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1. Apresentação 

 

Com essa breve apresentação, pretendo apenas situar de onde veio a 
minha vontade de investigar a questão da habitação no centro de Salvador 
nesse Trabalho Final de Graduação. Para isso, vou retornar um pouco a 
um trabalho que eu e um grupo de colegas e amigos1 desenvolvemos no 
ano de 2010, no Atelier 5 coordenado por Paola Berenstein e Eduardo 
Carvalho. Se tratava de um trabalho sobre o espaço público de Alagados e 
os tensionamentos decorrentes das apropriações (e não apropriações) 
dos espaços pelas pessoas. A partir de jogos-conversa com os 
moradores do bairro, uma questão que se destacou sobre as outras foi a 
discussão da permeabilidade entre alguns lugares do próprio bairro e de 
Alagados com Salvador. Daí resultou a nossa proposta de empreender um 
projeto urbanístico para Alagados levando em conta essa questão da 
permeabilidade.  

O trabalho que nós desenvolvemos em Alagados se insere em uma 
perspectiva de dotar os bairros periféricos – que concentram a maioria da 
população de Salvador – de infraestrutura, equipamentos e espaços 
públicos de qualidade. Estamos, dessa forma, mesmo que não intervindo 
nas casas das pessoas, tratando da questão habitacional. Afinal, de pouco 
adianta uma casa adequada que não apresente um contexto favorável. 

                                                           
1 Para mais informações, ver texto alagados: memórias, percursos e desejos escrito para 
a revista virtual dobra. Texto disponível em 
http://www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r0/jogo-e-catimba/jogo-da-memoria-
2/#domingo-nota 2/#domingo-nota 

presentação 

  

Dessa vez, decidi analisar a habitação popular no centro da cidade, mais 
especificamente, a habitação de interesse social. Explico melhor: em 
Alagados, assim como em muitos outros lugares frutos da 
autoconstrução, as intervenções de infraestrutura e de espaço público 
vêm depois que as famílias constroem suas casas. São as relações de 
necessidade, desejo e trocas estabelecidas pelos moradores que 
escolhem ir para aquele lugar ou ali permanecer que constroem esses 
lugares. 

Já no centro da cidade, se dá o movimento oposto. As ocupações dos 
vazios construídos ocorrem, na maioria das vezes, porque eles já são 
dotados de infraestrutura e equipamentos básicos que dão suporte ao uso 
habitacional. Além da habitação propriamente dita, um dos elementos 
mais importantes para os mais pobres que habitam o centro da cidade é a 
concentração de mercado informal, onde muitos desses ocupantes 
trabalham. Nesse contexto, portanto, o que é mais carente não é a 
infraestrutura, mas a frágil condição dessas pessoas de continuarem 
residindo nessas áreas. Quando falo dessa fragilidade da habitação, estou 
me referindo às ocupações dos edifícios ociosos do Centro, em sua 
maioria coordenados por movimentos sociais que reinvidicam o direito de 
permanecer nessas áreas, como também dos moradores de rua. 
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No Brasil [...] o grau de carência das populações menos favorecidas acaba 

soterrando discussões mais amplas, que dêem conta de algo maior do que a 

demanda premente, a saber das unidades habitacionais. A ampliação do 

conceito de moradia, em que se busca superar o enfoque apenas no espaço 

da unidade habitacional, tanto pelos movimentos sociais quanto pelo poder 

público, é relativamente recente. A luta pelo direito de habitar os centros 

urbanos nas metrópoles brasileiras se insere num contexto maior, de luta pela 

Reforma Urbana, que vem tendo como eixo de reinvidicações, nos últimos 20 

anos, o direito à cidade. Os movimentos sociais estão lutando pela 

democratização das metrópoles, pela democratização da infra-estrutura urbana, 

dos equipamentos e serviços, bem como pelo acesso aos espaços livres 

públicos. (FERREIRA, 2007) 

 

Com relação à construção de conjuntos habitacionais, não era meu 
objetivo tratar dessa questão nesse trabalho, mas, desde o início do 
processo, fui atravessado pelo programa do Governo Federal, o Programa 
Minha Casa Minha Vida (MCMV), com todas as vantagens e desvantagens 
que isso está trazendo para as nossas cidades. Portanto, mesmo não 
sendo o foco do trabalho, esse tema vai aparecer por ter se mostrado 
intimamente relacionado com a discussão da habitação de interesse 
social no Centro, como veremos a seguir. 

2. Habitação de Interesse Social em Salvador 

 

Essa aparente redundância - tratar da habitação de interesse social como 
se as outras habitações não o fossem – se deve justamente à falta de 
preocupação do poder público e da sociedade civil com as demandas das 
camadas mais pobres, parcela significativa da população que costuma ser 
deixada de lado. O Governo Federal, no MCMV, faz distinção das 
habitações para famílias com renda de até 3 salários mínimos e para 
famílias com renda de 3 a 10 salários mínimos mensais. O Governo do 
Estado, na PEHIS (Política Estadual de Habitação de Interesse Social), 
define habitação de interesse social (HIS) como aquela que se destina a 
atender as necessidades das populações com até três salários mínimos 
mensais2. 

Portanto, a HIS se destina às famílias que não têm condição de acessar o 
direito à moradia por seus próprios meios, isto é, através do mercado 
privado. Nessa situação, estão incluídas as famílias que moram de 
aluguel mas vivem em constante vulnerabilidade, a população em 
situação de rua, os ocupantes de edifícios abandonados, além de uma 
grande parcela dos moradores de favelas. Também não podemos 
esquecer dos estudantes que se deslocam para outras cidades e que 
dependem de uma vaga em uma residência universitária. Por fim, falar de 
HIS é também uma atitude política, pois nos lembra que, enquanto a 

                                                           
2 LEI Nº 11.041 DE 07 DE MAIO DE 2008. Da Política Estadual de Habitação de Interesse 
Social do Estado da Bahia. 
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moradia não é cumprida no seu papel social para todos os brasileiros, ao 
mesmo tempo existe uma outra parcela onde prevalecem outros 
interesses que não o social – quando deixamos de falar de moradia para 
falar de empreendimentos – e que, portanto, prevalecem os interesse nos 
investimentos e na especulação. 

Tentando localizar um pouco mais essa questão no nosso Estado e em 
nossa cidade, o déficit habitacional do Estado da Bahia era de 485.904 
unidades habitacionais em 2008, o que representa 11,5% do número total 
de domicílios em todo o Estado. 

No período de 2000 a 2008, o déficit habitacional na Região 
Metropolitana de Salvador passou de 106.683 para 116.014 (114.524 em 
áreas urbanas), perfazendo 10,1% do total de domicílios. Comparando 
Salvador com a totalidade do Estado, percebemos que praticamente um 
quarto desse déficit se concentra na capital e sua região metropolitana3. 
Esses dados só reforçam a atuação inexpressiva de quaisquer tipo de 
políticas públicas voltadas para a questão da habitação de interesse social 
na nossa cidade, visto que cerca de 85% dessa demanda se concentra na 
faixa das famílias com renda de até 3 salários mínimos.4 

                                                           

3 Dados do Déficit Habitacional no Brasil. Fundação João Pinheiro, 2008. Baseado nos 
dados do Censo 2000 do IBGE. O conceito de déficit habitacional básico utilizado pela 
FJP corresponde às deficiências por estoque de moradias, não fazendo distinção entre 
necessidade de reposição e incremento do estoque de unidades. 

4 Dado da então Secretária Municipal da Habitação, Ângela Gordilho, em matéria da 
Tribuna da Bahia de 07 de julho de 2007. 6 MIL SEM-TETO EM 41 IMÓVEIS. Matéria de 
Lorena Costa. 

O outro lado do problema é o número de domicílios vagos, que totalizam 
726.284 unidades no Estado e 144.370 unidades na Região 
Metropolitana, que já são por si só suficientes para atender, e com 
alguma sobra, a demanda por habitação em ambos os casos. É evidente 
que seria necessário um estudo mais apurado de onde se localizam esses 
imóveis e avaliar as distintas demandas por habitação em áreas ubanas e 
rurais. Entretanto, esses dados se mostram mais eloquentes e apontam a 
ocupação desses imóveis vazios como uma solução efetiva para o déficit 
habitacional quando tratamos da Região Metropolitana, uma vez que 
98,7% dessa população é urbana. O mais impressionante é que, ao 
mesmo tempo que o déficit habitacional cresce em termos absolutos em 
Salvador, o número de domicílios vagos cresce em velocidade ainda 
maior: das 113.133 unidades vazias em 2000, em 2008 já se somavam a 
esse montante outras 31.237 unidades. Isso significa dizer que entre 
2000 e 2008, para cada unidade que se somava ao déficit habitacional na 
RMS, outras 3 unidades ficavam ociosas. Desse total crescente, uma 
parcela significativa se encontra no centro da cidade. 

A questão, portanto, passa pelo questionamento a respeito da função 
social do solo urbano5, já que existe uma parcela da população que 

                                                           

5 O Estatuto da Cidade ratifica e complementa o termo função social da propriedade 
presente na Constituição Brasileira: 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 
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possui uma necessidade premente por moradia e existem milhares de 
imóveis no centro que há anos estão abandonados. Em nenhum desses 
imóveis foram aplicados os instrumentos previstos pelo Estatuto da 
Cidade. Dessa maneira, esse trabalho vem no sentido de reforçar algo que 
não é novidade, mas que ao mesmo tempo parece ser muito difícil de ser 
posto em prática em Salvador. 

No texto Bolonha: Por que o centro histórico?, CERVELLATI e 
SCANNAVINI apontam a propriedade do imóvel como um dos maiores 
problemas para tratar da habitação no centro e manter os grupos sociais 
que ali residem ou tecem suas relações. Eles apontam dois motivos 
importantes: um deles é o gasto que o proprietário tem para realizar a 
manutenção da sua casa, dificultando assim a permanência dos mais 
pobres em certos imóveis; e o outro motivo é que a posse do imóvel o 
torna suscetível de ser vendido, abrindo espaço para processos de 
gentrificação. Dessa forma, eles defendem que a maneira mais eficiente 
de realizar medidas antiespeculativas é que uma quantidade significativa 
                                                                                                                                

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei. 

Fonte: LEI Nº 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 (Estatuto da Cidade). 

de imóveis seja de propriedade pública, e  que a habitação seja entendida 
como um bem de uso, um serviço social. 

 

Portanto, se propõe como alternativa operativa a introdução da cooperativa em 

propriedade indivisível. [...] A cooperação em propriedade indivisa se converte 

pois, em um sistema de gestão da cidade, entendida como uma 'continuidade' 

de seviços destinados ao uso da coletividade, desde as habitações a todo tipo 

de equipamentos sociais, escolares, cívicos, culturais, assistenciais, 

comerciais, etc ( CERVELLATI e SCANNAVINI, 1979) 

 

Em Lisboa, um programa de reabilitação dos bairros centrais merece 
destaque. A mobilização dos moradores teve início em 1974, mas 
somente em 1987, com a publicação do manifesto Alfama: recuperação 

ou morte, que esse movimento ganhou decisivamente espaço na política 
habitacional da cidade. O poder executivo municipal tomou uma série de 
medidas com o objetivo de assegurar a participação popular nesse 
processo, justamente com o intuito de que a renovação urbana não fosse 
realizada nos moldes tradicionais, com a expulsão dos moradores e a 
alteração do perfil desses bairros. 

Foram criados uma série de instrumentos, e um particularmente 
interessante é o Regime Especial de Coparticipação na Recuperação de 
Imóveis Arrendados (RECRIA). Esse programa foi criado em 1988 com o 
objetivo de combater o processo de degradação do parque habitacional 
de Lisboa, criando condições de compartilhamento das despesas de 
reforma de imóveis habitacionais entre proprietários e poder público, com 
subsídios a fundo perdido de até 65% do valor das obras. O que 
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justificava a mobilização do poder público nesse sentido era de dar apoio 
à manutenção do patrimônio urbanístico e arquitetônico e assegurar a 
fixação de moradores em áreas centrais, visando ainda reduzir o processo 
de periferização.6 Ou seja, existe nesse projeto um entedimento de que 
investir em áreas centrais – mesmo com um custo maior se 
considerarmos o valor da recuperação de cada imóvel em comparação 
com novas unidades de moradia – é muito mais viável para o poder 
público, uma vez que este não precisa assumir o onerososo compromisso 
de dotar novas áreas de infraestrutura, muitas vezes às custas das poucas 
áreas verdes remanescentes das cidades. 

A opção pelo espraiamento da cidade – com a construção de mais ruas e 
todo o conjunto de sanemanto básico, eletricidade, novos equipamentos 
públicos, sistema de transporte – em detrimento de uma proposta de 
cidade compacta, que preencha os seus cada vez mais numerosos vazios 
urbanos, com a produção massiva de conjuntos habitacionais em bairros 
periféricos, só reforça a exclusão da população de menor renda aos 
serviços básicos que complementam a moradia. 

É sempre importante lembrar que a unidade habitacional constitui apenas 
uma parte da questão da habitação. Na realidade, este trabalho vem 
justamente no sentido de reforçar a ideia do    habitar habitar habitar habitar como um campo como um campo como um campo como um campo 
expandido da unidade habitacional, como uma teia de relações que se expandido da unidade habitacional, como uma teia de relações que se expandido da unidade habitacional, como uma teia de relações que se expandido da unidade habitacional, como uma teia de relações que se 
espalha e necessita da cidadeespalha e necessita da cidadeespalha e necessita da cidadeespalha e necessita da cidade, o , o , o , o habitat dohabitat dohabitat dohabitat do    homem urbanohomem urbanohomem urbanohomem urbano. Uma casa 
bem infraestruturada mas desprovida de um contexto favorável é uma 
séria candidata a ser mais um problema que uma solução. Alguns 

                                                           
6 FERREIRA, 2007. 

problemas recorrentes são a passagem das unidades dos programas de 
moradia para as mãos de outros proprietários com maior poder aquisitivo, 
com a venda da unidade a preços irrisórios e a perda do primeiro 
proprietário da possibilidade de conseguir outra habitação por meio de 
um programa social que utilize o mesmo cadastro.7     

Muitas das ocupações em Salvador estão sendo desfeitas, inclusive com 
o impulso da construção de inúmeros conjuntos do MCMV, e seus 
moradores estão sendo deslocados para a periferia da cidade, onde esses 
conjuntos estão sendo construídos. Um dos argumentos mais comuns 
para explicar a não realização de projetos de requalificação em edifícios 
pré-existentes é a questão do valor do solo urbano e do custo de 
desapropriações em áreas urbanizadas. A própria especulação sobre a 
possibilidade da construção de novos prédios ou reabilitação de edifícios 
ociosos nas áreas centrais encarece os valores desses terrenos. Outro 
grande temor é de destinar edifícios que necessitem de elevador para 
HIS, já que isso aumenta o custo do condomínio, o que poderia causar 
problemas de inadimplência. 

O resultado disso é que a resposta do Governo à demanda habitacional – 
e à ameaça de crise econômica se alastrar pelo país – acaba sendo, antes 
de mais nada, favorável às construtoras. A produção da cidade fica então 
balizada por dois extremos que adotam o mesmo comportamento de 
negação à rua e ao espaço público. Tanto os mais ricos como os mais 

                                                           
7 A unificação dos cadastros por demanda habitacional do Estado e dos Municípios para 
atendimentos em programas de habitação é uma das prioridades da Política Estadual de 
Habitação. Ainda existem outras várias formas de burlar o sistema, como colocar o nome 
da segunda unidade no nome de outra pessoa, como a esposa ou um filho. 
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pobres agora vivem em condomínios fechados. No caso dos ricos, por 
omissão, e no caso dos pobres, por ação direta do Estado. Falo isso não 
porque os conjuntos do MCMV sejam condomínios fechados a priori, 
mas porque a sua não relação com a malha urbana – tão frágil onde esses 
conjuntos são instalados, justamente porque aí se encontram os terrenos 
mais baratos – é tão evidente que o fechamento do conjunto é o passo 
natural desejado pelos moradores. E, ao mesmo tempo, deixamos de 
aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, que poderiam ser um 
contraponto aos elevados custos do solo nas áreas centrais. 

Esses novos conjuntos, muitas vezes, são completamente desprovidos de 
qualquer tipo de comércio, serviço, posto de saúde, escolas, creches, 
cobertura policial e costumam ser muito mal atendidos pelo transporte 
público. Se levarmos em conta que praticamente todas as famílias que 
moram em ocupações são justamente as pessoas que têm uma renda 
mais baixa e se encontram em uma maior vulnerabilidade social e 
econômica, desprender essas pessoas do contexto que elas já se 
inseriram e colocá-las em uma outra situação que parece ter mais 
desvantagens que vantagens, se assemelha à tentativa de tapar o sol com 
a peneira. 

Muitos moradores de ocupações trabalham na informalidade, usam dos 
serviços públicos que o Centro oferece e fazem compras no comércio das 
proximidades. Além disso, grande parcela dos que moram em ocupações 
não o estão fazendo por opção, mas sim porque, em algum momento, não 

puderam mais continuar onde moravam8, ou não tiveram mais condições 
de continuar pagando aluguel. 

Apesar da repetição exaustiva da mesma tipologia de edifícios e da 
mesma planta para qualquer tipo de família, não importando o seu 
tamanho ou necessidade, o apartamento-tipo do conjunto Recanto das 
Margaridas (do MCMV), localizado no bairro do Jardim das Margaridas 
(isto é, nas vizinhanças do Aeroporto), ainda assim representa um ganho 
efetivo em contraposição às condições que os ocupantes possuíam no 
Ed. Lord, na Carlos Gomes. Agora eles têm uma quadra de futebol, um 
parque infantil e muito mais vagas para estacionamento do que veículos. 
Entretanto, a receptividade da vizinhança parece ser outra, e o acesso ao 
Centro, que continua sendo o lugar onde eles se deslocam diariamente, 
se torna muito mais complicado e dispendioso. 

 

 

                                                           

8 Um exemplo dessa situação é Eliete. Sua casa ficava em área de encosta, que foi 
completamente destruida por um deslizamento de terra. Sem ter para onde ir, foi parar 
em uma ocupação coordenada pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) 
no Tororó, onde ficou morando em uma barraca de madeirite. Como lá não havia mais 
terrenos livres, ela foi aconselhada pelo coordenador da ocupação a ir para o Ed. Lord, 
na Carlos Gomes, que na época ainda não havia sido ocupado. Eliete está entre os 
primeiros ocupantes do Lord, e assim como muitos deles, já trabalhou vendendo milho 
na Av. Sete e, até pouco tempo atrás, vendia churrasquinho na Carlos Gomes.  
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Já fazem dois anos que Jorge mora no Lord. Ele conta que está muito contente de ter 
conseguido a sua casa própria, por causa da instabilidade de morar numa ocupação. 
Entretanto, ao longo da semana ele vai continuar morando no Centro, já que pretende 
ficar na casa de algum parente na região. A sua nova moradia, portanto, vai ser 
efetivamente usada por ele apenas nos fins de semana, a qual ele vai dividir com a sua 
esposa. 

Jorge é pescador e sai com sua embarcação na Gamboa e de lá vai para o mar aberto. 
“Eu saio daqui, já estou dentro do meu barco.” Jorge acorda diariamente às 04h30, e 
para ele sair com o seu barco nas proximidades de sua nova casa, ele teria que acordar 
duas horas mais cedo. 

“Seria bem melhor que dessem uma casa aqui, mais próximo da gente. Aí, todo mundo 
ía numa boa, mas vários pais de família tem que se abrigar aqui na cidade, e a família 
lá”. 

 

A política de habitação adotada, – e que ganha um novo impulso com a 
proximidade da Copa – de realizar uma verdadeira limpeza social no 
centro da cidade e relocar os antigos moradores para conjuntos 
habitacionais tem como pressuposto tratar a moradia como uma medida 
assistencialista, e não um serviço social que assegure verdadeiramente 
condições adequadas de habitação e acesso à cidade para todos. 

Ao mesmo tempo, construtoras ganham com a construção de novos 
conjuntos sem a mínima preocupação urbanística, e ganham também 
com a incorporação de áreas imensas no centro, que agora se vê cada vez 
mais livre dos ocupantes tradicionais, que adquirem as construções a 
preços mínimos. Através dos processos de especulação sobre esses 
terrenos centrais, essas áreas, que foram deixadas às moscas, invisíveis 
para o Estado, se vêem diante de uma grandiosa oportunidade de ter uma 

nova vida. Essa iniciativa privada, por meio de grandes concessões e 
facilidades fiscais, conseguem reaver com muita facilidade o 
investimento inicial aplicado na aquisição das ruínas e construções 
antigas, o que parece ser uma medida em prol da revitalização. No 
entanto, reside justamente aí o grande equívoco de pensar a cidade 
apenas no seu lado pedra9, das contruções. Para os patrimonialistas de 
plantão, as relações sociais, as pessoas que antes ali residiam ou 
passavam lá o seu dia pouco importam. Na realidade, esses ocupantes 
são vistos como desqualificados para usarem as grandes construções 
históricas, por não terem a renda necessária para manter essas 
construções num suposto nível que elas merecem. 

São os que vêem a cidade apenas como pedra que defendem a 
requalificação desses espaços, o que significa trazer de volta esses 
espaços aos supostos tempos áureos. Mas urge entender que as pessoas 
que usam a cidade, que moram nesses lugares, são a verdadeira vida da 
cidade. São os moradores que diariamente compram pão, os vendedores 
de rua ou das lojas, os passantes, todos esses que compõem essa 
complexa e delicada teia de relações que constituem o lado carne10 da 
cidade. Portanto, se pensarmos que a arquitetura possui o nobre papel de 
servir de suporte, de acolher as necessidades humanas – sejam elas a 
habitação, o comércio, ou qualquel outro uso –, então estamos indo de 
encontro à essência da nossa profissão. Ao contrário disso, estamos 
colocando-a a favor dessa limpeza social quando, ao invés de pensar a 

                                                           
9 SENNET, Richard. CARNE E PEDRA: o corpo e a cidade na civilização ocidental.Rio de 
Janeiro: Record, 2003. 3ª ed. Trad. Marcos Aarão Reis. 
10 Idem. 
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arquitetura para o homem e suas necessidades, escolhemos as classes e 
usos supostamente apropriados para cuidar e valorizar essa arquitetura. 

Se falamos em requalificação das áreas centrais e de seus edifícios, 
deveríamos pensar em como ajustar a nossa cidade às pessoas que usam 
esse espaço, tratando assim como patrimônio as relações que ali se 
estabeleceram durante muitos e muitos anos11, e não enxergar as 
construções preservadas como finalidade última. São esses moradores 
que, residindo nessas casas ocupadas, garantiram que a sua deterioração 
                                                           
11 No breve texto intitulado Notas Sobre o Projeto Pedregulho, de Paola Berenstein 
Jacques, a autora trata da questão do que seria mais adequeado ser entendido como  
patrimônio no emblemático conjunto habittacional Pedregulho, projeto de Affonso 
Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro: 

O que fazer com essa herança da utopia habitacional moderna? Talvez seja o 

caso de pensarmos que se há de fato algo a ser patrimonializado, não seria a 

rigidez do seu projeto arquitetônico original (com suas regras de conduta), 

hoje já completamente apropriado pelos moradores, mas sim o princípio que o 

gerou, pelo qual o casal Affonso Reidy e Carmem Portinho tanto lutou, ou seja, 

o seu caráter público de habitação de interesse social. Como sabemos, desde 

meados dos anos 1950, com as críticas do Team X ou dos Situacionistas, o 

pressuposto moderno (difundido pelos CIAMs) de que a materialidade da 

Arquitetura poderia mudar a sociedade não só não se concretizou como criou 

vários problemas urbanos e sociais, em particular a partir da massificação e 

padronização das construções em série modernistas (tipo BNH no Brasil). 

Entretanto, a crença no caráter público de interesse social da Arquitetura ainda 

poderia ser preservada e atualizada, sobretudo no caso da habitação popular.  

 

 

fosse suavizada, visto que, mesmo dentro das suas limitações financeiras, 
fizeram o possível para cuidar desses espaços. Portanto, o argumento de 
que essas pessoas não devem morar onde já moram há anos é, na 
realidade, um contrassenso. 

 

Edelson comenta dos laços de vizinhança que foram se contruindo ao longo dos anos de 
ocupação do Lord, e critica o processo de distribuição dos apartamentos como está 
sendo feito. “Nós aqui já nos transformamos em uma comunidade. Vai fazer cinco anos 
que nós estamos aqui. Então, a gente já conhece todo mundo, todo mundo se conhece. 
Então, se retirasse a gente e colocasse todo mundo no mesmo local, tudo bem. Mas 
não, vamos nos acostumar já com outras pessoas. Lá, nós vamos nos misturar com mais 
gente ainda. Eu, pra sair daqui, não vou pra lá, eu prefiro ficar por aqui mesmo.” 

Edelson reclama ainda mais da segunda distribuição das famílias do Lord [o Bairro 
Novo]: “Essa segunda remessa que vai sair, é mais mato, é pior ainda do que a 
primeira.” 
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3. A Carlos Gomes 

 

A escolha da Carlos Gomes como recorte para estudar a questão da 
habitação no centro de Salvador se deu, inicialmente, por dois motivos. O 
primeiro é a presença de, até pouco tempo atrás, duas ocupações na 
região. Uma é o Ed. Chile, na Rua Chile, do qual os ocupantes tiveram 
que sair por conta de uma ordem de despejo há cerva de dois anos; e a 
outra é o Edifício Lord Cochrane, um edifício de oito andares que ainda se 
encontra parcialmente ocupado. Como os herdeiros do imóvel moveram 
uma ação de reintegração de posse, as famílias que ali viviam foram ou 
estão sendo relocadas para conjuntos do MCMV na periferia. Essas 
ocupações, entretanto, são apenas as que mais saltam aos olhos, por se 
situarem em vias importantes. Mas existem nessa região central outras 
tantas ocupações, umas em edifícios de porte, outras em construções 
menores e por ruas com menor movimento. 

O outro motivo para eleger essa região como objeto de estudo é a 
vitalidade do comércio popular presente na região do Largo 2 de Julho, 
na Rua Carlos Gomes e, sobretudo, na Av. Sete de Setembro – no trecho 
compreendido entre a Praça Castro Alves e o Campo Grande. Esse 
comércio popular se manifesta tanto nas lojas, mercados, bares e 
restaurantes como no mercado informal por meio dos camelôs, com 
barracas e ambulantes, sendo os camelôs encontrados em maior número 
na Av. Sete. Esse contexto de intenso fluxo de pessoas e transações 
comeciais oferece a possibilidade de emprego e locais de compra de  

 kj 

 

grande parte dessa população que ocupa esses edifícios no Centro, como 
é o caso da maioria dos moradores do Lord. Some-se a isso o fato do 
Centro ser extremamente bem-dotado de infraestrutura e dos 
equipamentos públicos mais diversos. Portanto, no Centro se encontram, 
efetivamente, diversos elementos que constituem um contexto urbano 
altamente favorável à habitação, sobretudo à habitação popular. 

Esses foram apenas os dois primeiros motivos que me conduziram à essa 
região da cidade, mas as questões da habitação e do comércio no Centro 
se desdobram em muitas outras nuances. Com relação à habitação, ali 
coexistem diversas formas de habitar, numa relação extremamente 
embrincada e de permanente tensão, que encontra rebatimentos nos usos 
do espaço público. Ali estão presentes a classe média, por meio de 
proprietários e inquilinos; os ocupantes dos vazios construídos, em 
grande medida associados a algum movimento social de luta pela 
moradia; as pessoas que possuem uma casa em algum lugar distante, 
mas dormem de sublocação ou nas ruas do Centro durante a semana12; e 
também a população em situação de rua. Estes últimos envolvem, além 
das pessoas que efetivamente dormem nas ruas, pessoas que ora 
dormem nas ruas, ora ocupam alguma casa abandonada ou pagam 

                                                           
12 Norma, coordenadora do MNLM e moradora do Lord, conta que conhece “diversas 
famílias que têm casa sim, mas passam os dias na rua. Não são mendigos, são pedintes. 
Dormem a semana inteira na ‘cidade’, porque há mais vantagens no Centro.” 
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aluguel por algum quarto, mas, de forma geral, encontram-se em extrema 
vulnerabilidade, podendo voltar para as ruas a qualquer momento. 

Mesmo que existam essas variadas formas de morar no Centro, essa 
região ainda apresenta o seu dinamismo eminentemente relacionado ao 
comércio e serviços, o que causa um descompasso muito grande entre a 
vitalidade ao longo do dia e a sensação de abandono quando chega a 
noite. De maneira geral, durante o horário comercial, as ruas estão cheias 
de pessoas e veículos, enquanto, a partir das 19 horas, o fluxo vai 
decrescendo até as ruas se tornarem praticamente desertas. Alguns 
estabelecimentos noturnos conseguem reter uma movimentação no seu 
entorno, mas isso ocorre de maneira mais localizada. No 2 de Julho, os 
mesmos estabelecimentos que funcionam durante o dia se estendem um 
pouco pela noite, além da presença de alguns bares. A Carlos Gomes 
também possui bares e casas noturnas. 

O resultado da “morte” do Centro nesses horários é a sensação de 
insegurança, que apareceu na maior parte das conversas com moradores 
do local. Uma possibilidade de solução para essa diferença tão expressiva 
entre dia e noite é intensificar o uso habitacional de forma a balancear a 
proporção entre comércio, serviços e residências. Assim, o próprio 
incremento do uso habitacional também induz à instalação de 
estabelecimentos que se prolonguem pela noite, o que também aumenta 
a sensação de segurança. 

Por fim, outro motivo importante para reforçar o uso habitacional é a 
própria utilização mais efetiva da infraestrutura do Centro, já que este 
acaba sendo subutilizado nos horários não-comeciais. 

Portanto, o objetivo desse trabalho está muito atrelado à essa região da 
Carlos Gomes, tratando-a como um lugar da habitação no centro de 
Salvador. 

Seu Antônio é um dos donos do Rey das Redes, um estabelecimento comercial que ele 
divide com outros familiares, praticamente em frente ao Lord. Existe uma outra loja do 
Rey das Redes: o custo de aluguel pelo ponto da loja na Carlos Gomes custa R$ 
1.500,00, enquanto que o ponto da Av. Sete, bem próximo dali, custa R$ 5.000,00. A 
diferença é que, na Av. Sete, a loja tem metade da dimensão do ponto da Carlos Gomes, 
além dessa última possuir uma sobreloja que armazena a mercadoria das duas lojas. Ele 
conta que a loja na Av. Sete dá lucro, mas prevê que a loja da Carlos Gomes, mais 
recente, não resistirá por mais que alguns meses. Seu Antônio tem a resposta para  o 
problema na ponta da língua: As pessoas circulam na Av. Sete, ninguém circula na 
Carlos Gomes. “Eu tenho clientes de vários bairros da cidade que vêm pra loja da Av. 
Sete”. Seu Antônio defende que quanto mais comércio houver, mais pessoas são 
atraídas para a região. Dentro dessa lógica, a sua proposta para a Carlos Gomes não 
seria o uso misto, com habitação nos andares de cima e comércio no térreo. Ele, 
inclusive, defendia que os moradores do Lord tinham que sair mesmo dali, e ocupar 
todo o prédio com comércio. 

O próprio argumento de Seu Antônio, de apinhar a Carlos Gomes exclusivamente com 
comércio, caiu por terra quando ele começou a tecer elogios sobre o tipo de comércio 
presente no 2 de Julho, que se vale justamente de atender as residências da região. Ele 
mesmo eventualmente frequenta esses estabelecimentos.  

Por fim, ele começou a se convencer que quanto mais pessoas morarem lá, haverão 
mais possíveis compradores para sua loja. Confessou até que, se tivesse dinheiro, 
alugaria um espaço para morar ali perto, pelo menos por um tempo, por questão de 
praticidade. Entretanto, Seu Antônio gosta mesmo de ter uma casa com quintal, como é 
a sua casa em Arembepe. 
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Mapa 1 – Conflitos fundiários mediados pela Sedur em Salvador. Esse mapa evidencia a concentração de ocupações na região central da cidade.                    
Fonte: CADERNOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: mediação de conflitos fundiários urbanos, 2 / Secretaria de Desenvolvimento Urbano. - 
Salvador: SEDUR, 2010, pg.26.
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4. Edifício Lord 

 

Norma, moradora do Lord e uma das coordenadoras do MNLM 
(Movimento Nacional de Luta pela Moradia), relaciona a ocupação do 
Lord com um maior dinamismo no trecho da Carlos Gomes onde se 
encontra o edifício. Segunda ela, por ali não havia comércio, apenas 
uma vendinha logo em frente ao prédio. Depois disso, lojas de roupa 
abriram, salão de beleza, um centro comercial foi reformado, além de 
bares e restaurantes. 

Há pouco mais de cinco anos, aproximadamente 100 famílias 
ocupavam o edifício Lord. Em março de 2011, as primeiras famílias 
começaram a se mudar para um conjunto habitacional no Jardim das 
Margaridas. Existe uma liminar que determina a reintegração da posse 
do prédio aos herdeiros do proprietário, mesmo depois do Lord ter 
ficado desocupado por cerca de 40 anos e sua obra não ter sido 
completamente finalizada. Algumas possiblidades para o seu abandono 
são a irregularidade da obra e mesmo falência do proprietário. Ou seja, 
as pessoas que pagaram por um apartamento no Lord sequer chegaram 
a morar lá. 

O prazo estipulado para a entrega do edifício é atrelado ao momento 
que todas as famílias ocupantes tenham suas unidades garantidas pelo 
programa Minha Casa Minha Vida. Portanto, nenhuma pessoa podia se 
mudar para o Lord, mesmo com os apartamentos ficando vagos. 

 

  

 

Antes mesmo da ocupação do Lord pelo MNLM, havia uma outra 
ocupação em um terreno no Tororó, encabeçada por Vilberto, 
coordenador estadual do movimento na época. Essa ocupação mais 
antiga já estava cheia, e algumas pessoas ainda precisavam de um 
espaço para construírem suas casas. Esse é o caso de Eliete, que tinha 
ido para o Tororó com seus dois filhos, depois de escapar de um 
deslizamento de terra, onde perdeu sua casa. 

Portanto, uma ocupação está relacionada com a outra, uma vez que 
algumas famílias que não conseguiram mais terrenos no Tororó já iriam 
para o Lord, ocupação que estava sendo planejada por Vilberto. Além 
disso, Vilberto fez na Estação da Lapa uma inscrição de pessoas 
interessadas na ocupação. Depois ocorreu uma grande reunião no 
Campo Grande e, finalmente, uma marcha até a Carlos Gomes, onde 
eles ocuparam o edifício em 3 de setembro de 2006. 

Quando eles entraram no prédio, se depararam com muito lixo que foi 
sendo acumulado ao longo das quatro décadas de abandono. Foram 
necessárias cerca de 40 carretas para retirar todo o entulho, fruto dos 
despejos de lixo dos vizinhos por todos esses anos. A única moradora 
do prédio era Conceição, que morava ali a pedido do proprietário do 
Lord, justamente para tomar conta do edifício. O estado de 
precariedade era tão grande que mesmo a água que Conceição utilizava 
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vinha do vizinho. Entretanto, ela permaneceu ali mesmo durante a 
ocupação do Lord. 

Havia uma distribuição de tarefas, como o revezamento de turnos de 
vigília para tomar conta do edifício. Ao longo dos dois primeiros anos, 
ficavam sempre três vigilantes por noite. O número de problemas para 
serem resolvidos era enorme, como de falta de telhas na cobertura, a 
colocação de janelas, providenciar água, esgoto e energia para os 
moradores. Eles tentaram com a Prefeitura instalar um portão para o 
prédio, mas não obtiveram autorização, com a justificativa de que a 
obra era embargada. Os ocupantes colocaram água, foram na Coelba, 
que legalizou a luz, mas não oferecia a quantidade de energia 
necessária para as 97 famílias que estavam morando ali. Então, eles 
fizeram um gato. 

O trecho de um ofício escrito por Cirlene – coordenadora do MNLM –  
e direcionado a alguns membros do Poder Público Municipal e 
Estadual serve de registro de como era a situação do Lord em janeiro 
de 2008: 
 

As 97 famílias que vivem no Edf. Lord, encontram-se em situação de 
extrema vulnerabilidade social, econômica e ambiental, em uma situação 
das mais alarmantes e calamitosas de risco à vida, devido a índices 
estratosféricos de insalubridade que já resultaram na ocorrência inclusive de 
óbitos (um bebê que sofreu infecção respiratória e um morador que caiu do 
5° andar) além dos constantes casos de doenças respiratórias e lesões de 
pele que sofrem essa população e vizinhança. São poços de elevador 
aberto, apenas um ponto de água para o abastecimento das 97 famílias, 
adensamento excessivo já que o projeto original do imóvel deveria abrigar 
apenas 34 famílias, ausência de ligações intradomiciliares de esgoto e 
dessas á rede geral (predominando os "balões") com acúmulo de dejetos 

no fundo do terreno que atinge negativamente toda a vizinhança, gerando 
proliferação de ratos, mosquitos e inúmeros vetores de doença. 
Fonte: OFÍCIO CIRCULAR Nº13/2008 in  CADERNOS DO PROGRAMA DE 
HABITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: mediação de conflitos fundiários 
urbanos, 2 / Secretaria de Desenvolvimento Urbano. - Salvador: SEDUR, 
2010, pg.67. 
 

Os coordenadores do movimento, escolhidos por Vilberto, eram 
responsáveis pela divisão das famílias que chegavam nos 
apartamentos. Era previsto que cada família ficaria com um cômodo, 
incluindo a cozinha nessa distribuição. Quem chegava primeiro às 
vezes ficava com um banheiro só para si, e as que vinham depois não 
tinham aonde fazer suas necessidades. O resultado disso é que o fundo 
de edifício acabava servindo de sanitário, ou então as pessoas jogavam 
as fezes em sacos pelas janelas – que eram conhecidos como balões – 
caindo nas coberturas dos vizinhos.   

Existiam algumas normas de conduta: era proibido o uso e venda de 
drogas e sublocar os cômodos para outras pessoas (isso é, cobrar 
aluguel por um cômodo). Além disso, o lixo se acumulava muito 
rapidamente nos andares mais baixos, pois muitas pessoas jogavam o 
lixo pelos fossos dos elevadores que nunca foram instalados. Por conta 
disso, todos os domingos se fazia um mutirão geral no prédio, para 
limpar as áreas comuns e escadas.  

Com relação à divisão dos apartamentos, Eliete conta: “Eu estou aqui, 
eu não posso morar em um apartamento sozinha. Sabendo que tem 
outra família que está lá fora, tá na fila esperando uma dormida, mora 
na rua.” Algumas pessoas procuravam o movimento, mas eles também 
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convidavam as pessoas, principalmente mães com filhos que estavam 
morando nas ruas. Ela continua: “O momento mais difícil de uma 
ocupação de sem-teto é essa. É o convívio. É você lapidar uma pessoa 
que você pegou ali na esquina pra ajudar e ela não entender que você 
está ajudando.” 

No início do ano, a maneira como os moradores se organizavam até 
pouco tempo atrás se reconfigurava rapidamente: as pessoas que 
moravam nos andares superiores iam descendo para os apartamentos 
vagos dos andares mais próximos do nível da rua, bem como cada 
família ia ocupando mais espaço, extravasando os limites antes 
estabelecidos de um vão por família. Dessa maneira, aos poucos o 
prédio foi se transformando em um edifício fantasma, processo 
acelerado por algumas pessoas que preferem esperar pelas suas novas 
moradias nas casas de familiares. Lívia, uma das antigas moradoras do 
Lord, conta que com a primeira morte que aconteceu no prédio em 
2011, em abril, ela fez o possível para se mudar o mais rápido possível 
para o Recanto das Margaridas. No segundo semestre, ocorreram mais 
duas mortes, e isso evidentemente aterroriza os moradores. 

Esse esvaziamento, mais recentemente, foi compensado por novas 
famílias que atualmente ocuparam o edifício, enquanto ele não é 
entregue. Entretanto, são pessoas que não tem os mesmos vínculos 
com as famílias remanescentes (em novembro, eram 20 essas famílias 
mais antigas). Existem até mesmo divergências nas lidereranças do 
próprio movimento com relação à posição de entregar o Lord ou 
permanecer no edifício. 

A dura rotina desses quase cinco anos no Lord parece ter finalmente 
cansado os ocupantes resistentes. Anos subindo com baldes, 
enfrentando disputas para conseguir água na única torneira do edifício, 
as faxinas gerais todos os domingos para limpar o lixo acumulado. 
Agora, essas famílias estão sendo destinadas a morar em conjuntos 
novos em bairros dotados de pouca infra-estrutura, o Jardim das 
Margaridas, ou mesmo que estão surgindo agora, como é o caso do 
Bairro Novo. Esses bairros se encontram nas proximidades do 
Aeroporto, colocando uma distância imensa do que eles chamam de 
Cidade. Para eles, o Centro é a cidade do ganha-pão, das escolas, 
creches, do atendimento de saúde e das relações construídas ao longo 
de anos. 

No final de março, visitei o Recanto das Margaridas com Cirlene,  
coordenadora estadual do MNLM e também moradora do Lord. A lógica 
aplicada nesse empreendimento era de direcionar moradores de 
diversas ocupações da cidade para o mesmo lugar. Na ocasião, apenas 
três das famílias do Lord tinham recebido apartamentos. No início de 
junho, uma outra parte já havia se mudado para este mesmo conjunto, 
enquanto uma outra ficou aguardando receber as chaves em um dos 
seis empreendimentos do MCMV no Bairro Novo. Dificuldades como a 
falta de documentação ou problemas na inscrição das famílias fizeram 
com que não fosse possível pôr em prática os dois pedidos feitos pelos 
moradores do Lord: de que todos os moradores fossem direcionados 
para o mesmo conjunto e que esse processo acontecesse de uma vez, 
e não em doses homeopáticas, fato que desestabiliza os que 
permanecem na ocupação. 
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No início de abril, cerca de trinta famílias já haviam deixado o edifício. 
O apartamento de Eliete – o primeiro que visitei – já se apresentava 
totalmente reconfigurado: ela havia expandido o espaço do cômodo 
que ela ocupava para todo o apartamento original, que era um processo 
corriqueiro desde o início das desocupações. Essa sensação de “início 
do fim” em que se encontrava o Lord me fez mergulhar na escala do 
edifício, no intuito de registrar o que não seria mais possível dentro de 
muito pouco tempo. Portanto, os primeiros passos desse trabalho se 
deram no sentido de focar nas conversas com os moradores, 
entendendo quais eram as relações de cada um com o Lord, com o 
centro da cidade e com essa nova moradia que se aproximava para 
todos eles. Entretanto, uma vez terminada esse primeira parte, se fez 
necessário retomar o estudo na escala urbana, da Carlos Gomes, bem 
como retornar ao Recanto das Magaridas. 

Diante dessa desocupação tão acelerada, a possibilidade de iniciar um 
processo participativo com os moradores do Lord para elaborar um 
projeto no próprio edifício me pareceu impraticável, uma vez que isso 
daria uma falsa esperança de que eles permaneceriam no prédio e 
poderia soar como uma “brincadeira de mau gosto”, dado o cansaço 
geral dos moradores de uma luta de tantos anos, e pelo fato das 
pessoas desejarem permanecer lá, mas se virem forçadas a aceitar o 
deslocamento de suas moradias para um lugar tão distante. 

Mesmo assim, o fato do Lord estar sendo devolvido aos seus herdeiros 
que nunca o utilizaram por quarenta anos não me parece ser uma 
resposta pertinente a tantos anos de luta dessas pessoas por uma 
moradia digna e bem-localizada no contexto urbano. Portanto, o Lord é 

pensado, neste trabalho, como edifício destinado à Habitação de 
Interesse Social. A seguir, veremos algumas plantas do Lord, de acordo 
com o cadastro de janeiro de 2009 – tentando reconstituir os limites 
dos apartamentos e a função prevista para cada cômodo – em 
comparação às atualizações feitas até o início de 2011. Mesmo que a 
planta cadastrada já não corresponda exatamente a como a obra do 
edifício doi deixada, é possível fazer algumas comparações sobre como 
os ocupantes se apropriaram e transformaram esses espaços de acordo 
com as suas necessidades. 

O trecho do Lord no qual o limite do edifício coincide com o limite do 
terreno correspondia a o que um dia já foi uma das rampas de acesso 
para veículos à garagem, que se situa no 2º subsolo. Entretanto, uma 
casa comercial foi construída aproveitando a rampa do prédio. Com o 
fechamento do playground, transformado em propriedade de 
Conceição, o acesso para o bloco B do Lord foi radicalmente alterado. 
Portanto, para acessar esse bloco posterior, é preciso descer um trecho 
da rampa da garagem e entrar por uma passagem que leva para o 1º 
subsolo. Se o projeto estivesse completo, provavelmente seria possível 
acessar apenas a escada do Bloco A por essa entrada, mas como os 
apartamentos do 1º subsolo não foram completamente fechados (ou 
foram abertos pelos moradores), o acesso para o Bloco B se dá por 
meio da circulação desses apartamentos, até chegar à escada dos 
fundos. 

Como os poços dos elevadores acabaram se transformando em um 
grande amontoado de lixo arremessado pelos andares superiores, 
existem dois lugares onde o lixo fica acumulado. O fosso do elevador 
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do bloco B se encontra no 2º subsolo, então o contato com o lixo 
nesse ponto é menor. O problema mais grave fica por conta do fosso 
do bloco A, que se localiza no 1º subsolo, que é passagem obrigatória 
para os moradores do bloco B. 

A loja que fica na frente do Lord era alugada por Conceição e 
funcionava como um depósito de lixo reciclável. Ela morava no 1º 
andar, logo acima desse depósito. 

Também é interessante notar que quando a obra foi parada, o bloco B 
estava em um estágio de acabamento mais avançado que o Bloco A. A 
maioria dos apartamentos do bloco B apresenta piso de taco e as 
esquadrias estão em um estado mais adiantado do que o bloco A, 
enquanto a maioria do bloco A está no contrapiso. O acesso aos 
cômodos dos apartamentos do bloco B se dá na sua maioria por meio 
de circulações, sem ter que passar por cômodos. Disso resultou que 
praticamente não houveram espaços que não foram ocupados nesse 
bloco, além de existirem menos espaços comuns (o que aparece nos 
mapas em magenta). Já no Bloco A, a circulação se dá em grande parte 
por meio dos cômodos (cozinhas e salas), o que dava a impressão para 
os ocupantes do Lord do bloco A ser mal-dividido. Mas o resultado 
disso é que no bloco A existem mais espaços coletivos do que no 
bloco B. 

 

 

 

Como a carência por espaços comuns no Lord era muito grande (uma 
vez que o playgroud havia sido fechado), a sala comum de alguns 
apartamentos do 2º andar servia como um espaço para eventos dos 
mais variados: festas de criança, aulas de culinária, de crochê, 
palestras sobre dengue, Aids, partidas de dominó, lugar para varais e 
tudo o mais que aparecesse.  

   

Ana Paula está no Lord desde o início da ocupação. Antes, ela morava no 2 de Julho, 
em uma casa também ocupada, mas sem uma coordenação. Essa ocupação ainda 
existe e está sob ameaça de desmoronamento. 

“Aqui no Centro é bom porque tudo é mais perto, mais fácil você trabalhar, tudo que 
você botar na rua, você vende. Tem sempre de onde você tirar um trocado.” 

Para Ana Paula, a maior desvantagem de morar no Lord é o fato deles não serem 
proprietários dos imóveis. Isso explica a ansiedade com que ela espera pela nova 
casa. Ana Paula tem seus trinta anos de vida morando em ocupações, e diz que não 
quer isso para sua filha. “Tanta coisa que eu passei no sem-teto. Eu não aguento mais 
morar em ocupação. A gente tem que agradecer a Deus que não está pagando 
aluguel, mas é ruim viu, morar numa ocupação. A gente dorme com medo de alguém 
chegar e botar a gente pra fora.” 

Dessas ocupações que ela morou, três foram no 2 de Julho, sendo que em uma delas 
o prédio pegou fogo. Já morou também numa ocupação em Alagoinhas, em Cruz das 
Almas, depois em Pintadas, próximo de Feira de Santana. Morou ainda em Candeias. 
“Então eu estou doida pra ganhar minha casa e ir-me embora.” Ela menciona, por 
último, o desgaste com a fila da água enfrentada no Lord. 
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Algumas informações sobre o histórico da ocupação do edifício: 

 

Setembro de 2006 – Marcha coordenada pelo MNLM em direção ao edifício Lord, com a 
sua ocupação. Nesse mesmo ano, moradores do Edf. Curitiba, na Rua Tuiuti, nº 161, 
nas proximidades do Lord, denunciaram que “um grupo de pessoas invadiu e passou 
a morar em um imóvel abandonado e sem condições de salubridade na Rua Carlos 
Gomes, nº8183, gerando inúmeros transtornos para os moradores representados.”  

2007 – Ação de reintegração de posse n° 1581373/2007 movida contra os ocupantes 
do Lord. 

06 de agosto de 2007 - Captação pelo Governo do Estado junto ao Ministério das 
Cidades o valor de R$ 120.000,00 para prestação de serviços de assistência técnica 
coletiva para as 100 famílias do Lord. O objetivo era “atender, de forma adequada, o 
maior número possível de famílias, bem como a implementação de uma cooperativa 
socioprodutiva e creche no prédio”. 

7 de julho de 2008 – Inquérito civil n° 003.0.95287/2007, com objetivo de apurar a 
situação de risco ambiental, ante a suspeita de comprometimento estrutural do Ed. 
Lord, bem como promover medidas visando a regularização fundiária do imóvel. O 
edifício é considerado em situação de risco. 

Setembro de 2008 – Inspeção técnica realizada no Lord comprovou que a situação se 
manteve. O responsável técnico recomendou o encaminhamento para a doção das 
providência legais. 

21 de novembro de 2008 – Audiência referente ao Procedimento Administrativo n° 
003.0.95287/2007. 

 

 

 

edifício 

 

Nessa audiência, O GT de regularização fundiária da SEDUR, com apoio da Defensoria 
Pública, notificou que conseguiu barrar uma ação de reintegração de posse do 
imóvel. 

Foram ainda distribuídas tarefas entre as entidades representantes, incluindo o 
levantamento cadastral do edifício, elaboração de diagnóstico social e cadastro das 
famílias com seu perfil e necessidades, contratação de projeto arquitetônico e 
complementar, com previsão deste último para julho de 2009. Em seguida, captação 
de recursos, execução e conclusão do projeto, prevista para dezembro de 2010, 
devendo as famílias remanescentes serem integradas em outros programas de 
Habitação de Interesse Social. 

Janeiro de 2009 - Processo n° 1381373/2007. Juíza de Direito Titular da 21ª Vara Cível 
e Comercial de Salvador exaurou a ação de reintegração de posse “requisitando, para 
tanto, o auxílio de força policial, diante da resistência oferecida pelo requerido”. 

24 de novembro de 2010 -  O Inquérito Civil n° 003.0.95287/2007 é arquivado, com a 
Promotora de Justiça da 5ª Promotoria do Meio Ambiente alegando que “não se 
revela admissível ser atribuição do Ministério Público, quiçá de uma Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente, proceder à tentativa de resolução de tal questão, 
patrocinando os interesses individuais de um grupo determinado e específico como o 
apresentado nos autos”. 

Março de 2011 – Primeiras famílias do Lord se mudam para o Recanto das Margaridas, 
empreendimento construído com recursos do MCMV, localizado no Jardim das 
Margaridas, nas proximidades do Aeroporto. 

 

Fonte: Comunicação Nº 057/2010 de 07 de Dezembro de 2010 
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Imagem da esquerda: Fachada do Lord voltada para a Carlos Gomes. Na 
imagem superior, o Lord com a região dos Aflitos ao Fundo. Na imagem de 
baixo, o Lord com o 2 de Julho ao fundo. 
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Imagem da esquerda: Acesso para os apartamentos do bloco B através do subsolo, uma vez que o playground se transformou em área privada de uma moradora anterior à 
ocupação. A rampa da imagem era a saída de veículos prevista no projeto inicial. 

Imagem do meio: Crianças brincando na entrada do edifício. 

Imagem da direita: Lixo jogado dos andares superiores do edifício e acumulado no fosso do elevador que nunca foi instalado. 
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Eliana  

 

Eliana morava há três anos no Lord, em um apartamento no sexto 
andar, no Bloco A. Entretanto, à medida que os apartamentos foram 
vagando, as pessoas que ocupavam os apartamentos de cima foram 
descendo “para ficarem mais unidos”. Logo na sua chegada ao Lord, 
ela ocupava um “quartinho pequenininho, depois me botaram num 
espaço maior.” Mais recentemente, Eliana foi transferida para o 
apartamento que eu visitei no dia 6 de maio, mesmo que no anterior ela 
desfrutasse de mais espaço. Nesse último o que foi pensado para ser 
uma área de serviço se transformou em uma sala; um quarto de 
empregada virou a cozinha, a antiga cozinha se tornou o quarto. O 
sanitário foi o único cômodo que manteve sua função. 

Eliana é de Feira de Santana e vinha para Salvador para vender lanches 
no Carnaval, junto com o pai de seus filhos. Certa vez, ela decidiu vir 
para ficar na cidade. Logo depois de sua chegada, ela morou em uma 
ocupação no Ed. Chile, na rua de mesmo nome. Quando as famílias 
foram despejadas, Eliana já tinha se mudado para a casa de uns amigos 
na Gamboa. Há cerca de três anos atrás, se mudou para o Lord. 

Moram com Eliana seus três filhos. Dois são meninos, um com 16 e o 
outro com 13 anos, e a filha tem 12 anos. Mas ainda estava presente 
uma outra jovem, que ela disse ser sua nora, que fica lá durante a 
semana: “mas ela não mora comigo não! É porque a mãe dela ganhou a 
casa. Ela só está aqui por causa da escola”. Eliana dividia a sua cama 
com os dois filhos mais novos, enquanto o mais velho dormia no chão,  
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com a namorada. Eliana diz que, quando ela for “morar longe”, a filha 
mais nova vai se mudar para uma escola mais próxima, enquanto os 
filhos mais velhos vão fazer o Salvador Card, pois a partir da 7ª série, 
se torna muito difícil encontrar escolas na região. Os três filhos 
estudam atualmente no 2 de Julho. 

 

Quarto do apartamento de Eliana no Lord 

No momento da primeira conversa, no início de maio, Eliana trabalhava 
como vendedora ambulante, vendendo bebidas e pipoca doce no Largo 
da Piedade ou no ponto de ônibus da Carlos Gomes próximo ao Lord. 
Ela comprava a sua mercadoria em um depósito no 2 de Julho ou no 
Bompreço. As compras para sua própria casa, Eliana fazia    nos 
mercadinhos do 2 de Julho. “A gente não vai pra mercado grande não, 
porque como tem mercado mesmo aqui perto, é melhor. Agora, como 
a gente vai morar longe, já tem que ir pra mercado grande, que é tudo 
difícil, é mais distante. Mas aqui tudo é perto.” 

Como lugares de lazer que ela frequentava, Eliana citou o Campo 
Grande, o Pelourinho, a Praça Castro Alves. Os filhos de Eliana 
costumavam ir no cinema do Center Lapa, o Teatro Vila Velha e o 
Teatro Castro Alves.  

Com relação a postos de saúde que ela tinha acesso no Centro, Eliana 
falou do Posto de Saúde Carlos Gomes, o posto na Rua Tuiuti, no fundo 
do Lord, o Posto do Pelourinho e o Quinto Centro, na Av. Centenário 
(próximo ao Dique do Tororó). 

Eliana diz que não há desvantagens de morar no Centro: “se disser que 
tem desvantagem, eu tô mentindo”. Ela se refere à região da Carlos 
Gomes como Comércio, o que apenas evidencia uma das principais 
vantagens de estar ali: a facilidade de compra e venda dos produtos 
que eles negociam. De acordo com as conversas no início do ano, esse 
era justamente o principal elo de ligação dessas pessoas ao Centro, no 
sentido dos moradores indicarem que continuariam indo e vindo ao 
Centro, mesmo passando a morar em outro local. 

Em novembro, fui visitar Eliana no seu novo apartamento no Bairro 
Novo, na Estrada CIA Aeroporto. O empreendimento, construído pela 
Odebrecht, representa na realidade a junção de 6 conjuntos de 
aproximadamente 300 apartamentos cada um, o que  significa que, 
quando estiverem todos os conjuntos concluídos, serão cerca de 1800 
famílias morando em um complexo de conjuntos desprovidos de 
qualquer outra função que não a residencial. Ao redor do 
empreendimento não há nada além de mato e uma barraca de madeira 
no outro lado da estrada para abastecer o conjunto de algumas frutas e 
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verduras. O próprio conjunto não incluiu nenhum espaço para 
estabelecimentos comerciais no seu perímetro, e todo o espaço está 
sendo ocupado com os blocos de apartamentos. Os equipamentos 
disponibilizados para os moradores são uma quadra, um parque 
infantil, uma área para eventos, com uma cozinha e sanitários e muitas 
vagas de estacionamento. Assim como no Recanto das Margaridas, 
alguns moradores já estão começando a montar vendinhas nos 
apartamentos do térreo, mesmo à revelia das normas do conjunto. Os 
moradores receberam uma notificação alertando que no 
empreendimento é proibido qualquer uso que não  o residencial, sob o 
risco de se perder o apartamento. Mesmo assim, pensando em suprir 
as necessidades dos moradores por artigos básicos, já havia até 
mesmo uma barbearia no térreo de um dos prédios. 

Eliana, Norma e tantos outros moradores do Lord foram transferidos 
recentemente para um dos conjuntos que já foram entregues do Bairro 
Novo. O conjunto de Norma, por exemplo, é o Bromélias 2. Eliana mora 
muito próximo a Norma, mas, como fica em outro conjunto, uma cerca 
que passa no meio da rua impede a ligação direta entre os dois 
conjuntos. Não fosse pela rápida solução encontrada pelos moradores 
de fazer um corte nesse limite físico, seria necessário dar uma enorme 
volta para sair de um conjunto e entrar no vizinho. 

Voltando à conversa com Eliana, ela tentou por um tempo continuar 
vendendo no Centro, mas os custos com transporte se mostraram 
proibitivos. Ela agora revende pão que ela compra em Itinga, que 
juntamente com São Cristóvão, são os bairros menos distantes. Eliana 

tem ainda um carrinho que fica na frente de seu prédio, onde ela em 
breve venderá também churrasquinho. 

Eliana continua indo ao Centro para pagar suas contas, pegar o valor do 
bolsa-família, na Lotérica do Relógio de São Pedro, para comprar 
roupas para os filhos e manter o contato com as pessoas que moram 
lá. 

O filho mais velho de Eliana continua indo ao Centro, para estudar em 
um turno e trabalhar no outro. Os seus filhos mais novos estavam há 
duas semanas sem ir à escola, no Centro, pois eles estavam chegando 
atrasados e a escola não autorizava a entrada deles. Como se mudaram 
no meio do ano, ainda não foram transferidos para uma escola nas 
proximidades, por conta disso também não conseguiram tirar a 1ª via 
do SalvadorCard. 

Eliana está muito satisfeita com sua nova moradia, inclusive com o 
tamanho, dizendo que, em comparação com as condições do Lord, o 
seu apartamento é um palácio. Ela divide a sua cama com a filha e os 
outros filhos ficam no outro quarto. 

Apesar do contentamento de Eliana com o apartamento, Norma vê 
alguns problemas. O principal deles é com relação ao espaço ínfimo 
destinado à cozinha/área de serviço, que acabam sendo um cômodo, 
efetivamente. A falta de espaço obriga os moradores a colocarem os 
varais de teto muito perto do fogão, o que fica agravado pelo pé-direito 
reduzido (não superior a 2,50m). Por fim, o tanque é muito pequeno e 
próximo da parede, que por sua vez apenas recebeu revestimento 
cerâmico em trechos muito pequenos. 
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Imagem da esquerda: Quarto de casal, que Eliana divide com sua filha de 12 anos. 

Imagem do meio: Cozinha e área de serviço resumidas a um só cômodo. 

Imagem da direita: Sanitário. 
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Na imagem superior, a quadra e o parque infantil do conjunto vizinho, com uma 
cerca separando os equipamentos dos dois conjuntos, localizados um ao lado do 
outro. Na imagem de baixo, os equipamentos do Bromélias 2.    

Na imagem superior: Vista da sala a partir da cozinha. Na imagem inferior: Quarto 
dos filhos de Eliana. 
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Na imagem superior, a cerca que passa pelo meio da rua e divide dois 
empreendimentos. Na imagem de baixo, a via alternativa feita pelos moradores para 
conectar os dois conjuntos. 

Na imagem superior, a vista do conjunto Bromélias 2, com cores em tom de cinza,  e 
outro conjunto ao fundo, em tons de verde. Na imagem de baixo, a vista da vizinhança 
desoladora e do comércio mais próximo do conjunto. 
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Dileuza Maria 

 

Antes de chegar no Lord, Leu morava na mesma ocupação de onde veio 
Eliete, no Tororó, também coordenado pelo MNLM. Lá, ela tinha um 
terreno onde morava em uma barraca de plástico. Entretanto, como não 
tinha condições de erguer uma casa no tempo hábil, ela passou o terreno 
para o seu filho construir. Seu filho reside nessa mesma casa até hoje. 
Quanto a Leu, ela e outros ocupantes do Tororó acabaram migrando para 
a ocupação do Lord, que é mais recente. Leu mora no Lord desde o início 
da ocupação: vivenciou a marcha até o edifício, a remoção de todo o lixo 
acumulado de anos. 

Leu conta que “queria cada filho no seu canto”, por isso inscreveu seu 
outro filho (que já se mudou) e suas filhas no MCMV. Já ela se inscreveu 
no final do prazo, pois sua ideia inicial era não se inscrever no programa: 
“só saio daqui quando todo mundo sair”. 

Até pouco tempo, Leu dividia o seu apartamento com três dos seus cinco 
filhos: o seu caçula, de 23 anos; a mais velha, de 22; e a mais nova, de 
19 anos. Leu e seu filho ocupavam cada um um quarto, a vizinha morava 
na sala do apartamento original e a irmã dela tinha outro quarto. Na 
ocasião da conversa, em 15 de abril, Leu morava apenas com seu 
parceiro e tirou sua filha de lá, com medo depois do episódio em que foi 
morto um rapaz envolvido com tráfico de drogas no subsolo do Lord, no 
início do ano. 
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“Os apartamentos são divididos, em cada cômodo mora uma família. A 
gente suspende com bloco ou então colocava uma tábua para fechar [as 
ligações entre os cômodos].” 

Leu, assim como a grande maioria dos moradores do Lord, vive do 
comécio informal. Ela tinha uma guia na porta do prédio, um isopor com 
gelo com o qual vendia bebidas, queimado e pipoca. Em situações de 
festa, Leu também se desloca para vender suas bebidas em outros 
lugares: “Quando tem festa, pego o carro, arrumo minha guia, e vou para 
a rua vender. Vou para a Barra, pro Pelô, tudo quanto é lugar.” Nos 
períodos de chuva, ela vai vender sombrinhas na Estação da Lapa. Ela 
compra a caixa de sombrinhas e deixa estocado na casa da sobrinha, que 
é próxima à Estação da Lapa. “Quando está chovendo, eu desço ou 
mando minha menina descer e vender com o rapaz que eu moro. Aí eu 
fico aqui na guia. Eu compro duas caixas de sombrinha”. Segundo Leu, 
só vale a pena vender se for em grandes quantidades, por isso ela compra 
no “China”, na Av. Sete, duas caixas de sobrinha, cada uma a R$ 240,00. 
Além da sua guia e da venda de sombrinhas, Leu ainda lava, passa e 
entrega roupas em casa e faz faxina, quando aparecem trabalhos desse 
tipo. 

A caçula de Leu estuda no Dique, no Engenho Velho, e está terminando o 
ensino médio. O filho mais novo trabalha como ajudante de pedreiro, 
outro é carpinteiro, e a filha mais velha trabalha no cinema do Shopping 
Piedade. 

Quando Leu faz compras grandes, ela costuma ir ao Mercantil Rodrigues, 
na Calçada. Para voltar com as compras, ela pega um táxi. 

Circulação comum ao apartamento de Leu e ao apartamento vizinho 
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Imagem superior: Quarto 2 (ver indicação na planta do apartamento de Leu) 

Imagem inferior: Quarto 3, com acesso para a cozinha ao fundo. 

Imagem superior: Quarto 1  

Imagem inferior: Área descoberta, que servia de depósito 
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Dona Vilma, coordenadora do MNLM 

 

“Eu não trocaria aqui por um outro lugar.” “Se 
os donos do imóvel não cuidaram, deixaram 
desocupado, outras pessoas cuidam.” 

A conversa com Dona Vilma aconteceu no dia 
15 abril, uma sexta-feira, e ela já estava com 
grande parte dos seus pertences devidamente 
empacotados para a mudança, que estava 
programada para o domingo que se 
aproximava. “Eles estão mandando a gente 
para onde o vento faz a curva”.  Dona Vilma 
destaca uma série de questões 
insistentemente levantadadas por tantos 
outros moradores: que no Jardim das 
Margaridas, para comprar alguma coisa, as 
pessoas têm que se deslocar para outros 
bairros, como Itinga e São Cristóvão. 

Dona Vilma tem vínculos muito fortes com o 
Centro: nasceu no Unhão, já morou em outros 
lugares, como o Subúrbio, mas a preferência 
dela é definitivamente o Centro. “No Centro, 
você está dentro de tudo”. Além disso, o 
apartamento que ela morava no Lord é maior 
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do que para onde ela está indo: “É praticamente morar numa caixa de 
fósforo, onde eu vou colocar todas as minhas coisas? Ela frequentou a feira 
do 2 de Julho desde pequena, na qual o seu pai trabalha até hoje. Ele ainda 
tem uma barraca lá e mora no Sodré. 

Dona Vilma tem 52 anos e foi dos primeiros moradores a ocupar o Lord, em 
3 de setembro de 2006. Ela reformou o apartamento, trocou o piso da sala 
de taco por cerâmica, colocou uma caixa d’água no seu banheiro (uma 
regalia para alguns poucos moradores dos andares mais baixos, pois a água 
chega até esses apartamentos). 

“A minha indignação é essa, tirar a gente daqui para colocar em um lugar 
que não tem nenhuma relação com a vida da gente. Porque o trabaho 
informal está aqui. Lá no Jardim das Margaridas não é permitido colocar 
nada para vender no condomínio.” “Aqui, eu boto uma caixinha de 
geladinho ali na frente do Lord, dentro de 10, 20 minutos, o pessoal já 
comprou tudo. Vou também fazer minha clientela lá, mas vou vir todo dia 
vender aqui, porque aqui eu já tenho a minha clientela.”  

Dona Vilma tinha um apartamento todo para sua família (na época, moravam 
ela, a filha, o neto e o genro), mas quando uma nova família chegou para 
dividir o espaço, ela fechou as ligações entre o seu apartamento e a 
dependência de serviço, que ficou para a outra família. 

Acima, o acesso previsto no projeto do playground para o hall do 
Bloco B. Como ele foi bloqueado, Dona Vilma fez sua entrada pela 
escada quando ela dividiu o seu apartamento em dois. Na primeira 
imagen da página anterior: Dona Vila, mostrando os dois quartos do 
seu apartamento. Na segunda imagem, o banheiro que possui uma 
caixa d’água instalada 
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Maria de Jesus e Santiago da Conceição 

 

Dona Maria tem 59 anos, a mesma idade de Santiago, que trabalha fazendo biscate pelas ruas. Ambos apresentam problemas nas pernas. Antes de 
chegarem no Lord, eles moravam em uma ocupação no Sodré, no Largo 2 de Julho. O filho de Dona Maria ainda mora nesse mesmo lugar, e ela se desloca 
regularmente entre as duas casas: a do filho e a sua. 

Os dois vieram morar no Lord a convite de Conceição, a moradora mais antiga do prédio, que residia lá há cerca de quinze anos. Esse espaço pertence a 
Conceição, assim como o depósito de lixo reciclável à frente do prédio. Maria e Santiago tomam conta desse espaço para ela, que mora no primeiro andar, 
sobre o depósito. Por ser um espaço aberto, a moradia dos dois é bastante precária, suscetível a alagamentos quando ocorrem chuvas fortes. 
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Imagem superior: Porta que controla o acesso ao playground. 

Imagem inferior: Moradia de Maria e Santiago. Ao fundo, passagem fechada entre o 
playground e o antigo depósito de lixo reciclável. 

Imagem superior: Vista geral  

Imagem inferior: Casa do cachorro. Ao fundo, antigos acessos ao bloco B, agora 
bloqueados. À direita, apartamento de Dona Vilma. 
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Márcio Ângelo 

 

Márcio morava de aluguel no Centro, mas esse custo pesava muito nas 
suas contas, o que fez com que ele fosse para o Lord logo no início da 
ocupação. Já trabalhou como cozinheiro, mas na época da conversa, em 
15 de abril, ele tinha um ponto nas Mercês: uma banca de conserto de 
máquinas de costura e venda de aparelhos celulares. 

Márcio mora com a esposa em um apartamento de dois quartos (duas 
salas do projeto original), um banheiro e o hall do elevador social, que 
ele transformou em cozinha. 

O lazer de Márcio acontecia nas poximidades:    Praças (Campo Grande, 
Piedade), os Shoppings Center Lapa e Piedade, praias próximas (do 
Porto, da Preguiça). Márcio não participa do Carnaval. Nesse período, ele 
viaja com a família para a casa de familiares que moram no interior. 

Vantagens de morar no Centro: Vantagens de morar no Centro: Vantagens de morar no Centro: Vantagens de morar no Centro: Economia de tempo e dinheiro, facilidade 
para comprar e resolver coisas, é mais seguro e policiado que os bairros 
periféricos: “Num bairro, a gente fica mais à mercê, além de não ter as 
mesmas vantagens do Centro”. 

Com relação ao Lord: Com relação ao Lord: Com relação ao Lord: Com relação ao Lord: Os maiores problemas levantados por ele são a falta 
de saneamento básico, higiene precária, o fato de muitos moradores não 
fazerem a parte que lhes cabe, como recolher o lixo. “Mas fora isso, vive-
se tranquilo. O apartamento é bem estruturado, pessoas fizeram reformas 
excelentes nos apartamentos.” Outros problemas são falta de energia, os 
fios e cabos são emendados de metro em metro, por não haver cabo 
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suficiente. No Lord, alguns moradores já perderam seus eletrodomésticos 
pela precariedade da fiação. No carnaval de 2010, a Coelba cortou a 
energia sem avisar previamente, e algumas pessoas perderam seus 
aparelhos. Como a energia vem de gato, eles não tiveram como reclamar 
frente à Coelba. 

Preconceito: Preconceito: Preconceito: Preconceito: Márcio certa vez trabalhou em um local com carteira 
assinada, e na hora de registrar seu endereço, disse que morava em outro 
lugar, na casa de uma tia. Quando descobriram que sua residência era o 
Lord “não foi muito agradável, ficou meio chato, porque o Lord é 
conhecido pela região como Carandiru. Porque existe uma ideia, para as 
pessoas de fora, que o Lord é um ponto de prostituição, só tem ladrão, 
traficantes.” “Não sei se é também pela aparência, ou se pelo 
comportamento de muitos, as pessoas na janela, se comunicando com os 
outros gritando”. 

Limpeza: Limpeza: Limpeza: Limpeza: Durante os mutirões de domingo, os homens faziam a limpeza 
do lixo acumulado no térreo, enquanto as mulheres eram responsáveis 
pela limpeza das escadas. Entretanto, três dias depois da limpeza, já era 
possível ver o lixo se acumulando novamente. 

Imagem da sala. Ao fundo, acesso para a cozinha, antiga entrada do apartamento. 
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Cozinha vista a partir do quarto, com a sala ao fundo. Vista do quarto, com o acesso para o banheiro no fundo. 
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Evani    
 

“Meu sonho era viver no Centro” 

Evani mora no Lord desde o início da ocupação. Nesse período, no 
entanto, ela passou por alguns problemas que a fizeram morar um tempo 
no Interior e depois retornar. Antes de ir para o Lord, ela morava em Vista 
Alegre. 

Evani dividia seu apartamento com outras duas famílias: ela e o marido 
dispunham de dois quartos, sendo que um foi transformado em sala; os 
outros dois quartos ficaram, cada um, para uma família. Existe ainda uma 
área compartilhada por essas famílias, que corresponde à sala do projeto 
riginal (que serve como área de serviço, depósito e área para secagem de 
roupas). O banheiro também era compartilhado. 

Com relação aos problemas do Lord, Evani comenta a questão do 
acúmulo de lixo, mas diz que não é isso que faz com que morar no Lord 
deixe de ser bom. 

Evani trabalha vendendo os produtos de limpeza e de lavagem de roupa 
que ela mesma faz. Ela compra os ingredientes na Calçada e os fabrica 
em casa. Além disso, ela tem uma máquina de costura que ela usa para 
confeccionar lençóis. 

Ela costumava vender seus produtos em um carrinho pelo Centro, 
enquanto sua filha os vendia em Vista Alegre, onde ela mora. O seu 
marido trabalha em uma farmácia Santana da região. 
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Imagem da área comum, com o estoque de água nos baldes. Imagem do quarto transformado em sala 
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Claudimira 

 

Claudimira morou no Lord por três anos, e trabalhava como diarista. No 
dia da conversa, em 6 de maio, ela já tinha recebido o apartamento no 
Jardim das Margaridas. Ela conta que, “se pudesse”, continuaria no 
Centro, por ser perto de tudo, e reclama da distância da sua nova 
moradia, por ter que passar a pegar transporte para chegar ao Centro. 
Existe um trecho extenso não asfaltado que se tem que percorrer entre o 
ponto de ônibus e o conjunto: “está sendo um pouco arriscado”. Ela 
mencionou ainda a distância para fazer compras no mercado (ela 
costumava fazer suas compras em um mercadinho no 2 de Julho) e a falta 
de farmácias, postos de saúde e escolas por perto. Na última reunião que 
Claudimira foi do conjunto, os moradores estavam reclamando 
justamente desses mesmos problemas que ela elencou, a dificuldade 
para conseguir esses itens básicos. 

Sobre as desvatagens de se morar no Lord e no Centro, ela respondeu o 
que várias pessoas colocam de maneira muito semelhante, que coisas 
ruins, ela não tem o que dizer porque “eu não me misturo, não tenho nada 
a ver com essas pessoas que fazem suas coisas de errado”. 

Com relação à sua nova vizinhança ela conta: “meus vizinhos são ótimos, 
eu não tenho o que dizer. Porque você sabe, é apartamento. É cada qual 
no seu. Então, eu chego e quase não vejo ninguém, porque cada um fica 
com sua porta fechada, não vejo.” 

 

  

 

Com Claudimira, mora o seu filho Ademilton. Ele teve algum problema no 
Colégio e não está frequentando a escola esse ano. Ela diz – com uma 
expressão de impotência – que o outro filho, que ainda não está morando 
com ela, não vai à escola. A sua filha mora em outro espaço no Lord, e 
está esperando pelo seu apartamento. Ela também tem um companheiro 
que a visita de vez em quando. 

Claudimira mora em um apartamento com dois cômodos e quarto de 
empregada que foi adaptado para um banheiro. Ela divide uma área 
comum com outro apartamento que funciona como sala e área de varais. 
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Na imagem da esquera e acima, a sala comum. 

Na imagem da esquerda e abaixo, a laje em estado avançado de deterioração 

Na imagem acima, o banheiro adaptado a partir do quarto de empregada. 
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5. Recanto das Margaridas 

 

Essa conversa aconteceu no dia 30 de setembro, depois de alguns meses 
que Lívia já tinha se mudado do Lord para o Recanto das Margaridas. 
Lívia foi morar no Lord depois de passados 4 meses do início da 
ocupação. Lá, ela trabalhava como recicladora, aproveitando, inclusive, 
do movimento das grandes festas que usam as ruas do Centro. Além de 
ter mais facilidade de coletar lixo reciclável, no Centro ela tinha onde 
vender esse material. Cita pelo menos três lugares, sendo um deles na 
Barroquinha e outro um depósito para reciclagem no térreo do próprio 
Lord. No Recanto das Margaridas, no entanto, ela está tendo dificuldades 
para trabalhar. 

A Coelba implantou um programa interessante para os moradores do 
conjunto. Trata-se de um caminhão de lixo reciclável que recolhe 
quizenalmente o lixo catado pelos moradores. Durante esse intervalo que 
o caminhão não passa, ela guarda o lixo na sua própia casa, na área de 
serviço. Isso traz alguns problemas com os vizinhos, por conta do barulho 
do amassar das latinhas. O valor que cada morador consegue é abatido 
em suas contas de luz. Lívia conta que muitas pessoas tem conseguido 
fazer grandes economias assim, mas ela só recolhe o lixo no conjunto, 
porque ela precisa cuidar dos seus filhos pequenos. 

O marido de Lívia continua trabalhando no mesmo lugar de antes, em 
uma barraca que ele monta diariamente na Barroquinha, onde ele vende  

 

  

 

acessórios para aparelhos celulares. A vida fica agora mais complicada, 
pois ele precisa acordar mais cedo e chega mais tarde no trabalho. Além 
disso, eles vem tendo dificuldades de pagar as contas. Lívia ajuda o 
marido com a renda do bolsa-família. “Lá, pra ganhar dinheiro é bem 
melhor, tem toda possibilidade. Aqui, pra ganhar dinheiro, está difícil”. 

É evidente que os gastos na “casa nova” – como os filhos de Lívia 
chamam o Recanto das Margaridas – são maiores que as despesas da 
“casa velha”, o Lord. As contas de água custam, em média, R$13,00, a 
de luz, outros R$10,00, a mensalidade da compra do apartamento custa 
R$50,00 e o condomínio, mais R$22,00. Além disso, eles dependem 
diretamente dos serviços que o bairro vizinho, Itinga, oferece. Lívia paga 
mensalmente R$40,00 para um transporte levar dois de seus filhos 
pequenos para a escola municipal nesse bairro. 

A dependência dos moradores por Itinga não é apenas por conta da 
escola dos seus filhos, mas por outros serviços básicos. Um dos 
problemas mais graves é a ausência de um posto médico no Jadim das 
Margaridas, sendo que faltavam vacinas nos períodos de campanha de 
vacinação, pois o posto de Itinga não tinha condições de atender à 
demanda crescente. Como solução parcial a esse problema, durante as 
campanhas de vacinação, um posto está sendo montado no próprio 
conjunto.  
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Vista aérea de Salvador, indicando a distância a que as famílias residentes do Lord estão sendo destinadas, nos limites do município. 
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A Igreja evangélica que Lívia frequenta, que antes era na própria Carlos 
Gomes, é também no bairro vizinho. Devido à distância, a própria igreja 
oferece um micro-ônibus que fica lotado, trazendo e levando os fiéis do 
conjunto para as missas. 

Lívia diz não circular pelas ruas do Jardim das Margaridas. O mesmo não 
acontecia com o Centro: “As ruas do Centro, eu já sou familizarizada, ali 
praticamente já faz parte de mim, é minha família, vivi minha vida toda 
quase ali.” Na nova casa, o percurso que ela faz é basicamente do 
conjunto até o fim-de-linha, para depois seguir para Itinga. Ela reclama 
que as ruas são horríveis, não têm asfalto e são esburacadas. Quando 
chove, a rua se torna um grande lamaceiro. Às vezes ela vai para Itinga a 
pé, mas isso leva cerca de meia hora. Ela conta que, outro dia, precisou 
de uma simples caneta e não encontrava em nenhum lugar. Teve que ir 
em Itinga para comprar o “artigo de luxo”. A mesma coisa acontece com 
farmácia e açougue: só em Itinga. Aos domingos, o seu marido costuma 
ir no bairro vizinho para comprar esses itens que eles não encontram nas 
proximidades. 

Lívia se mudou para o centro há 13 anos. Antes de ir para o Lord, morou 
na Rua da Lama, na Barroquinha, e depois na Saúde, onde pagava 
R$130,00 por um apartamento de 2 quartos. Depois, morou de aluguel no 
Sodré, pagando R$75,00 por um quarto, e morou ainda na Rua Areal de 
Cima. Segundo ela o “2 de Julho é um banquete, tem tudo ao seu redor. 
Você não precisa fazer esforço para encontrar nada. É bom demais morar 
ali”. As lojas no Jardim das Margaridas fecham mais cedo que no Centro, 
nove horas da noite já não se encontra mais nada aberto. 

Sua percepção geral do Centro é de ser muito agradável durante o dia, e 
que vai se tornando perigoso das sete horas da noite em diante. A 
exceção é o 2 de Julho, por ser movimentado e iluminado. Enquanto isso, 
ela considera o Recanto das Margaridas (o conjunto, não as ruas), 
tranquilo até cerca de 11 horas da noite. 

Ao todo, moram sete pessoas em um apartamento de 2 quartos: Lívia (43) 
e o marido; Gabriele, a filha mais nova, de 3 anos; Talita de 5 anos; Mário 
Levi, 7 anos e Samuel e Gabriel são os filhos mais velhos, com 17 e 20 
anos, respectivamente.  

Sala do apartamento de Lívia. Ela já colocou piso em todos os cômodos. 
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Gabriel acorda às 4 horas da manhã para ir trabalhar. Mas ele tem medo 
de sair de casa nesse horário para percorrer um trecho tão grande do 
conjunto ao fim-de-linha: são cerca de 500 metros de rua de terra, sem 
distinção do espaço para carros e pedestres, com iluminação precária, 
terrenos vazios e, em outros trechos, muros hostis dois dois lados. Nesse 
período que eles se mudaram, que faz cerca de 4 meses, já ocorreram 
três assaltos nesse percurso. 

Lívia gosta muito da “casa nova”, se sente mais segura por ser 
proprietária do lugar onde mora. “Eu tenho um apartamento, não venderia 
nunca. É uma honra”. Além disso, existe um espaço para as crianças 
brincarem, um parque de areia e uma quadra em frente ao seu 
apartamento, que fica no primeiro andar, voltado para a rua do conjunto. 

No Recanto das Magaridas, os moradores tiveram a oportunidade de 
escolher o bloco e o apartamento que iriam morar. No caso de Lívia, a 
escolha do primeiro andar foi por não saber que existiam apartamentos no 
térreo. A vantagem do térreo é que ela ia poder realizar o seu sonho de ter 
um comércio, mesmo dizendo que os moradores do conjunto não são 
bons compradores. 

Mesmo com uma vontade latende do conjunto de se tornar cidade, as 
vendinhas que brotam das janelas dos apartamentos térreos, o lava-jato, a 
lan-house e alguns bares que aparecem no fim-de-semana vão de 
encontro à legislação do condomínio, que tem uma proposta de construir 
um lugar específico para algumas pessoas terem o seu comércio, 
diminuindo, no entanto, a quantidade que existe hoje. 

O que fica bem evidente na conversa com os moradores do Recanto das 
Margaridas é que a relação com a cidade é reduzida em detrimento da 
relação com o condomínio. Essa desconexão conjunto-rua, por sua vez, 
reflete-se diretamente no seu projeto, feito de fato como algo à parte. 

Estão sendo estudadas algumas possibilidades pela Caixa Econômica 
Federal de inserir equipamentos nos conjuntos que serão aprovados e nos 
já entregues, como postos médicos, escolas e creches. Entretanto, esses 
problemas que dizem respeito à toda cidade estão sendo resolvidos na 
escala de um conjunto habitacional. Que sentido faz conjuntos vizinhos 
terem, cada um, um posto de vacinação, uma escola, uma creche, 
enquanto a rua que os conecta apenas recebe muros dos dois lados? 
Mesmo com a proibição dos conjuntos de serem murados, eles são 
realizados de forma que a única coisa que é necessária para o seu 
completo fechamento é substituir as cercas dos limites do conjunto por 
muros, murar a frente do conjunto (atualmente aberta) e colocar uma 
portaria. E é exatamente nisso que os moradores do Recanto das 
Margaridas estão se mobilizando nesse momento. Eles já calcularam que 
são necessários R$35,00 por apartamento para comprar o material de 
construção necessário para cerrar o conjunto. Estamos, dessa forma, 
assumindo um modelo de cidade no qual tanto os condomínios dos mais 
ricos quanto o dos mais pobres adotam a mesma relação de isolamento 
da rua, com a diferença que os mais pobres precisam transitar por essas 
ruas desertas até o ponto de ônibus, enquanto os mais ricos usam o 
carro. 
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Lívia é uma das que defende o fechamento por acreditar que isso vai 
aumentar o controle das pessoas que acessam o conjunto. Ela acha que o 
muro vai impor respeito aos policiais, uma vez que estes entram e saem 
na hora que querem. “Sem portão, dá a impressão que só tem vagabundo. 
Temos que por limite aqui”. Lívia se queixa que os policiais desrespeitam 
os moradores do conjunto. Segundo ela, o tratamento destinado às 
mulheres de ocupação é de como se fossem vagabundas. E ela está 
indignada com o fato do tratamento ainda ser o mesmo, agora que ela 
mora em casa própria. “A gente não conseguiu adquirir dignidade [...] A 
pior espécie é sem-teto, na cabeça deles [policiais]”. O mesmo tipo de 
discriminação também é sofrido por parte da SAMU: ela se queixa que a 
SAMU não atende aos chamados dos moradores do Recanto das 
Margaridas. 

Outro problema relatado no conjunto se refere aos espaços residuais entre 
os edifícios e as cercas de limite do terreno. As crianças a partir de 9, 10 
anos vão para esses fundos fazer sexo e começam a fumar e usar drogas, 
já sendo aliciados pelo tráfico. 

Segundo depoimentos, o problema do tráfico de drogas sempre existiu 
nas ocupações. Entretanto, isso era abafado pelos membros e dirigentes 
dos movimentos, na tentativa de evitar que fossem atreladas à eles mais 
uma imagem negativa, que já sofrem de tantos preconceitos. Portanto, 
com a vinda de pessoas de diversas ocupações diferentes para o Recanto 
das Margaridas, vieram também algumas bocas de tráfico. 

Durante todos os anos que moraram no Lord, Lívia ou o marido levavam 
os filhos todos os domingos no Campo Grande, não importa se fizesse 

chuva ou sol. As crianças adoravam o pula-pula. Hoje em dia, elas 
brincam no parquinho do conjunto. Dias de domingo e sábado de tarde 
em diante, ela prefere o Recanto das Margaridas, porque tudo fica 
fechado no Centro. Ela conta que aos domingos vem pessoas de outros 
lugares para conhecer o conjunto, o que deixa o empreendimento 
bastante animado. 

Além de passar alguns domingos no Campo Grande, às vezes Lívia ia no 
Shopping, além de ir frequentemente na Praia da Preguiça. Na nova 
moradia, ela não vai mais à praia, pois precisaria pegar transporte. 

No Lord, Lívia tinha muitos problemas por conta da convivência forçada 
com os seus vizinhos, na interminável disputa pela única torneira que já 
chegou a atender 160 famílias. Hoje, ela diz que tem paz com seus 
vizinhos e passa muito tempo em casa, por ser muito caseira. 

Ela de vez em quando sente saudade do agito do Centro. “Aqui é bairro, é 
menos agitado” Aqui tem mais sossego, dá até tempo de saudar os seus 
próximos. Lá as pessoas sempre estão com pressa, indo trabalhar, indo 
comprar alguma coisa.” 

Segundo Lívia e Norma, onde existe camelô, o roubo é inibido, eles dão 
segurança para o local. Caso contrário, as ruas ficariam vazias e 
vulneráveis. Norma dá um exemplo, dizendo que foi a retirada dos 
camelôs que acabou com a Baixa dos Sapateiros. Lívia conta: “Fui camelô 
minha vida toda, tem mais de 20 anos, sempre no Centro”. “A gente tira 
proveito da mistura”. Com relação à muvuca, ela diz não gostar de 
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grandes multidões, mas acha que o Centro, fora dos 
grandes eventos, tem uma muvuca “boa”. “O que não me 
deixa sair de casa é o transporte”. Mesmo com muito 
carro, barulho, loja, é uma muvuca que atrai benefícios.” 

A própria Lívia faz o balanço da nossa conversa: “Então, 
você vê que lá [Centro] está sempre superando. Lá só não 
supera a moradia. Você não acha moradia lá, boa, nem lá 
nem em lugar nenhum. Lá pode ser campeão de muita 
coisa, mas de moradia, lá jamais vai bater”. Norma 
completa, dizendo que em nenhum bairro de Salvador se 
encontra um quarto que possa ser alugado por R$50,00, 
que é o preço que se paga no MCMV para se adquirir um 
imóvel. 

 

Pedro é camelô na Estação da Lapa. “A maioria aqui [no Lord] é 
camelô. São só dois, três que são pedreiro, pintor, eletricista”. Com 
relação às novas casas, ele critica a falta de posto de saúde, 
segurança e transporte público. 

“Aqui a gente se sente mais seguro do que lá mesmo que é bairro. 
“Todo mundo é um melhor do que o outro lá, ninguém ajuda 
ninguém. E aqui não, todo mundo é família, e lá é um por si e Deus 
por todos.” 

“Eu não achei que valeu a pena essas casas. Porque se cobra tanta 
coisa, porque todo mundo é fraquinho nas condições. Não é todo 
mundo que vai aguentar.” “Todo mundo que saiu daqui e foi pra lá 
está querendo voltar de novo, porque lá tudo é difícil. Tudo.” 

 
O empreendimento visto a partir da sua entrada. Todos os equipamentos coletivos (um quiosque, o parque 
ifantil e uma quadra) se concentram à direita. É possível perceber que as pessoas preferem sentar no 
desnível da implantação dos prédios do que nos bancos colocados no parque infantil. Foto tirada no final de 
março. 
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Na imagem de cima, os equipamentos para os moradores do Recanto das Margaridas        
Na imagem de baixo, os espaços residuais no fundo dos blocos. 

Na imagem de cima, o aspecto da rua no trecho do conjunto: rua de barro e calçadas 
ínfimas ou inexistentes. | Na imagem de baixo, um morador do térreo humanizando a 
área na frente do seu apartamento. Fotos tiradas no fim de março. 
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Na imagem de cima, o micro-ônibus da Igreja Universal. Ao fundo, o acesso para o 
conjunto | Na imagem debaixo, uma vendinha situada em um dos apartamentos 
térreos. 

Na imagem de cima, uma barraquinha de um dos moradores | Na imagem debaixo, 
a placa do lava-jato do conjunto. Fotos tiradas no final de setembro 
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6. Desdobramentos 

 

Neste item, apresento os quatro mapeamentos que foram desenvolvidos a 
partir dos jogos-conversa feitos com os moradores do Centro. As 
primeiras conversas foram mediadas por perguntas pré-estabelecidas e 
um mapa do Centro (com o mesmo recorte que serão apresentados os 
mapeamentos). Entretanto, essa tática de interlocução logo foi modificada 
para o formato de um jogo simples. Este jogo consistia em cartas com 
elementos que se pretendia investigar com relação ao Centro (e também 
o Recanto das Margaridas, no caso de Lívia). Essa última tática, portanto, 
se mostrou mais dinâmica, uma vez que a ordem das questões passou a 
ser definida pela escolha das cartas, que ficavam viradas para baixo. 

O objetivo tanto das perguntas iniciais quanto do jogo era entender como 
se dava o habitar expandido de cada um dos interlocutores, indicando os 
percursos e lugares mais comumente frequentados. Além disso, 
pretendia-se entender um pouco as tensões presentes nesses espaços, 
através dos lugares ou pecursos evitados em algum horário ou que não se 
podia ir em nenhum horário. Por fim, buscava-se ainda entender a relação 
dos jogadores com o Centro, como, por exemplo, o motivo de escolher 
morar ali.13 

                                                           
13

 A escolha das cartas foi fruto da combinação das perguntas iniciais utilizadas nas 
conversas; das cartas do jogo utilizado pelo meu grupo no Atelier 5 de 2010 (ver texto 
alagados: memórias, percursos e desejos) e pelos indicadores levantados pelo Atelier V 
do ano de 29011, que também investigaram o Centro no 1º semestre. Ambos os ateliers 
que me refiro foram coordenados por Paola B. Jacques e Eduardo Carvalho. 

 

 

 

  

Depois dos mapeaentos com os interlocutores, apresento o cruzamento 
de todos eles. Em seguida, trago os rebatimentos dessas conversas e as 
minhas percepções como usuário da Carlos Gomes e seu entorno para 
me ajudar a estabelecer algumas diretrizes de acordo com esse habitar 
expandido. Adiante, desenvolverei mais a fundo propostas para duas áreas 
da Carlos Gomes, no intuito de demonstrar algumas possibilidades de 
tratar a questão da habitação de interesse social no Centro. 
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1_Pedro: morador da Carlos Gomes 

    

Pedro tem quarenta e quatro anos e mora há vinte no Centro. Há doze 
anos ele mora no mesmo lugar, na Carlos Gomes. Ele possui um pequeno 
bar, que também é uma vendinha, em uma casa de dois andares logo em 
frente ao Lord. No andar de cima, ele mora com sua mulher e a sobrinha 
de sua mulher. 

Pedro costuma abrir o seu bar às 8 horas da manhã, e só fecha às onze da 
noite. Nos finais de semana, ele estende um pouco mais e fecha meia-
noite. O movimento aumenta às sextas, sábados e domingos de noite. 

Para Pedro, o trecho da Carlos Gomes entre a Casa D’Italia e a Rua do 
Cabeça é bom para se morar, mesmo sendo meio barulhento. Os motivos 
são um maior movimento, mais comércio e bares. A sua casa se insere 
nesse trecho citado. Mesmo assim, ele diz que que ali “não é tão bom, 
agora, ruim também não é”. 

Existem alguns lugares que ele considera perigosos durante a noite: o 
Beco de Maria Paz (quase em frente à ladeira de Santa Tereza), por ser 
muito violento e ponto de drogas; A Rua do Sodré (sobretudo no pedaço 
da Vila de Santa Tereza); a Ladeira de Santa Tereza, o Relógio de São 
Pedro e a Praça da Piedade. Ele classifica a Praça da Piedade como ”um 
horror”, por conta dos assaltos. A Av. Contorno aparece como um lugar 
extremamente perigoso para ele. Esses lugares indicados, segundo 
Pedro, começam a ficar perigosos a partir das 21 horas.  

        

morador 

 

Pedro costuma fazer compras em São Joaquim, para isso ele percorre a 
Av. Contorno para pegar ônibus. 

Um elemento importante que poderia melhorar no Centro, segundo ele,  é 
a segurança. 

2 de Julho2 de Julho2 de Julho2 de Julho - A sobrinha da sua mulher estuda no Ypiranga. Ele compra 
eventualmente no 2 de Julho, no Palmerinha. Pão, ele compra no Pão de 
Mel, também no 2 de Julho. 

LazerLazerLazerLazer - Nas sextas e sábados, Pedro costuma frequentar alguns bares na 
Carlos Gomes, no Beco da Lama e também no Pelourinho, como 
Cravinho, no Terreiro de Jesus. Quando vai ao Pelourinho, ele segue pela 
Carlos Gomes, Praça Castro Alves e depois a Rua Chile. Eventualmente, 
ele vai no Campo Grande, nos finais de semana. 
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2_Líria: moradora da Ladeira do Sodré 

 

Líria tem 32 anos, mora há sete no Centro, e desses, três ela passou 

morando na Ladeira do Sodré, no 2 de Julho. No período que ela decidiu 

se mudar para onde está hoje, ainda era professora da Escola de Dança da 

Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), e pesou muito na sua 

escolha um lugar que fosse próximo ao trabalho, que não fosse 

necessário pegar ônibus. Por ser da área da arte, o Centro oferece 

diversos equipamentos culturais que ela frequenta, como teatros, lugares 

de ensaio e encontros artísticos. No seu 2º grau, ela estudou no Colégio 

Ypiranga, na mesma rua onde mora atualmente. 

Antes, Líria já morou em Nazaré e isso a agradava, por ter a sensação de 

estar “morando na realidade, estar convivendo com todas as 

possibilidades.” Ela morou ainda no Nordeste de Amaralina, que  

considerava um “lugar de risco”. No Centro, ela diz que é preciso andar 

sempre ligado. Mas ressalta também o fator de risco que as pessoas 

atribuem ao Centro, que reforça a ideia de perigo do próprio lugar. 

Quando estavam procurando um apartamento, o primeiro lugar que Líria e 

seu marido Cláudio procuraram no Centro foi o Largo 2 de Julho, que é 

mais seguro por ser movimentado e iluminado, por conta dos bares que 

propiciam uma intensa vida noturna. Já as ruas Areal de Cima e Areal de 

Baixo, segundo ela, ninguém quer morar por ser muito deserto. E a pior 

dessas ruas, a mais “difamada” é a Rua do Sodré. “Todos falam mal.”  

 

Ladeira 

 

Cláudio achava o Sodré “barra pesada, sujo”. O termo sujo se refere tanto 

à imundície da feira e dos mercados que ficam na entrada da sua rua, 

como por causa do crack, que é vendido na outra ponta, a partir do 

Convento de Santa Teresa.   

Com relação ao fim do Sodré, ela conta: “Eu nunca desço tranquilamente. 

Porque a rua, depois do museu, é como se ela fosse interditada 

naturalmente.” Isso se deve a uma comunidade extremamente fechada 

que existe no final dessa rua, onde as pessoas que não moram lá não são 

bem-vindas. Além disso, é possível acompanhar o movimento dos 

usuários durante a noite. Segundo Líria, a Ladeira da Santa Teresa pode 

ser percorrida normalmente durante o dia. 

A principal crítica de Líria com relação ao Centro, sobretudo o 2 de Julho, 

é a questão da limpeza. Ela indica problemas como o recolhimento de 

lixo e a necessidade de lavar as ruas onde se instalam as feiras, como se 

faz com carros de limpeza nas ruas de circuito turístico do Pelourinho. 

Outra questão apontada é a segurança, sobretudo à noite. Entratanto, ela 

especifica essa segurança, reforçando que se trata de poder passar com 

segurança nos lugares, mas que é importante para ela viver com a 

diferença: 

“Eu melhoraria o sistema de segurança, mas ao mesmo tempo, eu fico sem 

saber o que seria essa segurança. [...] Porque eu também não gosto dessa 

sensação de que o meu portão vai dar choque. Eu gosto dessa [...] sensação 

de liberdade, de eu chegar a hora que eu quiser, de não ter que ser igual ao 
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cara que mora no próximo prédio que eu, de ter que ter o mesmo nível 

financeiro, porque aqui reúne todo tipo de gente. Mas é inseguro, às vezes, 

você fica com medo, ao mesmo tempo que eu só fui roubada uma vez, que foi 

na Carlos Gomes, indo para a Caixa Cultural.”  

ConflitosConflitosConflitosConflitos - Com relação a conflitos do espaço público, ela acrescenta o 

incômodo quando ela está no bar Mucambinho, no Largo 2 de Julho, bar 

onde as mesas ficam dispostas na calçada. Por conta disso, existe uma 

tensão entre os vendedores de rua e os consumidores do bar, que são 

constantemente abordados, e mesmo importunados por essas vendedores 

e pelos os usuários de drogas, que pedem dinheiro.  

LimitesLimitesLimitesLimites – A Ladeira do Gabriel, ruela que conecta a Carlos Gomes ao 2 de 

Julho, é tida por Líria como muito perigosa em qualquer horário, com 

muitos roubos. 

A caminho da Escola de Dança da Funceb, ela não passa pelas ruas que 

tem muitos prédios abandonados. 

Líria diz que no pedaço da Carlos Gomes onde fica o Edifício Sulacap, 

depois da Caixa Cultural, existe um grupo de pessoas que sempre dorme 

nessa calçada, além de prostitutas que ficam nesse local. Existem uns 

toldos onde eles ficam embaixo. De noite, ela não passa por aí a pé, se 

estiver sozinha. Nesses casos, ela pega um ônibus ou vai pela Av. Sete, 

apesar dela também a avenida vizinha perigosa. Se for assistir algum 

espetáculo na Caixa, à noite, ela só vai se for de carro. Quando Líria e 

Cláudio vão a alguma sessão no Cine Glauber que termine tarde, eles 

muitas vezes pegam táxi para voltar para casa. 

No caminho de volta do Espaço Xisto (lugar onde Líria ensaia), ela 

costuma sair umas 22h30 e volta por um caminho distinto do que ela 

veio, no início da noite. 

A Rua do Cabeça, durante a noite, aparece como um lugar de perigo por 

ser muito deserta, por conta do comércio já estar fechado e por não se ver 

direito quem está vindo no outro sentido, no momento que se tem que 

entrar na esquina do Sodré. Nesse trecho da Rua do Cabeça, ela diz se 

concentrarem prostitutas, travestis, marginais, usuários de drogas, 

bêbados, mas todos a passagem. No entanto, isso deixa nesse lugar uma 

sensação de insegurança, de imprevisibilidade. Perto de meia-noite, ela 

já não transita mais por ali.   

Quando vai para a Escola de Teatro, Líria percorre a Carlos Gomes e passa 

pela Rua Forte de São Pedro ao invés do trecho do Palácio da Aclamação, 

pela presença de lojas, com maior fluxo de pessoas. 

Não existem muitos pontos onde Líria para na Carlos Gomes, pois ela 

resolve a maior parte das coisas do seu dia-a-dia no próprio 2 de Julho. 

Os lugares que ela se sente mais à vontade são o MAM, a entrada da sua 

rua no início da manhã (quando ainda não tem o mal-cheiro da feira e não 

tem usuários de drogas) e o Passeio Público em qualquer temporalidade. 

A sensação de bem-estar desses lugares está muito ligada à da vista para 

o mar. 

Durante o fim-de-semana, ela pode ir no Porto da Barra. ICBA e Cinema 

do Museu são outros lugares que ela frequenta. 
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3_Lívia: moradora do Recanto das Margaridas,  

antiga moradora do Lord 

 

Lívia morou 13 anos no Centro. Quando ela se casou, o seu marido 

comprou uma casa em Pernambués, mas teve problemas com os 

parentes do ex-proprietário do imóvel, que eram vizinhos à casa que eles 

compraram. Se viram obrigados a vender a casa, perderam grande parte 

do dinheiro no banco e acabaram indo para o Lord, quando este estava 

com 4 meses de ocupação.     

 

moradora 

 

 

Lívia continua usando os serviços do mesmo posto de saúde de quando 

morava no Lord, na Rua Tuiuti, no fundo do edifício. Outro serviço que ela 

usa no Centro, até mesmo depois de ter se mudado, é a retirada do valor 

do bolsa-família na casa lotérica na Rua do Cabeça, no 2 de Julho. 

De forma geral, Lívia diz que o Centro é muito agradável durante o dia, 

mas das sete horas da noite em diante, chega a ser assustador. Cita as 

ruelas de conexão entre a Av Sete e a Carlos Gomes, que também são 

perigosas domingo de tarde e de manhã cedo. Ao mesmo tempo que ela 

tem receio de passar na Carlos Gomes de noite, ela não tem essa 

sensação do 2 de Julho, por ser movimentado e iluminado. 

2 de Julho2 de Julho2 de Julho2 de Julho – Seus filhos estudavam na Escola Municipal Permínio Leite, 

na Rua Democrata. Ainda nesse bairro, Lívia costumava frequentar o 

mercadinho 2 de Julho, um açougue, uma padaria, uma farmácia e uma 

bomboniére. Outro serviço que ela usa no 2 de Julho, até mesmo depois 

de ter mudado, é a retirada do valor do bolsa-família na casa lotérica na 

Rua do Cabeça. 

Campo Grande Campo Grande Campo Grande Campo Grande - Lívia ou o marido sempre levavam os filhos no Campo 

Grande aos domingos. Ela se queixa do esvaziamento que o Centro sofre 

nos domingos e a partir dos sábados de tarde. 

Lazer Lazer Lazer Lazer ––––    Frequentemente,    Lívia ia na Praia da Preguiça, e às vezes, no 

Shopping Piedade. 
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AfetoAfetoAfetoAfeto - Os lugares que Lívia associa com afeto são a rua que conecta a 

Av. Joana Angélica à estação da Lapa (Rua 24 de Fevereiro), pois já 

trabalhou como camelô muitos anos nessa rua e tem parentes que ainda 

trabalham lá; e o Largo 2 de Julho, incluindo a Rua do Sodré, onde já 

morou. 

Praça Castro Alves Praça Castro Alves Praça Castro Alves Praça Castro Alves ––––    Lívia diz que sempre que passava por lá – 

principalmente quando morava na Barroquinha – gostava de parar um 

pouco para ficar olhando a paisagem. 

Praça da Piedade Praça da Piedade Praça da Piedade Praça da Piedade ---- ela lembra das várias vezes que os motoristas 

ofereciam presentes na época do Natal. Também levava os filhos no Dia 

das Crianças, pois eles adoravam brincar na fonte. Hoje em dia, ela diz 

que a Praça tem muitos pivetes e meninos de rua. Segundo Lívia, até as 

17 ou 18 horas, a praça tem muitos casais namorando, mas depois se 

torna perigoso passar por ali. Nos últimos anos, sente que aumentou o 

número de assaltos e que o período que a praça ficou sem guarda-

municipal, ficou mais perigoso. 

Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho ––––    Antes de trabalhar como catadora de lixo, Lívia já foi camelô 

por muitos anos. Na Av. Sete era fácil vender as mercadorias. Ela tinha 

um ponto no Hotel Granada, em frente à loja Primavera, depois passou a 

vender na Rua 24 de fevereiro (Perto da Universidade Católica).  

Lívia costumava vender o lixo reciclável em três lugares: na Barroquinha, 

em Lorenço, na Rua Direta da Piedade (próximo ao viaduto de São 

Raimundo), e num depósito para reciclagem no térreo do próprio Lord, ao 

lado da entrada do edifício.  

O marido de Lívia continua trabalhando no mesmo lugar de antes, em 

uma barraca que ele monta diariamente na Barroquinha, onde ele vende 

acessórios para aparelhos celulares. 

LordLordLordLord - No Lord, Lívia tinha muitos problemas por conta da convivência 

forçada com os seus vizinhos, na interminável disputa pela única torneira 

que atendia a todas as famílias. Hoje, ela diz que tem paz com seus 

vizinhos e passa muito tempo em casa. 

Só no Lord, houveram três mortes esse ano, e isso aterrorizou muito Lívia. 

Ela ficou muito amedrontada depois dessas histórias. Depois da primeira, 

morte, em abril desse ano, ela fez o possível para vir logo para a casa 

nova. 
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4_Moradores de rua: imediações da Praça da Piedade 

Sandra Costa, 26 anos | Edmilson, 34 anos | Lázaro, 32 anos 

Júnior, 19 anos | Maria, 33 anos 

 

Sandra: “A gente é família, é como se fosse dentro de casa mesmo, uns 
trazem comida para os outros, às vezes tem briga, discussão.” 

Os interlocutores costumam dormir na frente da agência do Itaú da 
Piedade. Como durante o dia esse local fica ocupado por camelôs, eles 
ficam na calçada da Rua da Forca e à noite mudam para a calçada da 
agência. São sempre as mesmas pessoas que dormem no local. Existe 
uma rede de solidariedade entre eles, que se ajudam fornecendo lençóis, 
comida ou outros itens. Essa é uma questão muito importante para se 
permanecer ali. 

A Piedade é o lugar onde Edmilson se sente melhor. Quando questionado 
sobre o motivo da escolha daquele lugar, Lázaro respondeu: “Porque aqui 
é a Piedade”, se referindo ao próprio nome da Praça. A Piedade 
representam para ele, um lugar de solidariedade. 

Sandra costuma dormir na Piedade, mas ela diz que todo lugar tem lugar 
para morador de rua. Circula também pela Barra e pelos Mares.  

 

Moradores de rua, nas imediações da Praça da PiedadeMoradores de rua, nas imediações da Praça da PiedadeMoradores de rua, nas imediações da Praça da PiedadeMoradores de rua, nas imediações da Praça da Piedade    

4_Moradores de rua: imediações da Praça da Piedade 

Sandra Costa, 26 anos | Edmilson, 34 anos | Lázaro, 32 anos 

Júnior, 19 anos | Maria, 33 anos 

 

Sandra comenta que quando chove, eles tem que se deslocar para um 
lugar coberto nas proximidades, sob uma marquise. Com relação à 
mudança entre dia e noite, ela se queixa do calor do dia e da extrema 
visibilidade, enquanto, de noite, além de ser bem mais agradável por ser 
mais fresco, as pessoas não incomodam tanto. Edmilson completa: “A 
gente fica rezando para que chegue logo a noite. À noite, nós estamos 
despreocupados”. 

Lázaro mora nas ruas há 22 anos. Edmilson está na rua há menos tempo, 
cerca de quatro meses. Ele teve problemas no bairro que morava e lá é 
jurado de morte. Portanto, não pode voltar para casa.  

Sandra se considera novata. Em termos de dormir na rua, são um ano e 
oito meses. A sua família é de Ilhéus e ela veio para Salvador com 16 
anos, tomar conta de seu sobrinho. O seu ex-marido a abandonou 
enquanto ela estava cumprindo pena. Ela tem seis filhos, mas foi presa e 
quando saiu, foi direto para a rua. Na rua, entrou em contato com o crack. 
Todos os seus filhos estão com parentes do ex-marido. Desde que saiu 
da cadeia, Sandra tem uma casa que ela aluga para outras pessoas na 
Barroquinha, mas ela permanece na rua. 
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Para ter a custódia de seu filho, Sandra precisa sair da condição de rua: 
“Então eu tenho a minha casa agora mas eu não me consertei, não tenho 
mais aquela vontade de antes.” Ela disse que o que falta para ela ir para 
sua casa “É eu me tirar dessa, que eu não tô conseguindo”. Júnior disse 
que ela necessita ir a um Centro de Recuperação, e ela faz a ressalva que 
se for no centro de Seu Isidório (Em Candeias), ela prefere morrer a ir 
para lá. Eles batem e castigam as pessoas em recuperação. 

Sandra às vezes vai visitar uma de suas filhas que mora em Plataforma, os 
outros filhos ela vai visitar na Barra. 

Foi possível perceber que esses moradores de rua, alguns mais, outros 
menos, mantém uma relação com seus familiares ou parte deles, como é 
o caso de Sandra, que às vezes vai visitar seus filhos. Lázaro também 
transita pela região onde sua família mora, e Edmilson vai em alguns 
lugares que permitem fazer ligações para ele manter contato com os seus 
parentes. 

DesejoDesejoDesejoDesejo – Edmilson deseja sair da rua e ganhar um casa. “Meu desejo é 
ter minha família de novo, ter um lar.” Os desejos rondam em torno de ter 
um emprego e uma casa. Lázaro quer ter uma casa e emprego, mesmo 
que não seja no Centro. Maria também quer uma casa, enquanto Sandra 
deseja ter sua família de novo. 

MoradiaMoradiaMoradiaMoradia - Sandra diz que se a casa não for no Centro, ela não vai. “A 
Codesal que me deu essa casa, ela perguntou, você quer em Coutos? eu 
disse que não, que eu sou veterana do Centro. Ela [a Codesal] arrumou 
um lugar lá na Barroquinha. Se ela me desse em Coutos eu deixava 

alguém invadir, ou lá onde o senhor tá falando [Jardim das Margaridas]. 
Lá é fim de mundo, parecendo interior, eu deixava pra quem quisesse.” 

A Codesal inscreveu Sandra, seu ex-marido Gil e as famílias que 
moravam em uma casa na Barroquinha. Cada um escolheu uma das 
opções oferecidas pela Codesal. Gil optou pelo dinheiro e ela preferiu 
uma casa, pensando nos seus seis filhos. Quando ela saiu do presídio, já 
tinhas em mãos a chave da casa na Barroquinha.  

O que conta a favor do Centro, para Sandra, é o fato dela já conhecer as 
pessoas da região e todo mundo já conhecê-la. “Então eu vou pra o bairro 
dos outros fazer o quê?”   

Já Lázaro pensa diferente: “Aonde arrumasse lugar eu ia. Eu vou-me 
embora e não olho pra trás. Na rua é muita humilhação. Eu vou ter onde 
tomar meu banho, onde botar minha cabeça todo dia, eu posso até ficar 
na rua, mas todo dia eu vou voltar pra dormir dentro de casa.” 

Edmilson mencionou que pretendia ir na Igreja Batista na Ladeira da 
Independência, porque eles podem conseguir uma vaga em centro de 
recuperação para ele. Um dos problemas para conseguir a inscrição 
nesses centros é ter documentação, que nem sempre as pessoas em 
situação de rua possuem. 

ConflitoConflitoConflitoConflito - Eles falam que são hostilizados pelos camelôs e pelas pessoas 
que trabalham nas lojas; os policiais batem neles e os moradores do local 
jogam água pela janela. Edmilson disse que eles não dormem tranquilos 
com medo do que podem fazer com eles enquanto estão dormindo. A 
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polícia, a mando da prefeitura, toma as cobertas, as roupas e os papelões 
dos moradores de rua. O carro-pipa da Limpurb joga água neles, toma 
colchão e sandálias. 

Eles nos mostraram que as pessoas que estão nos carros sempre olham 
muito para os moradores de rua, e às vezes jogam a luz alta neles. 

Edmilson fala da Estação da Lapa, onde foi acordado com jato de um 
carro-pipa 1 hora da manhã. Ele foi comprar lençol em um projeto de 
R$1,00. Outro interlocutor foi molhado na porta da Igreja de S. Pedro. 
“Nós não temos paz, então dorme em um lugar hoje, dorme em outro 
lugar amanhã, a vida da pessoa que dorme na rua é assim”. 

Sandra conta: “um dia eu já dormi nessa Lapa, eu grávida. A polícia 
acorda chutando mesmo.” Lázaro diz que tem pessoas da polícia que 
jogam pedra da calçada neles. 

Sandra fala da guarda municipal, que não deixa eles dormirem na 
Piedade. Edmilson completou, dizendo que “Um dia desses eles 
chegaram com quatro carros, tirando todo mundo dali de dentro [da 
Piedade] e batendo em todo mundo. 

Os interlocutores morrem de medo da policial que eles chamam de Rala-
Peito: “Você pode perguntar a qualquer morador de rua, que todo mundo 
tem raiva dela”, disse Sandra. “Até as crianças do Gravatá falam: mãe, 
hoje é Rala-Peito. Você pode ver, quase ninguém fica na rua quando essa 
mulher tá.” O apelido se refere ao fato dela bater nos moradores de rua, 

mesmo que eles não façam nada. O temor por ela é tão grande que as 
pessoas sabem os turnos que ela fica nas ruas. 

Maria diz: “Rala-peito pega a gente pra espancar, ela é espancadora, é 
miserável, ela mete spray no olho”. Ela estimula os outros policiais a 
baterem ainda mais nos moradores de rua, e isso muitas vezes ocorre 
quando eles estão dormindo. 

CamelôCamelôCamelôCamelô – Sandra conta que os camelôs chegam às seis horas, e que 
enquanto uns os acordam e oferecem comida, outros chutam as pessoas 
que estão dormindo na calçada. 

Rua Coqueiros da PiedadeRua Coqueiros da PiedadeRua Coqueiros da PiedadeRua Coqueiros da Piedade – Para Edmilson, não há o que reclamar dos 
camelôs na descida para a Estação da Lapa. Ele já dormiu muitas noites 
nas barracas dessa rua (lá as barracas fecham, mas não são desarmadas). 
Os camelôs o chamavam de manhã e ofereciam a ele o que comer. O 
segurança dessa rua também não reclama e deixa as pessoas dormirem 
ali. 

FimFimFimFim----dededede----semanasemanasemanasemana - Os interlocutores foram unânimes em dizer que o pior 
dia da semana é o domingo. Pela questão da ausência de pessoas, as 
equipes que dão apoio a eles não aparecem ou passam com bem menor 
frequência, tudo está fechado, sendo que só passam os policiais, que se 
concentram na Praça da Piedade. 

Sandra diz que passa direto pela Praça Castro Alves, quando vai pegar o 
Elevador Lacerda. Mas para ela, ali se torna um lugar de permanência 
quando acontecem shows. 
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Sandra toma banho diariamente em Lorenço, um depósito onde as 
pessoas preparam milho para vender nos carrinhos que circulam pelo 
Centro. Nesse lugar, eles não só podem tomar banho, como lavar e 
estender suas roupas das seis horas da manhã até as 20 horas, pois às 
21hs os carrinhos de milho já estão todos guardados e os portões são 
fechados. Outras opção que surgiu na conversa foi tomar banho na 
Preguiça. 

Av. SeteAv. SeteAv. SeteAv. Sete – Eles tiram proveito dos eventos que ocorrem nessa avenida 
para catar latinhas. Sandra também diz que é bom para comprar roupa, 
quando ela tem dinheiro. Outra forma deles conseguirem uns trocados é 
descarregando os caminhões que trazem mercadorias para as lojas. O 
pessoal da Narciso costuma pagar para eles descarregarem as 
mercadorias do caminhão, ou mesmo os “orientais” chamam eles para 
descarregar contêineres. Edmilson lava carrro perto da Igreja na Piedade. 
Sandra é vendedora ambulante, vende brincos e cremes. Lázaro vende 
água de coco, hot dog e o que aparecer para ele vender. 

Campo Grande/LimiteCampo Grande/LimiteCampo Grande/LimiteCampo Grande/Limite – Lázaro diz que o Campo Grande é muito restrito. 
Os policiais pegam os moradores de rua que ficam “perambulando” pela 
praça, colocam no carro, levam para a Misericórdia e batem. “E ainda 
dizem: suma daqui, não quero mais ver você aqui.” Sandra: “Outro dia eu 
fui tomar um banho naquela piscina, o policial deu uma fantada no meu 
braço.” Ela teve que sair antes mesmo de tirar o sabão do corpo. Campo 
Grande é uma unanimidade enquanto limite mas, com excessão dessa 
praça, eles dizem caminhar por qualquer lugar, seja dia ou noite.  

AlberguesAlberguesAlberguesAlbergues - Lázaro fala que a equipe da abordagem de rua tenta obrigar as 
pessoas a irem para albergues. Ele reclama: “Dentro do albergue tem HIV, 
tuberculose, então todo mundo ali dentro vai pegar. Então ali não é casa 
pra ninguém não. E em lugar nenhum do Brasil, albergue é casa de 
morador de rua. É para passar uma pessoa que vem de fora, e o certo é 
dar casa a todo o mundo. Agora, não querem fazer isso, como é que a 
gente, como é que o povo vai sair da rua? Vai morar aonde, em 
albergue?” 

Sandra conta que, no albergue, eles tiram documentos e ganham 
R$100,00 mensais, durante seis meses. Mas que isso não serve para 
assegurar que eles possam assumir o custo de um aluguel, para sair do 
albergue. 

AfetoAfetoAfetoAfeto – A carta de afeto puxou a conversa no sentido das doações que 
eles recebem das diversas igrejas. Quando acontecem algumas festas, 
como São Cosme, Feijoada de Ogum, a terça-feira do pão de Santo 
Antônio ou Mingau de São Jorge, as pessoas param com carro na 
Piedade e distribuem as comidas. “Só quem não ajuda aqui é a Igreja 
Univesal”, conta o Lázaro. Dias de terça-feira, Edmilson costuma ir na 
Igreja Batista da Independência, onde eles doam roupa, cortam cabelo, 
fazem a barba, as unhas e dão mingau. 

Existem grupos de Igrejas que dão apoio significativo a eles, são das 
igrejas Católica, Batista, Espíritas, do Candomblé, mas por parte dos 
moradores dos prédios ao redor, não há ajuda. Eles contam que hoje já 
passou uma equipe que doou alimentos, e um pouco mais tarde deve 
passar outra. 
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Edmilson também contou que frequenta o Projeto Levanta-Te e Anda, 
onde ele toma banho, compra um lençol, recebe sopa e danone. Ele 
tentou, por esse projeto, ser encaminhado para um centro de 
recuperação, mas eles disseram que só conseguem encaminhar as 
pessoas quando aparecem vagas. Outra referência é a Igreja da Trindade, 
onde eles conseguem tirar uma foto para fazer documentos e fazer uma 
ligação para os familiares. 

Comida, às vezes eles vão procurar no 2 de Julho, mas eles tem alimento 
com fartura a partir das sete horas da noite, quando uma série de equipes 
de igrejas passam para dar alimentos. 

2 de Julho2 de Julho2 de Julho2 de Julho – Lázaro disse que a relação dele com o 2 de Julho é muito 
parca, se configurando mais como um ambiente de passagem. Sandra diz 
que aos domingos, existe o dono de um bar que fornece comida, e ela 
comenta que existem pessoas que dormem por lá. Mas para os 
entrevistados, que costumam dormir na Piedade, não é vantagem dormir 
no 2 de Julho. Isso se deve ao fato de lá não “passar comida, um café, 
uma janta.” Lázaro define a Piedade como “o point, aqui passa tudo”. 
Quando vão no 2 de Julho, normalmente vão comprar uma comida, um 
sabão ou artigos do gênero. “Lá tem mercadinho, tem padaria. Quando a 
gente às vezes quer comer um sanduíche de mortadela, quer beber um 
suco.” 

Quando perguntei sobre a relação deles com o Sodré, Lázaro respondeu 
que é normal, “sem demagogia.” Na realidade, os moradores não gostam 
que eles, moradores de rua, passem por ali, mas eles não se importam. 

Ele também costuma tomar banho na Preguiça, tanto na fonte como 
banho de mar. 

ConflitoConflitoConflitoConflito – “Conflito mesmo só com a polícia e guarda municipal, diz 
Lázaro”. Não há nenhum tipo de conflito com as prostitutas. Quando 
perguntei sobre o tráfico, Sandra disse: “Aqui é tranquilo, não tem nada 
não. É mais lá dentro. Quando insisti mais sobre um lugar mais preciso, 
Sandra se mostrou muito apreensiva e disse que “essas coisas assim a 
gente não fala não, a gente não pode comentar isso não, deixa lá.” 

Carlos GomesCarlos GomesCarlos GomesCarlos Gomes – Sandra não se lembrava onde era a Carlos Gomes apenas 
pelo nome. Quando apontamos a rua, tanto ela como Lázaro se referiram à 
Carlos Gomes da mesma maneira: um lugar de passagem e de 
prostituição: entre o Sebrae e a Piedade, a Carlos Gomes é ponto de 
prostituição, bares e festas do público homossexual. Ele indicou o trecho 
na Av. Sete entre a Piedade e a Praça Castro Alves como ponto de 
prostituição de travestis. Lázaro também diz que existem mulheres que se 
prostituem por R$2,50 na Carlos Gomes. 

LazerLazerLazerLazer – tomar um banho na Praia da Preguiça, Praia de Piatã, dominó na 
praça. Com relação ao jogo de dama no Relógio de São Pedro, eles 
disseram que o jogo ali é exclusividade dos “coroas”. 

Há algum tempo atrás, havia o programa Rua de Lazer, que fazia 
atividades aos domingos na Praça da Piedade, mas o Shopping Piedade 
cortou o apoio e o projeto só ficou na Barra, financiado pelo Shopping 
Barra, e às vezes no Dique.        
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Síntese dos mapeamentos 

    

    

    

Áreas impeÁreas impeÁreas impeÁreas imperrrrmeáveismeáveismeáveismeáveis    ou pouco permeáveisou pouco permeáveisou pouco permeáveisou pouco permeáveis - A maior parte das falas trata 
da sensação de insegurança durante a noite, resultante do esvaziamento 
da Av. Sete e Carlos Gomes. Os lugares que aparecem como menos 
permeáveis  –  isto é, que essas pessoas evitam ou não circulam à noite 
– são a Praça da Piedade, as ruelas que conectam a Carlos Gomes com a 
Av. Sete e a Praça Castro Alves. Na Praça Castro Alves, essa mancha de 
impermeabilidade adentra tanto pela Carlos Gomes e pela Av. Sete, como 
pela Rua Chile. Além disso, de acordo com os mapeamentos, a Ladeira  

Mapeamentos 

 

do Sodré se mostra como um lugar pouco permeável, e no trecho a partir 
do Convento de Santa Teresa, ela se torna completamente impermeável. 
O principal motivo é que o Sodré, sobretudo nesse trecho impermeável, é 
um ponto de venda de drogas. Ali existe ainda uma comunidade que 
pouco se relaciona com o seu entorno, se comportando como um gueto. 

LazerLazerLazerLazer - Os lugares que mais se repetiram nos mapeamentos como 
referências de lazer foram Campo Grande, Praça da Piedade, Shopping Campo Grande, Praça da Piedade, Shopping Campo Grande, Praça da Piedade, Shopping Campo Grande, Praça da Piedade, Shopping 
Piedade e Praia Piedade e Praia Piedade e Praia Piedade e Praia da Preguiçada Preguiçada Preguiçada Preguiça. Apareceram também o cinema do Center 
Lapa, o Teatro Castro Alves e o Teatro Vila Velha. O Passeio Público 
apenas apareceu uma vez nas conversas. A Praça Castro Alves apareceu 
como um lugar de passagem e contemplação, que ganha um caráter de 
permanência quando ocorrem shows. 

ComprasComprasComprasCompras - Como lugar de compras, sobretudo do dia-a-dia, o 2 de Julho 
é a referência inconteste. A Av. Sete também aparece como uma 
referência de compras ocasionais, como roupas. 

Estação da LapaEstação da LapaEstação da LapaEstação da Lapa - A Estação da Lapa apareceu principalmente nas falas 
dos moradores do Lord como um ponto de venda para ambulantes. Para 
os moradores de rua, dormir na Lapa é um verdadeiro problema, visto que 
eles são agredidos com chutes pelos policias e acordados com jatos de 
água de carros-pipa. 

Outro lugar que se destacou nas falas foi a Rua Coqueiros da Piedade, 
uma rua estreita de pedestres e intenso fluxo que desce da Rua Portão da 



PRAÇA DO
CAMPO GRANDE

PASSEIO
PÚBLICO

MAM

LARGO DOS
AFLITOS

LARGO
2 DE JULHO

PRAÇA
CASTRO ALVES 

FUNDAÇÃO
POLITÉCNICA 

PRAIA DA
PREGUIÇA 

ESTAÇÃO
DA LAPA

CENTER
LAPA

RELÓGIO DE
SÃO PEDRO

PRAÇA DA
PIEDADE

CASA ACOLHIMENTO/
REST. POPULAR/
CAMELÔ/PRAÇA/COMÉRCIO
SANIT. PÚBLICO/
ESTACIONAMENTO

HABITAÇÃO/COMÉRCIO
RESID. UNIVERSITÁRIA/
COOPERATIVAS

PARQUE-SUCATA
MIRANTE/BARES

CAPS/RUA/
COMÉRCIO/
CAMELÔ

FONTE/
TOBOGÃ/
ÁGUA

CENTRO DE RECICLAGEM/
FACULDADE DE
GESTÃO AMBIENTAL

HABITAÇÃO

PRAIA/PÍER/BANHO

ALARGAMENTO
DA CALÇADA

HABITAÇÃO

LARGO DAS
FLORES

AV. SETE

ED. LORD

CARLOS GOMES

TEATRO
CASTRO ALVES

SHOPPING
PIEDADE

BIBLIOTECA
CENTRAL

LARGO DE
SÃO BENTO 

Largos e áreas verdesTerrenos ociosos ou subutilizadosEquipamentosÊ

Projetos Projetos agregados Edifícios desapropriados



  

 

66 

 

Piedade (ao lado do Shopping Center Lapa) para a Estação da Lapa. Essa 

rua surgiu como lugar de compra de produtos de beleza, de mercado 

informal e como um lugar tranquilo para os moradores de rua passarem a 

noite. 

Praça da PiedadePraça da PiedadePraça da PiedadePraça da Piedade - Para os moradores de rua, os que participaram do 

mapeamento preferiam dormir na calçada da Av. Sete voltada para a Praça 

da Piedade, na esquina com a Rua da Forca. Eles consideravam aquele o 

melhor lugar do ponto de vista da solidariedade das pessoas e de equipes 

que doam alimentos. Para eles, a Piedade aparece como um lugar 

importante pela generosidade das pessoas, pela possibilidade de tirar 

alguns trocados descarregando mercadorias das lojas, mesmo sendo 

incomodados pela guarda municipal ou apanharem dos policiais. 

Campo GrandeCampo GrandeCampo GrandeCampo Grande - Além da estação da Lapa como lugar hostil, o Campo 

Grande surgiu como um lugar completamente impermeável, onde não são 

admitidos moradores de rua em hipótese alguma. Para os demais 

interlocutores, principalmente os moradores do Lord, o Campo Grande é 

uma referência de lazer. 

TemporalidadesTemporalidadesTemporalidadesTemporalidades - A temporalidade preferida pelos moradores de rua é a 

noite, porque eles são menos incomodados. Com relação ao dia da 

semana, o dia mais difícil é o domingo, pela falta de apoio das pessoas e 

presença de policiais na Piedade. Apareceu, para uma interlocutora do 

Lord, a questão de um incômodo pelo esvaziamento do Centro no 

domingo, restando poucas opções de lazer nos finais de semana. 

PercursosPercursosPercursosPercursos - Para os interlocutores que são moradores da Carlos Gomes e 

2 de Julho, emergiu a preferência por percorrer a própria Carlos Gomes 

quando se vai na direção do Campo Grande. Ou seja, os interlocutores 

não desviam para a Av. Sete, mas continuam pela Carlos Gomes e, mais 

adiante, no encontro das duas vias (em frente à casa D’Italia), eles tomam 

a direção da Rua Forte de São Pedro ao invés de passarem em frente ao 

Palácio da Aclamação. Nesse caso, os interlocutores optam pela rua mais  

movimentada. No sentido oposto, indo para a Praça Castro Alves, a 

preferência também é por percorrer a Carlos Gomes. 

Av. Sete /Av. Sete /Av. Sete /Av. Sete / Carlos GomesCarlos GomesCarlos GomesCarlos Gomes    //// 2 de Julho2 de Julho2 de Julho2 de Julho    – O Largo do 2 de Julho é o único 

desses três lugares que aparece como um lugar seguro à noite, até o 

horário que os estabelecimentos ficam abertos. Um dos motivos é a boa 

iluminação e sobretudo a movimentação. 

O trecho da Carlos Gomes onde se situa o Lord – entre as imediações do 

Quartel dos Aflitos e a Rua Tuiuti (isto é, próximo da saída para veículos 

do 2 de Julho) aparece apenas como lugar de passagem nos 

mapeamentos. De fato, se compararmos o trecho da Carlos Gomes onde 

se encontra o 2 de Julho e esse outro onde está o Lord, percebemos uma 

diminuição expressiva do fluxo de pessoas neste último. A Carlos Gomes 

parece ser polarizada tanto pelo 2 de Julho quanto pela Av. Sete, visto 

que nesse trecho, sobretudo entre a Praça da Piedade e o Relógio de São 

Pedro, a Av. Sete concentra a maioria do seu fluxo de pessoas e de 

comércio informal. Há, inclusive, duas conexões de fluxo intenso que 

fazem a ligação da Piedade com a Carlos Gomes e 2 de Julho: a Rua da 

Forca (nas imediações da Piedade) e a Rua do Cabeça (próxima ao 

Relógio de São Pedro). As pessoas que se dirigem ao Shopping Piedade 

pela Av. Sete e o fluxo intenso de pessoas que saem da Estação da Lapa 

desembocam também na Praça da Piedade ou, neste último caso, em  
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ruelas que dão para o Relógio de São Pedro. Ou seja, nesse trecho existe 

uma relação íntima de circulação de pessoas e trocas entre 2 de Julho, 

Carlos Gomes, Av. Sete, Estação da Lapa e Shopping Piedade. 

Se observarmos algumas lojas que se situam nos quarteirões entre Av. 

Sete e Carlos Gomes, como é o exemplo da recém-inaugurada Casas 

Bahia, podemos observar que estas se viram para a Av. Sete e tratam a 

Carlos Gomes como fundo. Além disso, o próprio tratamento urbanístico 

conferido à Carlos Gomes não lhe reservou nenhuma árvore em todo o 

seu percurso, exemplo contrário ao da Av. Sete, rica em arborização e 

pequenos largos agradáveis. 

Carlos GomesCarlos GomesCarlos GomesCarlos Gomes – No trecho da Carlos Gomes nas proximidades do 2 de 

Julho se concentram os edifícios modernos de maior porte com o uso de 

zonas cobertas para comércio e passagem. Aí também se encontram os 

pontos de ônibus com maior número de pessoas. 

Já no trecho do Lord, algumas características se relacionam com o seu 

reduzido fluxo. Primeiramente, as edificações aí possuem gabarito 

reduzido, com pequenos prédios e casas com suas fachadas em grande 

parte descaracterizadas. Também há uma quantidade mais expressiva de 

terrenos vazios convertidos em estacionamentos. No terreno vizinho ao 

Lord, por exemplo, encontra-se um estacionamento térreo, e mais 

próximo do Quartel dos Aflitos, um grande terreno que serve de posto de 

combustível. 
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7. Diretrizes 

    

Com relação às questões indicadas pelos mapeamentos, grande parte 
delas seria contemplada com a incrementação do uso habitacional no 
Centro, servindo, como já dito anteriormente, para buscar equilibrar a 
utilização dessa região durante as noites e domingos. Como podemos 
ver, a necessidade das classes de renda mais baixa de permanecer no 
Centro só tem a favorecer a própria vitalidade dessa região, que tanto 
necessita de habitação. 

A proposta, dessa forma, é que o poder público venha apoder público venha apoder público venha apoder público venha a adquiriradquiriradquiriradquirir    imóveis imóveis imóveis imóveis 
ociososociososociososociosos    e destine os seuse destine os seuse destine os seuse destine os seus    próprios imóveispróprios imóveispróprios imóveispróprios imóveis    sem utilizaçãosem utilizaçãosem utilizaçãosem utilização    para habitação para habitação para habitação para habitação 
de interesse socialde interesse socialde interesse socialde interesse social    integradaintegradaintegradaintegradandondondondo, quando possível, com outro, quando possível, com outro, quando possível, com outro, quando possível, com outrossss    usousousousossss    
compatívecompatívecompatívecompatíveisisisis    (uso misto).(uso misto).(uso misto).(uso misto). Dessa forma, seria possível tratar da questão 
habitacional como um serviço social, e as famílias residentes nesses 
imóveis pagariam um aluguel social ao Estado. A outra vantagem já 
levantada de trabalhar com imóveis do Estado para habitação é que essa é 
uma maneira mais segura de manter as classes mais pobres no Centro, 
visto que esses imóveis não poderão ser vendidos diante da sua 
valorização. 

Com relação às diferentes formas de habitação que se apresentam no 
Centro, é imprescindível abarcar essas diferentes demandas nas diretrizes abarcar essas diferentes demandas nas diretrizes abarcar essas diferentes demandas nas diretrizes abarcar essas diferentes demandas nas diretrizes 
para essa regipara essa regipara essa regipara essa região, com projetos específicos voltados para a populaçãoão, com projetos específicos voltados para a populaçãoão, com projetos específicos voltados para a populaçãoão, com projetos específicos voltados para a população    em em em em 
situaçãosituaçãosituaçãosituação    de rua, os ocupantes de edifícios de rua, os ocupantes de edifícios de rua, os ocupantes de edifícios de rua, os ocupantes de edifícios abandonadosabandonadosabandonadosabandonados    eeee    os estudantes os estudantes os estudantes os estudantes 
que necessitam deque necessitam deque necessitam deque necessitam de    residências universitáriasresidências universitáriasresidências universitáriasresidências universitárias. A classe média também  

Iretrizes 

 

será beneficiada com a melhoria na qualidade dos espaços públicos e 
aumento da segurança durante a noite, fruto de uma maior circulação de 
pessoas. A presença da classe média também acaba por incrementar a 
demanda por serviços e comércio. 

Por último, com relação ao caráter de “fundo” que a Carlos Gomes 
apresenta em detrimento da Av. Sete, a solução prevista é de utilizar uma utilizar uma utilizar uma utilizar uma 
faixafaixafaixafaixa    de veículos para alade veículos para alade veículos para alade veículos para alargar a calçada do lado do 2 de Julho e do Lord, rgar a calçada do lado do 2 de Julho e do Lord, rgar a calçada do lado do 2 de Julho e do Lord, rgar a calçada do lado do 2 de Julho e do Lord, 
lado de maior fluxo de pessoas e onde se encontram os pontos de lado de maior fluxo de pessoas e onde se encontram os pontos de lado de maior fluxo de pessoas e onde se encontram os pontos de lado de maior fluxo de pessoas e onde se encontram os pontos de 
ônibusônibusônibusônibus.... Dessa forma se possibilita espaço para uma arborização 
adequada, com uma calçada mais confortável que ofereça maior 
possibilidade para qualquer tipo de apropriação por parte dos moradores, 
passantes e comerciantes14. Como alternativa à remoção das vagas de 
estacionamento que serão perdidas com o estreitamento da pista e com 
um aumento da demanda por estacionamentos com o incremento do 
número de moradias, está previsto um edifício-garagem. 

                                                           
14 “Se o mundo urbano é um equipamento potencial de lazer, quanto mais complexo e 
diversificado, tanto mais plenamente pode ser apropriado para esse fim. Planejar 
espaços para fins de lazer não é construir campos de futebol, ciclovias ou criar áreas 
verdes. É cultivar um meio urbano cujas ruas permitam jogar ‘pelada’, andar de bicicleta, 
ou simplesmente passear à sombra”. 
SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos (coord.). QUANDO A RUA VIRA CASA: a 
apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro. Rio de Janeiro: 
IBAM/FINEP, 1981, p.142. 
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Com essas diretrizes abrangento a Carlos Gomes, dois projetos mais 
específicos serão desenvolvidos. Nesses dois projetos, é importante 
considerar as já mencionadas diferentes demandas por habitação de 
interesse social, que seriam: Unidades de moradiaUnidades de moradiaUnidades de moradiaUnidades de moradia, , , , com com com com o uso da locação o uso da locação o uso da locação o uso da locação 
socsocsocsocialialialial    para as famílias ocupantes do Lord; uma residência universitária; e para as famílias ocupantes do Lord; uma residência universitária; e para as famílias ocupantes do Lord; uma residência universitária; e para as famílias ocupantes do Lord; uma residência universitária; e 
uma casa de acolhimento para a população em situação de rua.uma casa de acolhimento para a população em situação de rua.uma casa de acolhimento para a população em situação de rua.uma casa de acolhimento para a população em situação de rua. Esta 
última oferecerá opções de leitos para se passar a noite, mas também 
dará suporte às pessoas que preferem dormir nas ruas: estão previstos 
armários, lavaarmários, lavaarmários, lavaarmários, lavannnnderias, estacionamentos para carrinhos e sanitário público.derias, estacionamentos para carrinhos e sanitário público.derias, estacionamentos para carrinhos e sanitário público.derias, estacionamentos para carrinhos e sanitário público.    
O sanitário servirá como um importante apoio tanto à população de rua 
quanto a qualquer passante ou comerciante do mercado informal. Para 
complementar esse uso habitacional previsto, será necessária a instalação 
de um restaurante popularrestaurante popularrestaurante popularrestaurante popular que oferecerá refeições ao preço de R$1,00.  

O volume que conterá a casa de acolhimento e o restaurante popular tem 
previsto na sua frente uma praça, cpraça, cpraça, cpraça, como proposta de criar um espaço de omo proposta de criar um espaço de omo proposta de criar um espaço de omo proposta de criar um espaço de 
permanência na Carlos Gomespermanência na Carlos Gomespermanência na Carlos Gomespermanência na Carlos Gomes. Nesse espaço, também estão previstas 
bóias urbanasbóias urbanasbóias urbanasbóias urbanas, que são pontos de apoio que contém um ponto hidráulico 
e um ponto de energia elétrica, com o intuito de estimular a apropriação 
desse trecho da Carlos Gomes por camelôs, por exemplo, dotando-os de 
uma melhor infraestrutura, servindo assim de suporte a diversas 
atividades que possam se desenvolver no espaço público. 

Essas diretrizes se articulam diretamente com outras propostas levantadas 
por Jamile Lima15 para a região do 2 de Julho, Carlos Gomes e Av. 
Contorno. Portanto, o mapa de diretrizes contempla as seguintes 
propostas: habitação na Ladeira do Sodré, a Contrução de um CAPS-Rua 
na Carlos Gomes; um centro de reciclagem e uma faculdade de gestão 
ambiental no 2 de Julho; um parque-sucata, mirante e bares no 2 de 
Julho e sua área de encosta; além da reconversão de um píer para banho 
na Praia da Preguiça.

                                                           
15Ver o TFG de Jamile Lima Os usuários do Dois de Julho: encarando o uso de crack no Os usuários do Dois de Julho: encarando o uso de crack no Os usuários do Dois de Julho: encarando o uso de crack no Os usuários do Dois de Julho: encarando o uso de crack no 
espaço urbanoespaço urbanoespaço urbanoespaço urbano, defendido também nesse ano de 2011. Aí também se pode encontrar 
mais informações sobre as bóias urbanas. 



PRAÇA DO
CAMPO GRANDE

PASSEIO
PÚBLICO

MAM

LARGO DOS
AFLITOS

LARGO
2 DE JULHO

PRAÇA
CASTRO ALVES 

FUNDAÇÃO
POLITÉCNICA 

PRAIA DA
PREGUIÇA 

ESTAÇÃO
DA LAPA

CENTER
LAPA

RELÓGIO DE
SÃO PEDRO

PRAÇA DA
PIEDADE

CASA ACOLHIMENTO/
REST. POPULAR/
CAMELÔ/PRAÇA/COMÉRCIO
SANIT. PÚBLICO/
ESTACIONAMENTO

HABITAÇÃO/COMÉRCIO
RESID. UNIVERSITÁRIA/
COOPERATIVAS

PARQUE-SUCATA
MIRANTE/BARES

CAPS/RUA/
COMÉRCIO/
CAMELÔ

FONTE/
TOBOGÃ/
ÁGUA

CENTRO DE RECICLAGEM/
FACULDADE DE
GESTÃO AMBIENTAL

HABITAÇÃO

PRAIA/PÍER/BANHO

ALARGAMENTO
DA CALÇADA

HABITAÇÃO

LARGO DAS
FLORES

AV. SETE

ED. LORD

CARLOS GOMES

TEATRO
CASTRO ALVES

SHOPPING
PIEDADE

BIBLIOTECA
CENTRAL

LARGO DE
SÃO BENTO 

Projetos Projetos agregados Edifícios desapropriados



  

 

71 

 

Lord e Anexo – Unidades de habitação e residência universitária, 

galeria de comércio e serviços, creche, espaço para cooperativas de 

moradores 

    

O projeto se desenvolve a partir de algumas considerações iniciais: a 

desapropriação de um terreno vazio que serve de estacionamento e de 

uma loja que fica entre o Lord e esse estacionamento (a loja que ocupou 

uma das rampas de veículos do prédio). Além disso, a proposta 

foipensada de forma a deveria manter a mesma relação dos edifícios 

vizinhos com a a rua, uma vez que a conformação da Carlos Gomes por 

uma série de fachadas coladas umas às outras e sem recuo frontal é uma 

característica muito marcante. O edifício anexo, portanto, age como um 

reforço às características modernas do Lord, que parece sozinho diante de 

sua vizinhança que manteve uma tipologia de casas, pequenos edifícios e 

os lamentáveis terrenos vazios que servem de estacionamentos. Com 

essa área adicional, é possível implementar uma galeria aberta de 

comércio e serviços no térreo dos dois edifícios, que concentrará os 

acessos de todo o projeto. Essas atividades servirão para subsidiar os 

gastos de condomínio e os custeios com os dois elevadores. 

O edifício anexo será construído sobre o atual estacionamento (no 

esquema, à direita) e tem uma altura de quatro andares, que é o máximo 

previsto para esse ponto específico da Carlos Gomes. Para viabilizar a 

acessibilidade deste prédio, este aproveitará o elevador do bloco A do 

Lord (com uma integração entre os dois edifícios no 3º andar de ambos).  
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Na cobertura desse anexo, isto é, na altura do 4º andar do Lord, é 

disponibilizado um grande terraço para os usuários da Carlos Gomes. 

Essa cobertura se conecta com o Lord neste pavimento, que será, por sua 

vez, parcialmente esvaziado para conferir mais área livre para os 

moradores. 

Está previsto um projeto de recuperação de todo o Lord para que ele 

esteja apto a receber as famílias que o ocuparam ao longo desses cinco 

anos e que os apartamentos sejam compatíveis com as especificidades 

de cada família. Portanto, seria interessante pensar em apartamentos que 

possuiriam um, dois, três quartos ou outras conformações, como um 

único vão, por exemplo. Na realidade, as possibilidades são inúmeras, 

como os próprios ocupantes do Lord já mostraram. No projeto, escolhi o 

2º andar para mostrar uma possibilidade de divisão desse pavimento em 

apartamentos, preservando algumas áreas comuns, solução essa que 

apareceu na própria situação da ocupação e que se mostrou muito rica 

por favorecer diversas formas de sociabilidade. Os lugares por onde 

passam tubulação serviriam de módulos hidráulicos para cozinha ou 

banheiro. A proposta utiliza dois elevadores, um para cada bloco do 

edifício. Além disso, os outros usos são as já mencionadas lojas e 

serviços (no térreo), a área livre no quarto andar e um espaço para a 

instalação de placas aquecedoras de água na cobertura. O 2º subsolo, por 

ser muito pequeno, não servirá como estacionamento, como era previsto 

no projeto inicial do Lord, mas se conectará com o 2º subsolo do anexo, 

onde está prevista uma creche. 

Para o anexo está previsto, do primeiro ao terceiro andar, apartamentos da 

residência universitária e espaços comuns com cozinhas. Cada andar 

funciona de forma independente, e a escada que os conecta dá também 

acesso à cobertura do anexo, que é aberto a todos. O terceiro andar é o 

único acessível por elevador, que é onde fica a administração da 

residência. No térreo do anexo, são previstas mais lojas e uma lavanderia, 

que atenderá tanto aos moradores da residência quanto à vizinhança. O 1º 

subsolo ficou reservado para qualquer atividade econômica que sirva aos 

moradores do Lord.  
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Edifício Novo – Praça, casa de acolhimento, restaurante popular, 

sanitário público, comércio, estacionamento para veículos, carrinhos e 

depósito para camelô 

 

A proposta para este novo edifício é de desapropriar uma grande área 

subutilizada que atualmente funciona como um posto de gasolina e que 

ocupa uma parte reduzida do lote. Este terreno fica nas proximidades do 

Largo dos Aflitos e a cerca de 80 metros do Lord. 

Neste projeto está prevista uma praça que concentra o acesso aos 

equipamentos. Voltados para essa ela estão comécios, o restaurante 

popular, os sanitários públicos, o acesso para pedestres ao 

estacionamento e o acesso principal para a casa de acolhimento. Este 

último também tem acesso pelo Largo dos Aflitos. 

A casa de acolhimento é dividida em duas partes. A primeira delas é uma 

área mais restrita, mediada por uma recepção e que se destina à 

população de rua que deseja uma cama para passar a noite. Aí as pessoas 

também tem acesso a vestiários, jogos, acesso à internet, uma cozinha e 

outras atividades. 

A outra parte, mais pública, se destina a dar suporte também à população 

de rua que não deseja dormir na casa de acolhimento, e são oferecidos 

serviços como guarda-volumes e uma lavanderia com um quintal onde se 

encontram varais e o canil. No subsolo fica um estacionamento de 

carrinhos, para catadores de lixo reciclável, por exemplo. Ainda no 

subsolo existe espaço para um depósito de camelôs e um estacionamento 

para veículos. Estes dois últimos serviços contribuem para financiar os 

custos da casa de acolhimento, bem como o aluguel dos pontos 

comerciais, com usos voltados a dar suporte à habitação (como farmácia 

e padaria). 

O sanitário público, juntamente com o restaurante popular, com almoços 

a R$1,00, são dois equipamentos fundamentais para a população do 

entorno. No caso do restaurante, a parte da cozinha se desenvolve no 

subsolo, e estão previstos cursos profissionalizantes de culinária e a 

possibilidade de trabalhar ou estagiar no restaurante. Esses cursos são 

destinados preferencialmente às pessoas que se alojam na casa de 

acolhimento, moradores do Lord ou de outros edifícios de habitação de 

interesse social no Centro. Estes serviços buscam suprir as necessidades 

básicas dos usuários e moradores da Carlos Gomes, dotando de um 

mínimo de qualidade a vida de milhares de pessoas que estão no Centro  

diariamente. 
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9. Representação Técnica 

 

 

 




































