agosto).

A

O mapa mental foi escolhido como instrumento facilitador da comunicação, e não como

ferramenta de representação geográfica precisa dos locais por eles ocupados. A partir de

desenhos, símbolos ou palavras referenciais, os moradores de rua foram respondendo

perguntas pré-estabelecidas, indicando os pontos e percursos praticados diariamente por

eles, expressando suas lembranças, relações sensoriais e afetivas com aqueles espaços.

A construção do mapa iniciou-se do local onde estávamos e desenvolveu-se a partir das sete

perguntas seguintes, sendo cada pergunta representada por uma cor:

- Onde você dorme?

- Onde você come?

- Onde toma banho?

- Onde você trabalha?

- Quais são os lugares de lazer/alegria/descanso?

- Quais são os lugares de medo e insegurança?

- Onde morava antes da rua?

A idéia inicial da oficina incluía discussão sobre como eles percebem a cidade e visita aos

pontos levantados, o que não foi levado adiante devido à dificuldade de mantê-los juntos e

concentrados por mais tempo.

Ocorreram duas oficinas, uma na Comunidade Trindade e outra no Projeto “Levanta-te e

Anda”. A média da duração das oficinas foi de duas horas, com a participação de 15 a 20

pessoas. O resultado será descrito a seguir.

A APROXIMAÇÃO PRÁTICA: A EXPERIÊNCIA DOS MAPAS MENTAIS

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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1ª Pergunta: Onde dorme?

As respostas referentes a essa questão reforçaram o que foi apresentado pela pesquisa

municipal sobre população de rua, que apontou a concentração deles na região central e na

Cidade Baixa de Salvador. Foram mencionados lugares como a Praça da Piedade, Estação

da Lapa, viaduto da Fonte Nova, Mercado São Miguel na Baixa do Sapateiro, Estação

Aquidabã, Sete Portas, Rótula do Abacaxi, Praça “Duas Mãos”, viadutos no Comércio,

albergue no Largo de Roma, praça Irmã Dulce, Cantagalo, Caminho de Areia e Boa Viagem.

Além desses lugares foram também dadas respostas mais genéricas que englobam bancos

de ponto de ônibus ou até mesmo “qualquer lugar onde a cachaça derrubasse”.

Nesses locais de dormir encontramos a marcação de território mais consolidada. Além de

colchões e lençóis, podemos encontrar móveis tirados do lixo, roupas e pertences como

documentos e fotografias.Alguns dormem sozinhos, mas a grande maioria se agrupa para se

proteger. Segundo eles, a noite é bastante perigosa, sendo então necessário que alguém

faça a vigília, enquanto os outros relaxam para dormir, momento mais vulnerável do homem.

Para conseguir privacidade, eles escolhem os lugares escuros ou constroem com papelões e

caixas de madeira pequenas paredes que servem de obstáculo para a visão de quem passa.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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2ª Pergunta: Onde come?

Ao conversar com os moradores de rua, quase por unanimidade, a fome não foi considerada

um grande problema. Como já foi mencionado, diversos grupos filantrópicos, religiosos, e até

mesmo bares e restaurante distribuem alimentos pelas ruas. Eles já sabem o dia e a hora que

as doações são realizadas e sempre comparecem a esse encontro marcado . Um exemplo

de instituição de doação bastante citada por eles é a Casa Espírita de Caridade Saback, na

ladeira do Santana, onde se concentram muitos moradores de rua atraídos pelas doações,

pela fonte do Gravatá e pelos galpões de triagem de material reciclado situados nessa região

de Nazaré. Quando conseguem algum dinheiro, eles almoçam no Prato do Povo do

Comércio, onde a comida é R$1,00, ou compram alimentos e cozinham a própria comida,

compartilhando com quem vive ao redor.

Eles citaram também que encontram comida na Feira de São Joaquim, no Mercado São

Miguel, na igreja do São Francisco, e ainda noAlbergue de Roma.

“ ”

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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3ª Pergunta: Onde trabalha?

Nessa pergunta ficou bastante clara a existência de diferenças e heterogeneidades entre a

população de rua. Alguns responderam que nunca trabalharam, sempre pediram esmolas,

enquanto outros falaram que jamais pediriam dinheiro para alguém. O não trabalhar pareceu

estar mais presente nos moradores de rua mais antigos e idosos. Os trabalhos principais

levantados foram: coleta de material para reciclagem, guardar e lavar carro. Para a coleta de

material reciclável eles circulam a cidade inteira atrás de latinhas, papelão, ferro-velho ou

plástico, de Itapuã à Ribeira, mas se concentram na Cidade Baixa por ser onde se localizam

mais galpões de triagem. Ademais, eles também conseguem trabalho como carregador de

entulhos, carregador de mercadoria na Feira de São Joaquim, vigia, pintor, jardineiro,

vendedor de pipoca, de bala, e até garçom em barraca de praia.

É comum eles dormirem próximos do local de trabalho. Em alguns casos somente os homens

trabalham, enquanto as mulheres permanecem no local onde dormem, tomando conta dos

pertences e dos filhos.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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4ª Pergunta: Onde toma banho?

Esquecida inicialmente por mim, e acrescentada pela jornalista Vanessa Ive, essa pergunta

que não me despertava grandes expectativas acabou assumindo papel protagonizante

nesse trabalho. De forma inesperada, ao responder essa questão, começaram a aparecer as

históricas e esquecidas fontes d’água natural de Salvador. Tanto para tomar banho, quanto

para lavar roupa e carro, foram apontadas as seguintes fontes: Fonte da Preguiça, na

Avenida Contorno; Fonte do Gravatá, na esquina da Ladeira do Gravatá com a Ladeira da

Independência, em Nazaré; Fonte Santa Luzia, na igreja Santa Luzia; fonte da Fonte Nova,

na Ladeira das Pedras; Fonte das Pedreiras, na Cidade Nova. Algumas dessas fontes estão

localizadas em ruas por onde já passei diversas vezes, mas que nunca tinha notado sua

existência.

Essa surpresa despertou um interesse maior não só em aprofundar os estudos sobre as

fontes de Salvador, mas também de propor uma intervenção urbana de reestruturação desse

equipamento urbano totalmente negligenciado.

Além dessas fontes de “água que brota da pedra”, também foram apontados outros locais

onde se tomam banho como: a fonte da Praça da Piedade, o Albergue de Roma, o Projeto

Levanta-te e Anda, postos de gasolina, praias como da Preguiça e Boa Viagem, além de

bicas localizadas no Retiro e na Estrada da Rainha.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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Quando questionados sobre onde tomavam banho, mais uma vez ficou explícito que as

respostas não são universais. Foi dito por alguém que banho era “atividade escassa” entre

eles, porque quanto mais sujo estivesse, mais dinheiro conseguiria com esmola. Esta

afirmação foi rapidamente contradita por outro que, revoltado, argumentou que tomava

banho todos os dias e que não dependia do dinheiro dos outros.

A falta de sanitários públicos também foi mencionada pelos moradores de rua que,

juntamente com os outros usuários da cidade, utilizam calçadas, jardins e esquinas para

realizarem suas necessidades fisiológicas.

Andando por Salvador com a jornalista Vanessa Ive, afim de visitar alguns locais citados nas

oficinas, conheci uma ocupação na Ladeira da Água Brusca, embaixo da marquise de uma

edificação abandonada, onde um verdadeiro abrigo havia sido montado. Além da cama

suspensa do chão por latas de tintas, para evitar o contato de bichos e da água da chuva, e da

divisão dos espaços pelas funções cumpridas, podia-se encontrar um banheiro improvisado

com um sofá em pé, um tapete cobrindo o lado aberto, para dar privacidade, e um plástico

para não molhar o tecido. Esse banheiro era utilizado apenas para banho e trocas de roupa.

Com muita criatividade eles reinventaram o uso desses objetos e ainda se aproveitaram das

estruturas na parede como estante para guardar materiais de banho, como shampoo,

sabonete, além de pentes, remédios, etc.. Poucas semanas após essa visita esses

moradores já não se encontravam lá e abrigo havia sido desmanchado.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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5ª Pergunta: Quais são os lugares de lazer/alegria/descanso?

Muitos disseram que para morador de rua não existe lazer. Já para outros o tempo de

descanso é “o tempo todo”. Alguns mencionaram praças como a do Campo Grande, Ruy

Barbosa, Piedade e Irmã Dulce ou até mesmo jardins, feira, campos de futebol, estação de

trem, praias (Preguiça, Cantagalo e Boa Viagem), Dique do Tororó, e Forte de São Pedro. As

respostas mais inusitadas foram: “a casa de meus pais” e o Cemitério da Barra, por ser lugar

tranqüilo.

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA
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6ª Pergunta: Quais são os lugares de medo e insegurança?

Essa pergunta também resultou em respostas bastante contraditórias: de lugar nenhum a

todos os lugares, “se não tivesse embriagado”. Alguns falaram ter medo “dos povos dos

viadutos” porque conhecem histórias de morte, outros falaram do medo “de estar no meio do

pega-pega”, ou de tiroteio. O viaduto da Gamboa, o Largo de Roma, a Rua do Gravatá e o

túnel Américo Simas foram os únicos locais especificamente referidos. Uma resposta

amplamente citada foi o medo de dormir, devido a “violência e covardia dos homens” durante

a noite,enquanto que a resposta mais surpreendente para mim foi o medo da minha rua, para

ninguém conhecido me ver”.

“

Diversas partes do Brasil, Bahia e Salvador foram citadas. Pelo Brasil: Santos - SP, Rio de

Janeiro - RJ, Curitiba - PR, Fortaleza - CE, São Luiz – MA. Pela Bahia: Esplanada - BA,

Brumado-BA, Sertão de Ipirá – BA. Os bairros de Salvador: 2 de Julho, Pero Vaz, Itapuã,

Fazenda Grande, Largo do Tanque, Uruguai, San Martin, Cajazeiras, Bonocô, Engenho

Velho de Brotas, Mata Escura e Pilar.

Percebe-se que em Salvador os moradores de rua saíram dos bairros de classe baixa e mais

afastados do Centro, principalmente Subúrbio Ferroviário e o chamado Miolo de Salvador.

7ª Pergunta: Onde morava antes das ruas?
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Oficina no Projeto Levanta-te e Anda

Conclusão mapas mentais

As oficinas de mapas mentais tiveram uma importância imensurável para o desenvolvimento

deste trabalho. Além delas contribuírem para a formulação da edição número 21 do jornal

“Aurora da Rua (que pode ser conferido em anexo), possibilitaram a aproximação direta com

os moradores de rua, e me indicaram uma materialidade para a proposta de intervenção

urbana. O encontro com as fontes d’água natural de Salvador, usadas ainda hoje pelos

moradores de rua, direcionou a continuidade deste trabalho que seguiu entrelaçando os

novos percursos, fluxos e direções. Percebendo a relevância desse tema o

Partiu-se então em busca do entendimento destes elementos de riquezas históricas e

culturais, que apesar de marginalizados pelo poder público de Salvador ainda cumprem a

função de abastecer a população mesmo que seja em

péssimas condições estruturais.

”

“Aurora da Rua”

também resolveu adotá-lo para a edição número 25 que sairá em fevereiro de 2011.

com água um também marginalizada,

APROXIMAÇÃO TEMÁTICA

Oficina na comunidade da Trindade

Oficina na comunidade da Trindade

Oficina no Projeto Levanta-te e Anda
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AS FONTES D’ÁGUA NATURAL DE SALVADOR

A água é um recurso natural potencialmente renovável, que está perdendo sua

qualidade tornando-se assim centro de diversas discussões ambientais,

ecológicas e sustentáveis atuais.

Apesar do foco voltado a este elemento vital para o homem, e até sagrado para alguns, as

fontes d'água natural de Salvador são tratadas apenas como monumentos arquitetônicos e

urbanísticos esquecidos por parte dos órgãos públicos, que carregam marcas de desperdício

e poluição.

limitado,

em todo o mundo e

Aorigem da cidade Salvador pode ser contada através das histórias das suas fontes d'água.A

disponibilidade de água foi fator preponderante ao se determinar para onde a cidade iria

crescer e se desenvolver. O livro "O Caminho das Águas em Salvador - bacias hidrográficas,

bairros e fontes" esclarece não só a história do abastecimento de água do município, como

também a condição atual que essas fontes se encontram, e foi a principal referência

bibliográfica consultada.

Segundo relatos históricos, no regimento que o rei de Portugal, D. Manuel I, confiou a Thomé

de Souza para a ocupação da cidade constava o conselho e a esperança de que :

“... este seja e deve ser um sítio sadio e de bons ares, e que tenha abastança de águas, e

porto em que bem possam amarrar os navios e vararem-se quando cumprir, porque todas

estas qualidades ou as mais delas puderem ser, cumpre que tenha dita fortaleza e

povoação”.

Assim foram construídas as fontes para abastecer a população. A lata d'água na cabeça era

cena comum até meados do século XIX, quando esse sistema de abastecimento já não dava

mais conta dos 60 mil habitantes de Salvador. Apesar do número de fontes também ter

crescido com a expansão da cidade, estas águas já haviam sido poluídas devido à ausência

de saneamento básico e sua distribuição continuava insuficiente.

Um pouco do histórico

Aguadeiros
(BAHIA, 2003, in TOURINHO, Aucimaia, 2008)
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O primeiro serviço de canalização de águas surgiu em 1852, com a criação da Companhia de

Água do Queimado, que distribuía água pelos 21 chafarizes que funcionavam nos principais

pontos da cidade. Em 1870 o contrato com essa empresa foi renovado, a distribuição da água

passou a ser organizada nas chamadas “casas de vender água”.

50 anos,

o

Já no século XX, com 250 mil habitantes, Salvador precisava de um novo sistema de

fornecimento de água, que foi introduzido pelo engenheiro Teodoro Sampaio. Após

sistema que levava a água diretamente para as casas já não atendia a toda demanda

existente, e os moradores continuavam comprando água dos “aguadeiros” que pegavam a

água das fontes.

Assim, na medida em que a rede de abastecimento de água residencial foi se desenvolvendo

e se espalhando por toda a cidade, as fontes foram perdendo seu uso e sendo abandonadas,

mesmo com tanta água continuamente jorrando todos os dias pelas suas pedras encardidas.

Casa de vender água (SAMPAIO, 2005, in TOURINHO, Aucimaia, 2008)
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Situação atual

Apesar da maioria ser, desde a década de 80, tombada como patrimônio histórico e cultural

pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) as fontes d'água públicas

encontram-se em grave estado de degradação.

Segundo reportagens e documentos apurados, ao Ipac são atribuídas funções como

promover vistorias, análises e políticas públicas de preservação que subsidiem as

intervenções da prefeitura, proprietária das fontes e responsável diretamente à manutenção

destes monumentos históricos, agenciada pela Fundação Gregório de Mattos.

gerente de sítios históricos

da Fundação Gregório de Mattos, Marco Antônio Rocha, fez o seguinte pronunciamento

sobre a responsabilidade de manutenção:

“A gente aciona a Limpurb para limpar periodicamente. Limpamos, mas não demora muito e

as pessoas sujam.Aquestão é de polícia” .

(http://www.atarde.com.br/cidades/noticia.jsf?id=2182760)

Em entrevista concedida ao jornal A Tarde, no início desse ano, o

Fonte da Graça

Fonte Santo Antônio
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Seguindo esse pensamento, eles acionam a polícia para que os usuários das fontes sejam

retirados, ao invés de promoverem intervenções que estimulem o uso dessas fontes,

informem a sua história e existência como patrimônio histórico e cultural.

Parece que, para eles, a conservação de monumentos deve ocorrer através do

engessamento dessas estruturas e não através de seu uso, da manutenção contínua ou da

vida ativa. Tampouco se promove a

Em visita à Fundação Gregório de Mattos encontrou-se diversos materiais sobre as fontes,

como cadastros físicos, estudos sobre estado de conservação e projetos de reforma que se

resumem à limpeza e obras de infraestrutura, como desentupimento da drenagem, mudança

da pavimentação, pintura, cercamento com gradis e até mesmo projeto de iluminação para

“valorizar” o monumento.

Apesar desse pensamento atual em relação às fontes, na década de 80 foi desenvolvido pelo

IPAC um projeto que se referia a uma reforma mais ampla que englobava também

intervenção no seu entorno com áreas de estar, que tinha a intenção de recuperar essas

estruturas e reinseri-las socialmente na vida urbana. No entanto, esse projeto nunca foi

levado adiante.

valorizem a sua

conscientização da população de modo geral, muito

menos dos seus usuários sobre os valores social, histórico e cultural dessas fontes.

Projeto de Urbanização da Fonte de Pedro - IPAC

Projeto de Urbanização da Fonte da Preguiça - IPAC Projeto de Urbanização da Fonte Santo Antônio - IPAC
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Quando se olha para as fontes e seu entorno, percebe-se que a cidade foi se acumulando em

camadas sufocantes e esmagadoras, sem políticas públicas direcionadas para essas

estruturas. No entanto, mesmo com pouco espaço para respirar, elas insistem em resistir.

As fontes já eram lugares marginalizados desde sua criação, pois se tornaram espaços de

convivência social de escravos, os quais iam buscar água para seus senhores. Atualmente,

permanece vivo um estigma que parece impregnar suas águas. A população de modo geral

rejeita a água das fontes, mesmo a considerando pura e limpa, como se o seu uso atestasse

que não possuem água encanada, nem moradia, ficando seu uso restrito às pessoas que

habitam as ruas.

Fonte Nova, Vasco da Gama

Fonte das Pedras, Ladeira  das Pedras

Fonte Santo AntônioFonte do Pereira, Ladeira da Misericórdia
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O cadastro encontrado no livro Caminho das Águas registra a existência de quarenta e uma

fontes, sendo nove encontradas dentro de terreiros de candomblé (água com grande

significado simbólico) e cinco sem vazão de água. Neste livro e principalmente na dissertação

de mestrado de Aucimaia Tourinho, pode-se encontrar o levantamento de referências

bibliográficas sobre as fontes, além de estudos históricos e socioambientais, onde dados

como localização, caracterização da estrutura e qualidade da água estão disponibilizados.

Sobre a qualidade das águas, apesar das fontes apresentarem bons níveis de

balneabilidade, há na maioria grande quantidade de coliformes fecais e nitrato (substância

cancerígena), o que compromete o consumo humano. Com essa contaminação do lençol

freático, a ingestão dessas águas não é recomendada, no entanto elas podem ser utilizadas

para diversos outros fins que não demandam potabilidade como banho, lavagem de roupas,

carro, calçadas, rega de jardins, acionamento de descargas, etc.

Apenas duas fontes possuem nível adequado para beber, a Fonte do Buraquinho, em Monte

Serrat, e a Fonte de Vista Alegre de Baixo, em Coutos. É importante ressaltar a

impotabilidade das fontes porque muitas pessoas acreditam que a água é limpa

simplesmente por ser natural, sem saber que o manancial já está contaminado.

Em sua dissertação, Aucimaia Tourinho sugere que, além do monitoramento constante da

qualidade das águas, que sejam instaladas placas que comuniquem aos usuários sobre a

qualidade e usos possíveis, e que acrescentem outras informações como a desinfecção

adequada a ser feita para o consumo humano.

Apresença de peixes nas bacias de recolhimento das águas para evitar a proliferação

do mosquito da dengue tornou-se também a atração de pessoas que vão contemplá-

los e alimentá-los com farelos de pão.

N
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Sobre geologia e tipos de fontes

Para entender a existência de tantas fontes de água em Salvador, é interessante saber o que

elas são e como se formam.

A fonte de água natural ocorre quando há interseção da superfície topográfica com o lençol

freático, e a partir desta a água brota na superfície externa. De acordo como essa interseção

ocorre as fontes são caracterizadas em diferentes tipologias. Em

istência dos seguintes três tipos de fontes (LIMA, 2005) :

Salvador pode-se encontrar

a ex

Fonte do Dique do TororóFonte da Graça

Fonte São PedroFonte das Pedras

Fonte de Fratura:

“ocorre, normalmente, em rochas cristalinas e em calcários (cárstico) em decorrência de

fraturas interligadas e que interceptam a superfície do terreno.”

Fonte do Pereira

Contenção ao lado da Fonte de Santa Luzia

Fonte da Preguiça

Fonte do Chega Nego

Fonte de Vale:

“ocorre quando o talvegue de um vale intercepta o nível hidrostático, sendo caracterizada

pela mobilidade do seu ponto de surgência, a depender da variação sazonal da altura em que

o aqüífero aflora”.

Talvegue, segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, pode ser a “linha de maior

profundidade no leito de um rio”, ou “linha sinuosa em fundo de vale, resultante da interseção

dos planos de duas vertentes e na qual se concentram as águas que delas descem”.

Infraestrutura

Quando as fontes foram construídas em Salvador, além de aproveitar do manancial natural

existente, foram realizadas ara garantir a vazão e fornecimento de

água nessas fontes. Essa infraestrutura pode ser resumida nos seguintes sistemas:

captação e transporte da água: galerias horizontais dentro das montanhas que captavam de

diferentes mananciais, coletando a partir de diversas fissuras da rocha

armazenamento e decantação: reservatórios para regularizar o fluxo das nascentes e

decantar a água.

distribuição: através das bicas ou chafarizes

escoamento e absorção: galerias de drenagem e lançamentos em riachos, poços de

absorção, no mar, ou na rede pública de drenagem pluvial.

obras de infraestrutura, p

?

?

?

?

Fontes de Contato:

“Ocorre quando a superfície do terreno intercepta o contato de uma camada permeável

sobreposta a uma impermeável, podendo ser chamadas de fixas” .
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OUTRAS PROPOSTAS ACERCA DOS MORADORES DE RUA
Quando se relaciona arquitetura com moradores de rua, de imediato, questões como

. Essa é uma visão

bastante superficial sobre a complexa problemática que abarca essa população e sobre

arquitetura. A própria Política Nacional dos moradores de rua traz à tona as diversas

necessidades que essa população demanda e demonstra que apenas a inclusão deles em

políticas habitacionais não resolve a questão.

déficits

habitacionais ou carência de albergues pela cidade são abordadas

Aos pesquisar sobre idéias e propostas destinadas à essa problemática encontrou-se alguns

projetos que serão descritos a seguir:

A realidade vivida pela Comunidade da Trindade não deve deixar de ser pensada como

“solução” para o acolhimento da população de rua. A metodologia empregada por eles, que

oferecem mais do que apenas um lugar para dormir, poderia ser desenvolvida em “Casas de

Passagem”, que funcionariam como um espaço intermediário entre a rua e a casa, tendo em

vista que o caminho a percorrer para sair das ruas é muito longo para ser traçado sozinho.

Essa alternativa de compartilhar não só uma moradia, mas experiências diárias coletivas,

pode ser bastante eficiente na tentativa de reinserir socialmente esses sujeitos, reabilitando-

os das drogas, devolvendo os vínculos afetivos, familiares e capacitando-os para

desenvolverem atividades remuneradas.

Um espaço desses poderia, por exemplo, ser gerido pelo poder público, em parceria com

instituições religiosas, entidades do terceiro setor ou grupos civis organizados, sempre com a

participação ativa dos próprios moradores ou ex-moradores de rua, os quais

desempenhariam papel importante na execução das atividades cotidianas.

Como exemplo de propostas formais de moradias individuais, como táticas de sobrevivência

para os moradores de rua, podemos citar o trabalho do artista polonês Krzysztof Wodizco e o

Trabalho Final de Graduação de Akemi Tahara, arquiteta e urbanista. Ambos desenvolveram

equipamentos para o morador de rua habitar a cidade, tendo como ponto de partida a

praticidade e mobilidade.

Projeto de vida em comunidade:

Projetos que instrumentalizam o próprio morador de rua:
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O Homeless Vehicle (1988-1989) é o veículo criado pelo artista Krzysztof Wodiczko, a partir

da realidade vivida dos sem-teto de Nova York. Segundo o próprio artista:

"Esse veículo não é uma solução temporária, nem permanente, para o problema da

habitação. Também não foi pensado para produção em série. Seu ponto de partida é uma

estratégia de sobrevivência para nômades urbanos, para os despejados da economia atual."

Fonte:

Já o projeto deAkemi Tahara, oABRIGO-ORIGAMI-CONTAINER, foi pensado não só para os

moradores de rua, mas para situações emergenciais gerais.Através de dobras estilo origami,

foi desenvolvido um abrigo efêmero e portátil que funcionaria com o container, onde seria

instalada uma infraestrutura de apoio.

http://www.sescsp.org.br/sesc/hotsites/brasmitte/portuguestt/homeless_vehicle.htm
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Projetos que instrumentalizam os espaços públicos:

Outro projeto que vale a pena ser referenciado é “Baixios de Viadutos”, que teve como

objetivo desenvolver um plano de programas, com possibilidade

para áreas ociosas com grandes potenciais como as áreas sob os viadutos ao longo da Via

Expressa Leste-Oeste, em Belo Horizonte.

Apartir dos usos e demandas levantados pelos ocupantes atuais dos viadutos e das áreas no

entorno foram delineados programas diferentes para cada um dos doze viadutos existente ao

longo da Via Expressa. As principais atividades levantadas foram: reciclagem de resíduos

urbanos, cultivo de hortas ou pequenos serviços e comércios, oficinas de capacitação. Eles

tentaram ouvir todos os setores da cidade, desde o catador de papel, às empresas locais.

O projeto “Baixios de Viadutos” contou com a participação da ONG Associação Arquitetos

sem Fronteiras – ASF-Br; do Escritório de Integração do Departamento de Arquitetura e

Urbanismo da PUC-Minas, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, do Rua

Viva/Instituto de Mobilidade Sustentável, e do Ministério das Cidades que financiou o projeto

através do programa de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais e apoio da Prefeitura de

Belo Horizonte (PMBH).

viável de implementação,
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CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Após as pesquisas e experiências de aproximação temática desenvolvidas me apontarem

caminhos e possibilidades que adentraram o mundo das fontes d’água natural, resolvi pensar

uma intervenção que transbordasse essas estruturas, fazendo ultrapassar seus limites

físicos, sociais e relacionais existentes.

Apartir do aproveitamento das potencialidades que , tentou-se agregar novas

estruturas que reforçassem o uso atual das fontes e acrescentassem novos. Além da higiene

pessoal, como tomar banho ou escovar os dentes, e lavagem de roupas e carros, poderiam

se desenvolver outras atividades como lazer, Este

incremento deveria atrair com

interesses variados, em . Seria um espaço das diferenças, que

permitisse múltiplas experiências e trocas, tornando-se um espaço de encontro com o outro.

Além de se pensar na conservação das estruturas das fontes a partir do seu uso, deve-se ter

um cuidado também com seu entorno. Todas atividades realizadas em sua circunvizinhança

contribuem para a preservação ambiental de seus mananciais de água. Os

comunidades existentes ao redor das fontes deveriam assumir um compromisso social de

colaboração para a manutenção desses equipamentos.

a água oferece

contemplação, ou meramente descanso.

outros sujeitos que transitam pelas proximidades das fontes,

diferentes horários do dia

estabelecimentos

e

A construção da proposta partiu do desenvolvimento de uma metodologia com passos

genéricos que levam à uma intervenção urbana baseada em premissas inspiradas nos

próprios moradores de rua como flexibilidade, movimento, improviso, reciclagem, adaptação,

novas experiências, desvios de função, diversidade e heterogeneidade.

Desse modo, elaborou-se estruturas-base, interativas e flexíveis, que funcionam como

suporte à realização das diversas atividades, adotando como escala referencial a escala

micro, do detalhe, dos gestos e da experiência corporal que fazem o espaço acontecer.

Os materiais escolhidos partem da descontextualização de certos objetos que adquirem

novos usos e definições, desviando assim funções pré-estabelecidos e habituais. A proposta

tenta descondicionar nosso imaginário provocando o estímulo de novas escolhas e novas

estéticas, assim como já fazem os moradores de rua e os da Cidade Clarisse, a cidade

borboleta de Ítalo Calvino (2003: 102), onde “estava tudo ali, apenas dispostos de maneira

diversa mas não menos adequada às exigências dos seus habitantes”.

PartidoArquitetônico e Urbanístico
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FONTE D’ÁGUA NATURAL

BOMBA

RESERVATÓRIO

LAGO ARTICIFIAL
COM PEIXES

DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA

POSSIBILIDADES DE USOS E
APROVEITAMENTO DA ÁGUA

Para propor o aproveitamento da água
da fonte e agregar novos usos, é
necessária uma análise separada de

Infraestrutura existente -
se há bacia de captação, de
recolhimento das águas servidas,
bicas e drenagem.

Vazão -
capacidade da fonte medida através
da quantidade de água que mina em
litros por hora.

Qualidade da água -
ver o nível de contaminação do
manancial e recomendações que
devem ser tomadas para o uso da
água, como por exemplo sua filtragem .

?

?

?

c a d a u m a , v e r i f i c a n d o s u a s
especificidades e características,
principalmente em relação à:

Quando não for preciso o uso de filtros e existir bacia de
captação, desviar a água antes dela sair pela bica e ficar
exposta à contaminação na bacia de recolhimento.

Bombear para um reservatório com altura suficiente para
alcançar pressão para que ocorra uma distribuição
satisfatória.

Quando houver espaço, adicionar embaixo do reservatório
um sanitário ou um pequeno lago artificial com peixes que
poderá receber água do extravasor, além de funcionar como
elemento de contemplação. A presença de peixes é
importante para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

A distribuição da água poderá ser feita
através de tubos de pvc no interior de
estruturas metálicas tubulares aéreas, de
seção circular, com diâmetro de 14cm,
apoiadas sobre pilares que também
funcionam como colunas de água.

Essas estruturas devem seguir com um
inclinação mínima de 2% para o caimento
da água.

O dimensionamento dos reservatórios
dependerá da vazão de água disponível e
da demanda de uso estipulada, e sua
altura será de acordo com a pressão
mínima necessária nos pontos de saída
de água.

Irrigação de pomares urbanos através de
aspersores fixos na tubulação metálica suspensa

Bicas com saída de água
direcionada para lago
artificial de peixes

Bicas com saída de água
direcionada para toboáguas

Estruturas-base de apoio para diversas
atividades, com água disponibilizada
através de mangueiras.

SANITÁRIOS

PASSOS PARA TRANSBORDAR A FONTE
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DESVIOS DE FUNÇÃO

Os carrinhos de compra saem do mercado e vão para as ruas
cumprindo diversas funções como instrumentos de trabalhos
para a coleta seletiva do lixo, armário e ainda armadilha e
esconderijo como proteção na hora da dormida (juntamente com
os guarda-chuva usados na imagem à direta)

A matéria-prima amplamente utilizada nos desvios de função pode ser
encontrada nos lixos descartados pela cidade. O seu aproveitamento está
ocorrendo em todo o mundo, e pode ser vistoo material divulgado pelo site
www.afrigadget.com, onde diversos equipamentos construídos

, como por exemplo esses brinquedos .
na África são

exibidos

Apropriações na fonte decorativa da
Praça da Piedade

O orelhão, que com a grande difusão do uso de
aparelho celular deixou de desempenhar função
comunicativa, passa funcionar como armário.

Praticado frequentemente pelos moradores de rua, o desvio de função é caracterizado,

segundo Christian Pierre, como a subversão dos usos previstos para lugares, objetos e até

mesmo instituições.

Os gradis que fecham praças e
monumentos tornam-se verdadeiros
varais urbanos.
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REFERÊNCIAS PROJETUAIS, MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS

O Parc Diagonal Mar, em Barcelona, projetado pelo arquiteto Enric Miralles, foi tomado como

referência devido a suas estruturas tubulares metálicas que formam esculturas espaciais.

Pavilhão da Austrália na  EXPO 2010, Shanghai

Fonte ornamental para jardins

Passarela Miguel Reale, São Paulo

Para as estruturas metálicas adotou-se o aço corten, que é um aço patinável que possue em

sua composição elementos que melhoram as propriedades anticorrosivas. Além de

apresentar uma estética interessante, esse aço chega a ser até

resistência mecânica. Devido a essas

características, ele é indicado para ambientes extremamente agressivos, como regiões de

orla marítima.

três vezes mais resistência à

corrosão que o aço comum e também elevada

Colchão de brita, 12cm

Camada de areia, 7cm
Manta Permeável

Piso drenante, 5cm

Para a pavimentação nos locais onde existem pontos de saída de água escolheu-se o uso de piso
drenante, como o tecnogran , que é 100% permeável, composto com agregados rochosos de alta
resistência, prensados de forma a permitir que ocorra a drenagem entre os grãos.

Afim de evitar o encharcamento desses solos, dependendo da quantidade de pontos de saída de
água, pensou-se em utilizar

Caso seja necessária a execução de contenção, esta deve ser construída em alvenaria de pedra,
com drenagem feita com dreno de areia e tubos barbacãs que direcionam a água para canaletas ou
para os lagos artificiais projetados.

tubos corrugados abaixo do colchão de brita para direcionar a água
excedente às tubulações de drenagem subterrânea, para onde também seriam encaminhadas as
águas escoadas pelas grelha metálicas linear que devem fazer o limite entre o piso drenante e a
calçada em pedra portuguesa.

Grelha metálica linear

Dreno
de areia Barbacã

Contenção em alvenaria pedraTubo corrugado
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Para o sanitário situado na estrutura do reservatório, pensou-se em utilizar

aproveitar a iluminação natural. A superfície

translúcida do vidro e a elevação da porta em 15cm do nível do solo foram adotados como

forma de visibilidade com o intuito de oferecer alguma segurança. Foram dispostos também

nessa estrutura, os mictórios abertos, os quais estão sendo cada vez mais usados em

cidades européias, devido a sua praticidade e funcionalidade

trechos de parede

de garrafas de vidro e de cobogós para

Paredes de garrafas de vidro

Escorregador e toboágua moldados em fibra de vidro com inclinação máxima de

35% e suporte em estrutura metálica. Com essa declividade e com 1,5m de

chegada sem desnível, espera-se que a pessoa não seja impulsionada com alta

velocidade no ponto final do dispositivo.

vista A

vi
st

a
 B

vista A

perspectiva

vista B

Algumas fontes estão localizadas em nível inferior ao logradouro público, ou em

encostas, o que demanda a acessibilidade por escadas. Desenvolveu-se escadas

em estrutura metálica com piso em grelha metálica.

Estrutura do reservatório, por onde a água é

distribuída, com lago artificial de peixes

incorporado, que receberá a água do extravasor, e

funcionará como elemento de contemplação.
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DESENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS-BASE

ARARA DE PENDURAR ROUPA

GRADIS

Finalmente, para chegar ao
resultado final, associada às
rodinhas do carrinhos, adotou-
se também a lógica da base da
estrutura da arara de roupa.

Para compor a estrutura, pensou-se em utilizar
trechos de gradis, encontrados em ferro velho e
restaurado com pintura anti-oxidante. Essas
estruturas seriam utilizadas como suporte, assim
como já são utilizadas atualmente.

Para compor a estrutura com materiais resistentes,
lembrou-se das barras e dos conectores de ônibus,
expostos ao uso de multidões e com pouca
manutenção.

trilho

moldura
metálica

5X5cm

rodinhas

P e n s a n d o e m
conduzir a água com
material resistente e
funcional, adotou-se
a mangueira de
combustível. Para o
seu acionamento,
d e v e - s e a d o t a r
d i s p o s i t i v o
t e m p o r i z a d o r
m e c â n i c o , q u e
controla o uso da
água e evita seu
desperdício.

Para retirar a dos
trilhos foi alterada a tecnologia aplicada
para o deslizamento das estruturas e
agregou-se assim

tirolesas.

barreira física inferior

os cabo de aços e as
roldanas usadas em

CABO DE AÇO E ROLDANA DE TIROLESA

MANGUEIRA

BARRAS E CONECTORES DE ÔNIBUS

CARRINHO MERCADO

trilho

trilho

moldura
metálica

pivotante
5X5cm

tirante
metálico

fixo

Ao pensar em uma
estrutura móvel, a
primeira referência
adotada foi a do
carrinho de mercado.
Aos poucos foi-se
agregando outros
e l e m e n t o s e
desconstruindo esse
elemento.

trilho
triplo

tubo metálico de
distribuição de água

mangueira
tipo de combustível

cabo de aço

pilar metálico de
distribuição de água

com ganchos e argolas
para apropriação

registro de gaveta
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mangueiras. Buscou-se não privilegiar um lado específico da estrutura, sendo esta desenvolvida de forma a

ser usada igualmente de qualquer lado, umas vez que uma estrutura é pivotante sobre o eixo.Agregou-se às

estruturas-base diferentes peças de gradis, chapas em aço corten, material espelhado, baldes e até flauta

feita com garrafas pet.

Para explorar características
hidrostáticas da água criou-se
uma máquina de amassar
latinhas o Princípio de
Pascal que estabelece que:

"A pressão aplicada a um fluido
cont ido num recipiente é
transmitida sem redução a todas
as porções do fluido e as paredes
do recipiente que o contém."

"
" a partir d

Com esse princípio é possível
criar dispositivos multiplicadores
de forças, pois a intensidade da
força é diretamente proporcional
à área do tubo, princípio utilizado
em prensas hidráulicas.

Essas estruturas-base terão configuração final de acordo com o material disponível

existente. Foram propostas algumas possibilidades explorando os materiais anteriormente

citados.

Vista superior e perspectiva das possibilidade de configuração do posicionamento

das barras, que podem ser girados sobre o eixo que é fixo, onde é fixada a roldana.
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O TRANSBORDAR DA FONTE DA PREGUIÇA

AFonte da Preguiça, também conhecida como Pedreiras,

sta fonte localiza-se na Avenida Lafayete Coutinho, no Comércio, em

foi escolhida para a aplicação mais

aprofundada da metodologia de intervenção definida. Essa escolha se deu pelo fato dela ter

sido a fonte mais citada durante as oficinas de mapas mentais.

Seu conhecimento e uso difundido não existe à toa, ela foi umas das três primeiras fontes

construídas em Salvador, no século XVI, e apresenta vazão bastante elevada, com média de

aproximadamente 6.500 litros de água por hora. Com tanta água sendo despejada, é difícil

passar em frente à fonte e não encontrar alguém a utilizando. Os principais usos são: banho,

lavagem de carro e abastecimento residencial dos moradores das proximidades quando falta

água encanada.

Incrustada em meio a diversas camadas de histórias que se acumularam ao longo do anos,

e área sujeita à

legislação específica (Centro Histórico - lei 3289/83), definida como Área de Proteção

Rigorosa (APR) por possuir “elementos da paisagem construída ou natural que abrigam

ambiências significativas da cidade, tanto pelo valor simbólico, associado à história da

cidade, quanto por sua importância cultural, artística, paisagística e integração ao sítio

urbano” . Sendo assim, sujeita à limitações e normas definidas especificamente a cada caso

pela pelo IPHAN, IPAC e Prefeitura.

APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
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Apesar dessas limitações legislativas, a especulação imobiliária já se instalou no local. A

Guimarães Imobiliária, que tem Toninho Cerezo como sócio, divulga em seu site o “grande

investimento” de 3.812 m² de terra no entorno da Fonte da Preguiça, avaliados em

R$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais), com projeto de hotel de 17.378m² de

área total construída, com 85 apartamentos, já aprovado pela prefeitura e IPHAN, segundo

informa o site.

(http://www.guimaraesimobiliaria.com.br/grandesinvestimentos/descricao.php?id=26)

Toda essa região está aos poucos sendo tomada pelo mercado imobiliário, que se aproveita

para vender a bela vista para a Baía de Todos os Santos e sua importância histórica e cultural.

Percebe-se que toda a Cidade Baixa, encontra-se bastante descuidada, em ruínas, enquanto

que aos poucos os hotéis e restaurantes luxuosos vão se aproximando e dominando os

galpões e casarões existentes. O percurso realizado para chegar à Fonte da Preguiça, entre

o Solar do Unhão e o Mercado Modelo, é extremamente “árido” para o pedestre.

Ao visitar a fonte, fui alertada todas às vezes para guardar a máquina fotográfica e celular,

para que não fosse assaltada. A barraquinha situada próxima está sempre movimentada,

principalmente no final da tarde e nos fins de semana. Ao conversar com sua vendedora e

com um morador do entorno, soube que eles habitam o terreno contíguo à fonte com a

permissão de Toninho Cerezo, para cuidar do terreno e evitar que seja ocupado

informalmente por outras pessoas. Pode-se encontrar nesse terreno diversas árvores

frutíferas como bananeira e mamoeiro que estão sob os cuidados desses moradores. Foi

relatado também por eles que policiais vão constantemente retirar os moradores de rua que,

além de usar a água, utilizam a fonte como local de encontro e consumo de drogas.
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Fotos dos diversos usos da fonte, seu entorno e sua vista.

FONTE

FONTE
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PROCESSO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Seção esquemática

feita para definir a

implantação da escada

como peça sobreposta

ao perfil do terreno

natural, com espelhos

de 18cm, e pisos de

0,30m por 1,2m .

Inicialmente pensou-se na apropriação apenas da área contígua de aproximadamente

224m², no entanto, em visita, verificou-se que a edificação representada na base SICAR já

havia sido demolida, adicionando então o terreno atrás da fonte para se fazer uma conexão

entre a Rua Visconde de Mauá e a Av. Contorno. Esse acréscimo de 323m² possibilitou a

dispersão de mais pontos de uso da água.

PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA PROPOSTO

PONTO DE SAÍDA DE ÁGUA EXISTENTE

IRRIGAÇÃO

GRELHAS LINEARES DE DRENAGEM

MAR - BAÍA DE TODOS OS SANTOS

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

ÁGUA EXPOSTA/APARENTE

DISTRIBUIÇÃO AÉREA DA ÁGUA

BOMBEAMENTO SUBTERRÂNEO

DRENAGEM SUBTERRÂNEA

Ao longo do processo a forma inicial proposta foi evoluindo e sendo modificada seguindo a idéia de um traçado fluido e

curvo, até quando deu-se conta de que esta intervenção estava fragmentando e agredindo demais o terreno. A partir

daí decidiu-se modificar radicalmente o projeto, e adotar elementos que fossem destacados como uma nova camada

inserida. Ao invés da escada em alvenaria de pedra, como estava se pensando anteriormente, adotou-se escadas e

plataformas metálicas com piso em grelha metálica. Toda a estrutura metálica faria a composição com as estruturas de

distribuição de água.

35m

15m

Esquema de circulação da água desde o

reservatório de captação, bombeamento,

distribuição, escoamento e drenagem da água.
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VISTA SUPERIOR DA INTERVENÇÃO URBANA NA FONTE DE PREGUIÇA

N
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O TRANSBORDAR DA FONTE DE SÃO PEDRO

Segundo documentos investigados, essa fonte foi construída no início do século XIX, a sua

água era bastante límpida e atraia consumidores de longe pela sua qualidade . No entanto,

atualmente, ela se encontra também abandonada. Uma comunidade se desenvolveu em seu

entorno, e apesar de não usar sua água, são quem faz a sua limpeza. Pode-se perceber a

presença de peixes em sua bacia de recolhimento de água, o que é atração para pessoas que

vão contemplar e alimentar os peixes.

Por estar abaixo do nível da rua e de costas para ela, encontra-se escondida para quem

passa pela frente da entrada da ConchaAcústica.

Sua infraestrutura é composta de bacia de captação de água e bacia de recolhimento de água

servida. Sua água também não é considerada potável, mas pode ser utilizada para banho. A

sua vazão não foi calculada por não apresentar bicas.

APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Teatro Castro Alves

Concha
Acústica
Concha
Acústica

Ld. da FonteLd. da Fonte

Complexo de
Delegacias do
Estado

Complexo de
Delegacias do
Estado

Fonte São Pedro

Lrg. do
Campo
Grande

Fonte São Pedro

Teatro Castro Alves

Lrg. do
Campo
Grande

N
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O TRANSBORDAR DA FONTE NOVA

APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

A Fonte Nova também foi construída no século XIX, entretanto sua importância histórica e

cultural , apesar de reforçada pelo empréstimo do nome ao

estádio de Futebol Otávio Mangabeira, e pelos relatos contados por

anutenção precária, bastante sujeira, mas

mesmo assim continua sendo muito usada, principalmente para lavagem de carros, banho e

pelos moradores do entorno na falta de água canalizada em suas casas. A área em seu

entorno se transformou em um grande charco devido a ausência de drenagem

não é reconhecida legalmente

moradores da

vizinhança. Ela é a única, das três abordadas mais detalhadamente neste trabalho, que não é

tombada como patrimônio.

Assim como as outras fontes, ela apresenta m

o escoamento

da água.

Sua infraestrutura é composta por reservatório de decantação e pequena bacia de

recolhimento. Apresenta vazão média de 1.800 litros de água por hora. Sua água também

não é potável, mas é possível banhar-se com ela, segundo padrões legislativos.

Essa fonte encontra-se isolada entre sobras viárias e abaixo da linha de metrô. Ao seu lado

instalou-se uma residência com um restaurante que utilizam a parte da estrutura supeior da

fonte como canil para seus cães de guarda. A fonte é bastante frequentada por taxista que

levam seus carros para serem lavados.

Fonte Nova

Estação de Metrô
Brotas

Ld. Fonte das Pedras Ld. dos G
alés

Ld. Fonte das Pedras

Estádio Otávio Mangabeira
(Fonte Nova)
Estádio Otávio Mangabeira
(Fonte Nova)

Estação de Metrô
Brotas

Fonte Nova

Ld. dos G
alés

N

Av.
 V

as
co

da
G

am
a

Av. Mário Leal Ferreira

(Bonocô)

Av. Mário Leal Ferreira

(Bonocô)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se concluiu, o que se modificou, e o que cresceu após essa experiência exaustiva, mas

prazerosa e gratificante, do Trabalho Final de Graduação?

O tema escolhido permitiu que a noção do tempo dedicado se perdesse entre tantas horas de

trabalho. Viveu-se momentos de aprendizado tão rico e diversificado que resultaram em

crescimento constante.

Os caminhos traçados durante todo esse trabalho foram seguidos de forma espontânea,

apegando-se ao que “saltava à vista”, e tornando-o relevante. Não resta dúvida de que

ainda continua perturbando, inquietando e

direcionando rumos,

Para mim, esse TFG possibilitou não só questionamentos sobre as diversas formas de se

fazer uma cidade mais humana, de se atuar como arquiteto e urbanista, mas também as

diversas possibilidades existentes ao se propor um trabalho final de graduação. Esse

trabalho confiou na possibilidade de mudança.

Assim como os moradores de rua resistem a uma lógica política social e econômica

hegemônica, acredito que esse TFG seja a minha resistência.

Esse TFG transformou-se em minha ferramenta política para poder explicitar que arquitetura

e urbanismo é mais do que “belos lugares espetaculares” ou espaços desencarnados, e

gritar para arquitetos e urbanistas que estamos lidando a todo o momento com vidas. Apesar

de muitas delas serem tratadas, por alguns, apenas como corpos que sobram.

E que fedem.

Que defecam, que roubam, que pedem.

Que incomodam.

Às vezes, realmente, uns fedem, e agridem, e incomodam.

Mas às vezes você também.

a

problemática inicial levantada neste trabalho

mesmo após amadurecimento com toda pesquisa, aproximação

temática e proposta de intervenção elaboradas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Bastou apenas um respingo de ousadia

para fazer transbordar essa vontade de respirar outros ares

e derramar sobre formas rígidas as mais diversas cores

encharcando de desordens aquele fundo branco

neutro

aquele lugar que estava à espera de um mergulho refrescante

atrás de outras possibilidades

para matar essa sede de poder se perder

sem medo.

Foi na tentativa de enxergar reflexos avessos de uma sociedade torta

esperando que se derreta a fria e gélida lógica existente

que meu corpo foi encontrado molhado

boiando na beira do caminho

derrubado pela enxurrada de desencontros

mas pronto para levantar e continuar

dissolvendo essas soluções

incolores

inodoras e

insípidas

que insistem em inundar nossas cidades

e nossas vidas.

BREVE E DESPRETENSIOSO JOGO
DE PALAVRAS E SENTIMENTOS
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