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O contato com questões que envolvessem o tema urbano existiu desde 
o meu primeiro ano no curso de graduação, muitas vezes de maneira remota 
e superficial (normalmente dentro das disciplinas da universidade), outras de 
forma vigorosa. Em todos os ateliês que se seguiram, sempre havia o momento 
em que o projeto deveria ser contextualizado com o seu entorno, abrindo o 
nosso olhar do terreno para uma nesga de cidade que o inseria. No ateliê 4, o 
plano de curso previa um passo a mais em direção às questões da cidade – e 
então brincamos de deus voyeur*: fizemos diagnósticos urbanos de lugares 
que não conhecíamos, traçamos poligonais, propusemos reestruturações 
viárias e grandes equipamentos públicos que pretendiam sanar as mazelas que 
identificamos naquele trecho de cidade do qual não éramos íntimos.

 Existia, para mim, algo de inquietante em todas essas ações, pois o que 
eu (vi)via de cidade – e de produção de urbanismo – não parecia corresponder 
a nenhuma dessas abstrações que fazíamos quando tratávamos do ambiente 
urbano por meio de uma planificação cartográfica.

 Por último veio o ateliê 5, aquele destinado somente ao urbanismo, 
aquele que eu temia por não querer me envolver com termos que ouvia falar 
e que me pareciam enfadonhos, Plano Diretor, Planejamento Estratégico, 
Masterplan, Gentrificação... Acabei por escolher o ateliê ministrado por Paola 
Berenstein e Eduardo Carvalho, por acreditar que eu seria acolhida em todos 
os meus questionamentos sobre a relação do urbanista com a cidade. E assim 
aconteceu – posso considerar que o ateliê 5 foi o meu ateliê 1 em urbanismo – 
pela primeira vez eu tive dimensão real do que é trabalhar com as complexidades 
do espaço urbano. E isso se deu a partir de um ato tão simples quanto potente: 
o de estar na cidade. No decorrer desse ano, entramos em contato com essas 
questões através de uma incorporação – da relação direta do nosso corpo com 
o ambiente urbano. A potência desse tipo de abordagem está em ir cessando 
os ideais de uma cidade perfeita e higienizada que vão se formando no nosso 
imaginário depois de muito contato com a produção arquitetônica. O processo 
de investigação urbana compreende enxergá-la verdadeiramente, lançar um 
olhar sensível e aproximado sobre suas dinâmicas, na tentativa de desvendá-la 
e aceitar a existência de todas as contradições de um espaço onde se estabelece 
a vida em sociedade, e por isso é naturalmente partilhado e conflituoso – 

apresentação

*É aquele que, segundo Michel 
de Certeau em A Invenção do 
Cotidiano, “deve excluir-se do obscuro 
entrelaçamento dos comportamentos 
do dia-a-dia e fazer-se estranho a eles.”
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segundo Milton Santos:

“No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas 
pessoas, firmas e instituições – cooperação e conflito são a base 
da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação própria, 
a vida social se individualiza; e porque a contiguidade é criadora 
de comunhão, a política se territorializa, com o confronto entre 
organização e espontaneidade”.

 O ateliê se intitulava cidade montagem, pois abordávamos diversas áreas 
fragmentadas de Salvador – aquela com que trabalhei compreendia os bairros 
do Barbalho, Macaúbas e Santo Antônio. Após diversas ações de aproximação 
com esses lugares, ao final tínhamos deles uma outra compreensão – havíamos 
mergulhado em uma Salvador que eu pouco conhecia. Não somente porque 
eu tinha pouca intimidade com esses locais, mas principalmente porque eu 
desconhecia as inúmeras possibilidades de se apropriar do espaço urbano, bem 
como a importância das práticas cotidianas como construtoras de uma cidade 
viva e tangível.

Depois dessa experiência, o caminho natural que se apresentou à minha 
frente foi o de fazer do Trabalho Final de Graduação um laboratório que 
investigasse o ambiente urbano do ponto de vista das pessoas que o utilizam: 
seus praticantes. O contato com autores como Michel de Certeau, Milton 
Santos, Paola Berenstein, Carlos Vainer, Gabriel Schvarsberg, dentre outros, 
me encorajaram ainda mais a enveredar por esses caminhos, me dando o 
respaldo necessário para abordar a cidade sob aspectos mais subjetivos – em 
contradição ao que rege o pensamento do urbanismo hegemônico.

Tendo isso como perspectiva, era necessário escolher um local a ser 
investigado. Foi então quando, em maio de 2014, a Prefeitura de Salvador 
enviou à Câmara Municipal o Projeto de Lei no 121/14, solicitando a 
desafetação e a autorização para alienar 62 bens públicos, áreas de Salvador 
que, segundo o parecer da Secretaria da Fazenda anexado ao PL, não serviam 
mais à cidade, sendo a venda dos mesmos de grande valia a fim de integrar a 
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receita do município e assim cumprir com o Planejamento Estratégico 2013-
2016. A aprovação do PL no 121/14 culminou na sanção da Lei no 8655/2014, 
em setembro do mesmo ano, que desafetou e autorizou a alienação de 59 bens 
públicos de Salvador, abrangendo aproximadamente 56ha de áreas públicas, 
correspondendo a uma política massiva de privatização urbana sem precedentes 
históricos na cidade.

Dentre os bens públicos incluídos na lei, se encontra a Praça João 
Mangabeira, localizada no Vale dos Barris, um extenso bem de uso comum 
do povo conhecido por abrigar campos de futebol e uma pista de skate. Como 
pode uma praça não servir mais ao município e ser transferida à esfera privada? 
Quais são as práticas que acontecem ali que podem se dissipar através da sua 
privatização? O que a cidade e a população perdem com a venda desse espaço 
público? Como essa área pode atender melhor às demandas daqueles que a 
frequentam?

Tendo essas e outras questões em mente, fiz minha escolha quanto ao 
local a ser estudado neste trabalho: investigar as dinâmicas da Praça João 
Mangabeira na tentativa de descobrir se a alegação dada para a sua desafetação 
correspondia à realidade, se de fato aquele espaço público não atendia mais aos 
interesses da população.

Este trabalho tem, portanto, um teor de denúncia – por meio da escolha 
da Praça João Mangabeira, eu questiono o uso do instrumento da desafetação 
pelas administrações públicas de Salvador como prática fortalecedora de 
uma política pública de privatização urbana que prevê o fim ou a diminuição 
dos espaços públicos em benefício dos interesses privados. Essa lógica de 
planejamento urbano alinhada aos interesses do mercado imobiliário tem sido 
recorrentemente utilizada pelo poder público, mas não pode ser normatizada, 
uma vez que a cidade e seus governantes devem servir aos interesses diversos 
da coletividade, e não apenas de uma parcela diminuta da população ou de um 
setor econômico.

A manutenção e criação de espaços públicos de qualidade são cruciais para 
uma vida urbana e social saudáveis. São lugares que possuem infinitas nuances 
de acontecimentos, lugares de relações, encontros, trocas, de construção de 
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cidadania e urbanidade. Impossibilitar que mais espaços como esses surjam 
na cidade, e pior, suprimir aqueles que já existem, é um ato extremamente 
negligente e cruel para com os cidadãos.

Por esse motivo, eu pretendo dar a devida atenção à Praça João 
Mangabeira, que com seus praticantes (e suas respectivas práticas cotidianas), 
ajuda a conformar um desses territórios onde se estabelece uma construção 
mais democrática de cidade, em contraposição aos tantos espaços segregados 
que se erguem constantemente na paisagem urbana. Por esse motivo, através 
de uma abordagem aproximada da praça, o meu objetivo é tornar perceptível 
o que se passa nesse espaço público: as dinâmicas, relações e afetos que ele 
encerra, além da sua relevância para Salvador e seus habitantes, salientando as 
perdas que a sua iminente privatização acarreta.



a perda de espaços públicos em Salvador

“Ao entender e tratar com desafetação tratamos de uma espécie 
de inverso do amor: o desafeto, ou seja, a perda de afeição, 
desapego. [...] As áreas desafetadas são, em última análise, espaços 
retirados da teia pública, acessível, permeável, porosa; áreas que 
tiveram removidos jurídica e simbolicamente o seu afeto, e 
sobretudo, a sua capacidade de produzir e reverberar afetos, na 
experiência urbana.”

Marina Teixeira
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Salvador, com seus escassos e descuidados espaços públicos que 
frequentemente constituem restos urbanos (Teixeira, 2014), acaba de passar por 
um árduo processo de perda de várias das suas áreas públicas. Através do uso 
do instrumento da desafetação, o poder público municipal vem alienando bens 
públicos pertencentes à população, diminuindo ainda mais as possibilidades 
de surgirem novos espaços de convivência e sociabilidade – e, como será visto 
posteriormente, aniquilando alguns já existentes.

Antes de entrar no âmbito dos processos referentes à desafetação e à 
alienação de áreas públicas de Salvador, é preciso se familiarizar com alguns 
termos, e para isso se faz necessário permear o campo do Direito Administrativo.

A definição dada pela jurista Fernanda Marinela é de que:

“A desafetação é um fato administrativo que retira o destino 
público, deixando o bem de servir a uma finalidade pública. 
Assim, caso o bem esteja sendo utilizado para atender a uma 
necessidade pública, por exemplo, usado como praça ou como 
escola pública, mas por alguma razão, deixe de atender a esse 
interesse, desvinculando-se de uma destinação pública, diz-se que 
esse bem foi desafetado. Deixa de ser de uso comum do povo ou 
de uso especial para se transformar em bem dominical, aquele 
que não tem finalidade pública.

O instituto da desafetação, ao retirar o destino público dos bens, 
elimina-lhes o status da indisponibilidade e inalienabilidade, 
tornando-os mais vulneráveis às ingerências administrativas e 
retirando deles partes de sua proteção, o que demanda maior 
cautela e mais rigor. Considerando esse fato, a desafetação não 
pode ser realizada de qualquer forma.

Nesse diapasão, observando ainda o comprometimento que a 
irresponsabilidade com o cuidado desses bens poderá gerar para a 
sociedade, há uma necessidade de que o rigor seja ainda maior em 
face dos bens de uso comum do povo, aqueles que se destinam ao 

noções de Direito Administrativo
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uso coletivo.” (Marinela, 2012)

Segundo Marina Teixeira, a desafetação é um instrumento jurídico através 
do qual o poder público transforma bens públicos em bens passíveis de serem 
alienados. A alienação nesse caso consiste em transferir a propriedade de um 
desses bens à esfera privada – em termos mais simples, significa a sua venda 
e consequente privatização. A desafetação engloba também outras formas de 
concessão do bem ao ente privado, que não apenas aquela ligada à transferência 
de domínio, sendo eles: Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), Concessão 
de Uso (COUSO) e Cessão de Uso (CEUSO).

Os bens públicos são classificados no Código Civil em 3 categorias 
diferentes, segundo a sua destinação: bens de uso comum do povo, bens de 
uso especial e bens dominicais ou dominiais.

Os bens de uso comum do povo são aqueles de uso irrestrito e difuso 
da coletividade e, por esse motivo, são mais caros e importantes à cidade. As 
praias, ruas, parques e praças são exemplos desses bens que constituem espaços 
públicos e por isso podem ser utilizados por qualquer cidadão. Segundo 
Teixeira, esses são bens afetados ao uso indistinto de todos, portanto seu uso 
é atribuído à coletividade.

Os bens de uso especial são aqueles destinados a uma finalidade pública 
específica, como edifícios governamentais, universidades, museus, escolas, etc. 
São, portanto, bens afetados a destinações públicas, ainda que designados a um 
grupo restrito de pessoas.

Os bens dominicais ou dominiais são pertencentes às pessoas jurídicas 
de direito público e integram o domínio público, porém não possuem uma 
destinação, ou seja, uma afetação específica. Esses bens podem ser utilizados 
para qualquer função ou podem vir a ser alienados, desde que o ato seja 
devidamente motivado pelo poder público e cumpridas as devidas exigências 
legais.

O Código Civil Brasileiro de 2002 dispõe no artigo 100 que os bens de 
uso comum do povo e os de uso especial estão submetidos ao regime de 
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inalienabilidade, não estando à disposição para negociações pela municipalidade. 
Os bens classificados como tais pertencem à população e por isso precisam 
da autorização da casa legislativa para ser transformados em bens negociáveis 
(Teixeira, 2014). Desafetar um bem público de uso comum do povo ou de uso 
especial significa transformá-lo em bem dominical. Segundo Teixeira:

“Portanto, afetar um bem público é atribuir uma função específica 
àquele bem público (de uso comum do povo ou especial) e 
desafetar, o inverso, retirar a destinação específica do bem, 
passando à condição de bem dominical, e nesse caso, este passa 
a ser passível de alienação – em suas diversas modalidades – pela 
ação da administração pública.” (Teixeira, 2014, p. 49)
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ações de desafetação em Salvador

No dia 20 de maio de 2014, a Prefeitura Municipal de Salvador, sob a 
regência do Prefeito Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, encaminhou 
à Câmara Municipal de Salvador o Projeto de Lei no 121/14, que visava à 
desafetação de bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, bem 
como à obtenção da autorização legislativa para que se pudesse promover as 
correspondentes alienações desses bens, solicitando a sua apreciação em caráter 
de urgência. Tal solicitação diz ser fundamentada por estudos realizados pela 
Secretaria Municipal da Fazenda (Ofício GAB SEFAZ no 225/2014), anexados 
à mensagem do Prefeito, e foi justificada nos seguintes termos:

“Em linhas gerais, os bens cuja desafetação e alienação se 
pretendem são bens em relação aos quais não subsiste o interesse 
na sua manutenção no patrimônio público, tendo sido, assim, 
inventariados para que das suas alienações possam resultar 
os recursos financeiros indispensáveis ao cumprimento da 
programação de investimento do Município, em consonância 
com o Plano Plurianual 2014 – 2017, instituído pela Lei no 8.535, 
de 19 de dezembro de 2013.”

Os anexos do PL no 121/14 incluem uma relação de 62 imóveis a serem 
desafetados que, segundo o parecer da Secretaria da Fazenda, se tratavam de 
bens cuja manutenção no patrimônio público municipal não se fazia mais 
oportuna. O Secretário Municipal da Fazenda, Mauro Ricardo Machado Costa, 
explica que tal ação está alinhada ao Planejamento Estratégico do Governo 
Municipal 2013-2016, que prevê o aumento da receita através da arrecadação 
de 300 milhões de reais decorrentes da alienação de imóveis e que pretende 
melhorar a eficiência na gestão do patrimônio imobiliário, otimizando sua 
destinação. Dessa maneira, ele afirma que:

“Em linhas gerais, são imóveis inservíveis para a Prefeitura, sendo 
relevante sublinhar que a manutenção de tais bens no patrimônio 
público constitui-se em medida em tudo desaconselhável, 
especialmente por implicar na necessidade de emprego de recursos 
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humanos e financeiros na sua administração e conservação.”

A relação anexa dos 62 imóveis que se pretendia desafetar e alienar 
discrimina e identifica cada um deles, mostrando a classificação do bem quanto 
à sua destinação, sua área e perímetro, e sua localização através de coordenadas. 
Apesar de haver uma transparência quanto à localização e à delimitação da área 
a ser desafetada, não há nenhuma justificativa pontual em cada uma delas ou 
uma avaliação que esclareça a perda da sua serventia como um bem público 
pertencente ao povo.

De acordo com Marina Teixeira, em sua dissertação que trata da perda de 
áreas públicas de Salvador pelo instrumento da desafetação, entre 1979 e 2012 
foram desafetadas 60 áreas públicas da cidade (totalizando aproximadamente 
60ha), através da publicação de 39 leis municipais. O que o PL no 121/14 
pretendia era nada menos que, através de uma única lei, fossem desafetados 62 
bens públicos de Salvador, o que corresponde a cerca de 58ha de áreas públicas.

Essa ação massiva foi justificada pelo poder público de maneira superficial 
e generalizada, demasiadamente descuidada, uma vez que tais bens pertencem 
à população e não à municipalidade, razão pela qual não devem atender 
prioritariamente às demandas financeiras do Planejamento Estratégico do 
Município – que pouco tem se dedicado ao interesse público, sendo conduzido 
pela lógica neoliberal que compreende a cidade como empresa e mercadoria 
(Teixeira, 2014). O Planejamento Estratégico 2013-2016 menciona, no capítulo 
sobre Ambiente Urbano, que:

“(...) A maioria dos espaços públicos e de convívio social necessita 
de obras e serviços de revitalização e modernização. O descaso 
para com a manutenção e a renovação dos espaços urbanos 
revela a inexistência de um olhar crítico e multidisciplinar sobre a 
sustentabilidade da cidade.

Calçadas danificadas, pistas malconservadas, praças malcuidadas 
são constantes na cena urbana, desde as regiões de periferia aos 
bairros mais valorizados. Salvador tem poucos espaços públicos 
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favoráveis à locomoção e ao convívio dos pedestres. Dos poucos 
espaços de ar livre que se constituem em opções de lazer, a 
maioria não atende aos requisitos mínimos de acessibilidade e de 
conforto para os usuários. O nível de degradação gera reflexos 
negativos na qualidade de vida da população.”

Após esse diagnóstico, indica como aspiração “Recuperar a beleza natural 
de Salvador, valorizando os espaços urbanos e garantindo um ambiente 
agradável e seguro para se caminhar na cidade, com espaços de lazer e serviços 
em suas proximidades”.

 Em resumo, o mesmo Planejamento Estratégico que critica a falta 
de espaços públicos e aponta a sua importância para a vida urbana, acaba 
por gerenciar uma administração pública que visa retirar da cidade uma 
parcela considerável dos poucos espaços públicos dos quais Salvador ainda 
disponibiliza.

Diante do desatino que era a proposta do PL no 121/14, naturalmente 
houve uma repercussão que acionou movimentos na tentativa de deter mais 
um dos tantos processos de privatização dos espaços públicos da cidade (desta 
vez de maneira ainda mais nociva), que atendem aos interesses do mercado 
imobiliário e das grandes empresas do setor construtivo, fortalecendo uma 
política de fragmentação e segregação do espaço.

O Movimento Desocupa* levantou discussões sobre os despropósitos do 
PL no 121/14, contando com o apoio do Movimento Nosso Bairro é 2 de 
Julho, Grupo de Pesquisa Lugar Comum – UFBA, Fórum A Cidade Também 
é Nossa, Movimento Vozes de Salvador, GERMEN, CAU/BA, dentre outros. 
Eles reivindicam uma participação mais aberta e democrática nas decisões que 
ocasionam impactos nas finanças municipais e no cotidiano da cidade e suas 
exigências em relação ao Projeto de Lei foram publicadas no site do Desocupa, 
sendo elas:

“1. transparência nos atos administrativos e responsabilidade 
com o patrimônio público da nossa cidade;

*O Desocupa é um movimento 
social que nasceu em 2012 a partir 
da crescente insatisfação do povo de 
Salvador com os desmandos e desvarios 
da administração municipal, sobretudo 
no que diz respeito à venda da cidade 
aos interesses privados.
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2. saber mais informações sobre os imóveis a serem alienados 
(usos, condições de ocupação, avaliação de cada um, de acordo 
com valor de mercado);

3. discutir e participar da definição sobre a alienação dos imóveis 
indicados no Projeto de Lei;

4. a garantia da manutenção das áreas de uso comum do povo no 
âmbito do patrimônio público;

5. discutir o destino dos recursos a serem arrecadados com 
as alienações (por que não compor o Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano da cidade ao invés de garantir os 
rendimentos de empresas privadas em PPPs*?);

6. discutir a demarcação de habitação de interesse social em parte 
desses imóveis;

7. discutir que os imóveis indicados para a alienação que 
apresentem dimensões e atributos adequados ao uso comum do 
povo sejam transformados em espaços públicos de qualidade.”

A rogativa desses movimentos sociais levou o Ministério Público do 
Estado da Bahia, representado pela Promotora de Justiça Hortênsia Gomes 
Pinto, a ajuizar uma ação civil pública com pedido de tutela de remoção de 
ilícito contra o Município de Salvador no dia 19 de agosto de 2014, visando 
paralisar o Projeto de Lei no 121/14, mediante acusação de subtração ilegal do 
patrimônio público.

Segundo a ação, o Ministério Público solicitou ao Secretário Mauro 
Ricardo (através do Ofício no 555/2014 – fl. 78) cópia dos estudos técnicos 
realizados para a seleção das áreas públicas a que se visava desafetar. Dado 
que tais estudos não foram enviados ao Ministério Público, bem como não 
constavam anexados ao Projeto de Lei, infere-se então que esses estudos não 
foram realizados, indicando uma arbitrariedade na escolha dos bens públicos 
por parte do Prefeito e do Secretário. Como no Projeto de Lei frisa-se a 
necessidade da alienação desses bens para o cumprimento orçamentário do 

*Parceria público-privada
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Planejamento Estratégico 2013-2016, deduz-se que a seleção das áreas públicas 
tenha relação apenas com o seu valor comercial. Essa conduta viola o art. 10 
da Lei Orgânica do Município de Salvador, que prevê que “A alienação de 
bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente 
justificado, será sempre precedida de avaliação.”.

A ação do Ministério Público inclui análises de algumas dessas áreas, 
realizadas por uma equipe técnica, que inclui urbanistas e uma geógrafa, 
que descrevem e indicam o uso a que os imóveis foram destinados, as 
consequências da sua iminente privatização e proposições para o uso do 
imóvel, além de enquadrá-los em seus moldes legais segundo o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano (PDDU), Lei no 7.400/2008 e segundo a Lei de 
Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS), Lei no 3.377/84.

À revelia de todas as argumentações elaboradas pelo Ministério Público, 
em 26 de agosto de 2014, a Câmara Municipal de Salvador aprovou, com 
35 votos favoráveis e apenas 6 contrários, o Projeto de Lei no 121/14, após 
emendas que retiravam 3 dos 62 terrenos listados, autorizando, então, através 
dessa ação, a desafetação e alienação de 59 áreas públicas da cidade. No dia 
12 de setembro de 2014, o Prefeito ACM Neto sancionou a Lei no 8655/2014 
que “Desafeta e autoriza o poder executivo a alienar os bens e imóveis que 
especifica e dá outras providências.”.

Os 59 bens públicos incluídos na referida lei totalizam aproximadamente 
56ha de área. Dentre eles, 11 são bens de uso dominial – e por isso não foram 
desafetados, mas autorizou-se a alienação dos mesmos – o que representa uma 
área de 39.625m2. Dos bens desafetados, 36 são especificados como bens de 
uso especial, correspondendo a uma área de 440.758m2, e 10 são bens de uso 
comum do povo, que somam uma área de 20.421m2. De acordo com Teixeira, 
entre os anos de 1979 e 2012, dos 60 bens desafetados pelo poder público, 
cerca de 23 eram bens de uso especial, enquanto aproximadamente 33 eram 
bens de uso comum do povo*.

Em dezembro de 2014, foi aberto no site da Secretaria Municipal da 
Fazenda o primeiro edital para licitação dos imóveis mencionados na Lei no 

8655/2014. De lá até novembro de 2015, já foram abertos editais para venda 

*O restante da soma, tanto das 59 áreas 
compreendidas na Lei no 8655/2014 
quanto das 60 áreas desafetadas 
entre 1979 e 2012, não se encontra 
categorizado expressamente nas leis de 
desafetação, impossibilitando a menção 
da natureza desses bens.
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de 21 dos 59 bens públicos listados na lei, todos identificados como “terreno”. 
Dentre eles, 10 já tiveram sua alienação homologada, sendo 2 deles bens de 
uso comum do povo, 6 de uso especial, 1 de uso dominial e 1 sem classificação 
identificada, totalizando pouco menos de 46.000m2 (4,6ha) de área privatizada 
no prazo de menos de um ano. A arrecadação municipal decorrente dessas 
alienações se aproxima a uma soma de R$62.400.000,00.

É curioso ressaltar que o comprador da primeira área alienada (ID: 113) 
foi a OAS Empreendimentos S.A., que já tinha um empreendimento edificado 
no terreno que era público, bem de uso especial. Isso evidencia a quem estão 
alinhadas as políticas públicas da Prefeitura de Salvador, que serve ao mercado 
imobiliário e aos interesses privados mais que aos interesses de sua população.

O que se pode concluir ao acompanhar todo esse processo é que 
o instrumento da desafetação vem sendo massivamente utilizado pela 
administração pública de Salvador desde 1979, sobretudo depois da Lei no 

8655/2014. Se somadas, as perdas das áreas públicas chegam em torno de 
116ha, sendo que cerca de 28%* desse total diz respeito a bens de uso comum 
do povo, ou seja, bens de uso público que pertenciam à população e que 
deveriam servir a seus interesses. Segundo Teixeira, as desafetações parecem 
acontecer de acordo com a lógica da especulação imobiliária que vigora na 
cidade, o que indica ações do poder público relacionadas aos interesses do 
mercado imobiliário, ou seja, interesses privados, e por isso é um “instrumento 
que deveria ser de exceção, mas tem sido utilizado como regra, com pouco 
controle social e com sentido público diminuído, reduzindo as possibilidades 
da formação de outros espaços públicos na cidade” (Teixeira, 2014). 

São aproximadamente 325.000m2* de espaços públicos que equivalem às 
praias e às ruas. São espaços de encontros, trocas, lugares de dimensão social 
que abrigam uma série de dinâmicas variadas. São receptáculos de todo tipo 
de atividades, o que permite a coexistência com a diferença, dando assim lugar 
para os conflitos. Nesse sentido, ao desafetar um bem de uso comum do povo, 
ou seja, ao tirar dele o sentido público – e inferir ao lugar a viabilidade de ser 
privatizado – o que está sendo tirado daquele espaço são todas as possibilidades 
dessas dinâmicas sociais acontecerem.

*Esses valores tem como base os 
números citados na dissertação de 
Marina Teixeira e as classificações dos 
bens apresentados nos anexos da Lei 
no 8655/2014. No entanto, como será 
mencionado a seguir, a Praça João 
Mangabeira (ID: 109), objeto deste 
trabalho, está classificada erroneamente, 
sendo excluída desses números. Isso 
significa que empiricamente os valores 
estão equivocados, havendo uma área 
maior de bens de uso comum do povo 
que foram desafetadas do que a soma 
das áreas expostas nos anexos da lei.
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O termo desafetar traz em si a palavra afeto, que representa a relação 
emocional, o sentimento de afeição que se tem por algo ou alguém. As relações 
de afeto com e nos espaços públicos, e consequentemente com a cidade, se 
desfazem à medida em que esses espaços deixam de ser públicos para se 
tornarem privados, uma vez que a privatização restringe o uso do espaço, 
esteriliza-o, eliminando suas práticas, seus encontros, sua dinâmica própria, 
matando o que de afetivo existia ali de maneira espontânea e diversificada.

Apesar do inquestionável valor que um espaço público tem dentro do 
contexto urbano, as políticas públicas de Salvador, intimamente relacionadas ao 
interesse privado, têm demonstrado pouco cuidado não somente no manejo de 
suas áreas públicas – observado através do uso indiscriminado do instrumento 
da desafetação – como também no trato das mesmas – evidente através do 
descaso relativo à manutenção desses espaços, estando a maioria deles em 
estado de desatenção ou de abandono pelo poder público.

Com isso, cria-se um ciclo: os espaços públicos são relegados pelo poder 
público até atingirem um estado crítico de falta de cuidado que faz com 
que sejam cada vez menos utilizados – a negligência e a deterioração dos 
equipamentos públicos vai minguando os usos e a vitalidade desses espaços 
cheios de potencialidades. Quando essa situação se estabelece, a Prefeitura 

bens públicos desafetados pela 
Lei no 8655/2014

bens públicos desafetados entre 
1979-2012
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tem respaldo suficiente para desafetar a área, se assim convier, sem sequer 
se justificar perante a população, suprimindo cada vez mais os territórios 
destinados à vida pública, reforçando progressivamente a segregação causada 
pela dilatação da esfera privada.

Segundo consta na ação civil proposta pelo Ministério Público, que 
classifica as áreas listadas no PL no 121/14 sob os enquadramentos do PDDU 
(Lei no 7.400/2008), dentro das áreas abarcadas pela Lei no 8655/2014:

5 estão inseridas em Zonas de Interesse Social (ZEIS);
5 estão inseridas em Áreas de Proteção de Naturais (APRN);
8 estão inseridas em Áreas de Proteção Cultural e Paisagística 
(APCP) e Área de Borda Marítima (ABM);
15 estão inseridas em Áreas Arborizadas (AA);

1 está inserida em Espaços Abertos Urbanizados (EAU).

Esta última trata-se do ID: 109 constante nos anexos da lei, que compreende 
a Praça João Mangabeira, localizada no Vale dos Barris.
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N PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SEFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CAP - Coordenadoria de Administração do Patrimonio
ESCALA: S/E       DATA:  27/01/2014

Área denominada como "Especial"  na 
Pr. Dr. João Mangabeira descrita e 
caracterizada pelas coordenadas 

SICAR/PMS, referenciadas no Datum 
SAD69, na ordem apresentada a seguir.

ID:109

Área: 25.019 m² Perímetro: 594 m

pts eixo_x eixo_y

1 552966.79 8563985.07

2 552954.13 8563992.45

3 552942.53 8564008.98

4 552946.38 8564011.19

5 552913.03 8564080.09

6 552907.37 8564093.92

7 552904.53 8564102.73

8 552903.59 8564111.86

9 552902.33 8564120.04

10 552904.22 8564129.17

11 552907.37 8564141.11

12 552911.15 8564151.81

13 552915.55 8564158.42

14 552921.21 8564166.29

15 552926.24 8564171.64

16 552932.85 8564177.62

17 552937.57 8564179.82

18 552943.87 8564182.65

19 552949.84 8564184.54

20 552957.07 8564185.17

21 552971.86 8564182.65

22 552980.35 8564181.39

23 552988.53 8564179.19

PTS EIXO_X EIXO_Y

24 552997.66 8564175.73

25 553006.47 8564169.75

26 553013.71 8564165.03

27 553021.89 8564157.16

28 553028.81 8564147.72

29 553047.99 8564114.38

30 553055.86 8564098.01

31 553059.01 8564090.46

32 553062.15 8564081.35

33 553067.50 8564075.37

34 553071.91 8564070.02

35 553073.48 8564058.06

36 553074.74 8564045.16

37 553075.05 8564038.55

38 553075.05 8564030.70

39 553072.53 8564017.16

40 553058.06 8564009.30

41 553051.14 8564002.69

42 553045.79 8563998.28

43 553037.93 8563992.62

44 553019.88 8563989.28

45 552993.16 8563979.44

Anexo da Lei no 8655/2014
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A área está classificada como bem de uso especial. No entanto, no Art. 
99 do Código Civil Brasileiro de 2002, tem-se que: “São bens públicos: I – os 
de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças”. Dessa 
maneira, essa área era evidentemente um bem de uso comum do povo (se 
tornou um bem dominical depois da Lei no 8655/2014), sendo uma área muito 
cara à cidade e a seus habitantes, que deve ser de livre acesso e pertencente a 
todos.

A delimitação da área a ser desafetada no anexo da lei é de 25.019m2 e não 
compreende toda a extensão da praça (que é de 32.140m2).

Próximo à Praça João Mangabeira, outros 4 bens públicos também são 
contemplados na Lei no 8655/2014, sendo elas:

1

2
3

4

praça joão mangabeira

1 – ID: 106, bem de uso especial utilizado como estacionamento.

2 – ID: 093, bem de uso dominial utilizado pela Superintendência de Transporte 
Público (Transalvador).

3 – ID: 107, bem de uso especial utilizado pela Transalvador.

4 – ID: 108, bem de uso especial utilizado pela Fundação Mário Leal Ferreira.
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São áreas extensas, que, se somadas à área da praça, equivalem a cerca 
de 76.000m2 de área em privatização iminente somente na região do Vale dos 
Barris. A proximidade das mesmas pode indicar o motivo pelo qual a Praça 
João Mangabeira está incluída nos bens desafetados pela Lei no 8655/2014: 
a nova Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS) - Lei no 
8.167/2012, no Art. 152, altera o Art. 181 da Lei no 3.377/1984, relativo às 
Zonas de Uso Especial (ZUE) incluindo o item VI, que prevê:

VI - Centro Administrativo Municipal, correspondente às áreas municipais 
localizadas em São Raimundo e Vale dos Barris destinadas a realização de um 
empreendimento com objetivo de concentrar toda a estrutura das organizações 
municipais através da efetivação de uma Parceria Público Privada - PPP.

 O Planejamento Estratégico 2013 - 2016, no capítulo “Gestão para 
entrega”, prevê a construção e implantação desse Centro Administrativo 
Municipal (CAM). A julgar por esses fatos, a desafetação da praça e dessas 
outras áreas do entorno parecem estar alinhadas a esse propósito.

O que não fica claro nesse cenário é a desafetação de bens públicos para 
continuarem a atender a uma finalidade pública – sendo, nessa conjectura, um 
bem de uso especial. No entanto, a intenção da Prefeitura em estabelecer uma 
parceria público-privada para a elaboração desse projeto pode ser elucidativa 
sobre a transferência de tais áreas para a esfera privada.W

A aprovação da Lei no 8655/2014 à revelia da ação ajuizada pelo Ministério 
Público, que, por sua vez, atendeu às reivindicações dos movimentos sociais 
relacionados a uma gestão mais democrática da cidade, indignou essa parcela 
da população que não buscou nada além do cumprimento dos seus direitos 
de cidadãos. Em protesto, esses movimentos organizaram uma ação contra 
a aprovação do PL no 121/14 nomeada Baba dos Indignados, que aconteceu 
no dia 18 de outubro de 2014 no campo público dos Barris na Praça João 
Mangabeira. O intuito dessa ação era de chamar a atenção para as políticas de 
privatização da Prefeitura através daquele espaço público que foi transformado 
em bem dominical e possui autorização para ser alienado.

Página 109 do Planejamento Estratégico 2013-

2016 de Salvador
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Dentre os espaços públicos anexados à Lei 8655/2014, esse é o único 
consolidado como praça, e, por estar localizada numa região central e adensada 
de Salvador e possuir equipamentos públicos de grande porte, causou revolta 
ao ser manejada pela administração pública como um espaço inservível à 
cidade (não bastasse todo o processo das privatizações de áreas públicas ser 
revoltante o suficiente).

Daí então surgiu naturalmente a decisão de utilizá-la como objeto 
de investigação, como uma forma de averiguar se a justificativa dada pela 
Prefeitura para a sua desafetação era devida, se de fato a venda e consequente 
privatização daquele espaço público traria mais benefícios à cidade do que a sua 
manutenção. Dessa forma, seria uma espécie de ‘amostra’ sobre quais foram os 
critérios adotados (ou, no caso, a falta deles) para a desafetação de todas as 59 
áreas públicas contempladas pela Lei no 8655/2014, mesmo tendo ciência de 
que essas áreas tem cada uma o seu caráter e por isso não devem ser tratadas 
ou abordadas da mesma maneira.

Considerando que se trata de um espaço público e, sobretudo, um bem de 
uso comum do povo, é necessária uma abordagem que, além de compreender 
as dimensões legais, políticas e morfológicas da Praça João Mangabeira, 
compreenda também suas dimensões sociais e cotidianas. Além dos dados 
objetivos que a ela se relacionam, existem aspectos subjetivos inerentes a esse 
espaço público, e todos eles pretendem ser levados em consideração para se 
compreender as dinâmicas desse espaço e sua relação com a cidade. Trata-se de, 
para além de uma análise quantitativa, estabelecer uma investigação qualitativa 
sobre os processos que esse espaço público encerra.



praça joão mangabeira

“Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. Mas, também, cada 
lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, 
torna-se exponencialmente diferente dos demais. A uma maior 
globalidade, corresponde uma maior individualidade.”

Milton Santos
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A Praça João Mangabeira fica localizada no Vale dos Barris, região central 
de Salvador, e está inserida na poligonal que compreende o Centro Antigo de 
Salvador, numa área próxima à Área de Proteção Rigorosa (APR).

É imediatamente circundada por bairros predominantemente residenciais 
e altamente adensados: Garcia, Tororó, Federação e Barris. Outros bairros 
próximos também possuem essas características, como Nazaré, Engenho 
Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, entre outros.

A praça tem ao seu redor o Dique do Tororó, o Quinto Centro de Saúde 
Prof. Clementino Fraga e o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.

Mapa retirado de: CAS - Centro Antigo de 

Salvador [livro eletrônico]: território de referência. 

-- Salvador: SEI, 2013, p. 3.
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Os bairros do seu entorno compreendem, de maneira geral, ocupações 
consolidadas, com boas condições de acessibilidade, infraestrutura e serviço. 
Nas redondezas da praça encontram-se, dentre outros edifícios relevantes, a 
Estação da Lapa, a Biblioteca Pública do Estado da Bahia, os colégios Antônio 
Vieira e 2 de julho, os shopping centers Lapa e Piedade e o Teatro Castro Alves, 
além da Avenida Sete de Setembro, importante eixo comercial da cidade.

1

9

5 6
4

8
7

11

12
13

2
3

10
15

14

1. barroquinha / centro histórico
2. nazaré
3. 2 de julho
4. politeama
5. barris
6. tororó
7. dique do tororó
8. brotas
9. engenho velho de brotas
10. vitória
11. campo grande
12. garcia
13. federação
14. alto do sobradinho
15. engenho velho de brotas

praça joão mangabeira
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1. praça castro alves
2. largo do campo da pólvora
3. largo 2 de julho
4. praça da piedade
5. passeio público
6. praça da aclamação
7. praça almirante coelho neto
8. praça dos apaches
9. parque infantil visconde de sabugosa
10. boulevard américa
11. dique do tororó
12. parque solar boa vista
13. largo do campo grande
14. praça marquês de olinda
15. largo lord cockrane

praça joão mangabeira

praça joão mangabeira

Mapeamento feito a partir de dados do IBGE
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A Praça João Mangabeira constitui um “respiro” em seu entorno de 
ocupação densa, além de ser um ponto de interseção e convívio entre esses 
bairros. Existem algumas praças e parques na região que ainda não são 
suficientes para atender à demanda de áreas de lazer e espaços públicos que 
essa população encerra, sobretudo daqueles destinados à prática de esportes.

Em 2006 os arredores da praça perderam ainda um de seus espaços 
públicos, que foi concedido à Petrobrás para a construção de um posto de 
gasolina – feito que foi lastimado pela população, como notifica o Correio em 
29 de agosto de 2006:

“Os moradores do Dique do Tororó irão acionar amanhã o 
Ministério Público para impedir que terreno localizado na região 
seja usado pela prefeitura para quitar dívidas com a Petrobrás. 
Eles estão insatisfeitos com o destino dado ao imóvel, que é alvo 
de um estudo para implementação de um projeto de revitalização 
pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia (Conder). [...] A proposta é que o lugar possa abrigar um 
parque infantil, equipamentos de ginástica, quadra de futebol de 
salão e um palco coberto para promoção de atividades sociais. 
A assessoria de imprensa do órgão informou que vêm sendo 
realizados estudos no sentido de atender às reivindicações da 
comunidade e que, mesmo a área sendo alvo de doação, eles não 
serão interrompidos.

Para a comunidade que abriga cerca de oito mil moradores, 
a Praça do Folclore, também conhecida como Quadra dos 
Apaches, funciona mesmo que precariamente, como espaço de 
lazer. Além disso, é na quadra situada no local que os alunos da 
Escola Municipal Amélia Rodrigues têm aulas de educação física. 
[...] Moradora do bairro há 30 anos [...] diz estar indignada com 
o futuro que querem dar à área. [...] Para ela, projeto viável seria 
o da Conder, que proporcionaria melhor qualidade e bem-estar 
para a população local.

8

Área da antiga Praça do Folclore (Quadra dos 

Apaches), adjacente à Praça dos Apaches (8), 

que foi doada à Pretrobrás e hoje abriga um 

posto de gasolina.
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[...] ‘Não consigo acreditar que querem tirar uma área de lazer 
da comunidade para instalarem um posto de gasolina’, afirmou. 
Além de servir para diversão das crianças da comunidade, a área 
escolhida funciona como caminho de acesso a residências situadas 
na parte alta do Tororó. ‘Desse jeito as famílias só vão poder ter 
acesso pela parte de cima’, reclama. A doação da área do Tororó 
está prevista no Projeto de Lei 186/2006, que prevê a troca de 
terrenos públicos do município por asfalto e o pagamento de 
dívidas.”

O terreno foi finalmente doado à Petrobrás, que levou adiante a construção 
do posto de gasolina.

A história se repete agora no Vale dos Barris. Assim como existia um 
projeto de melhorias para a área da Praça do Folclore solicitado ao poder 
público pelos moradores, frequentadores da Praça João Mangabeira também 
solicitaram à prefeitura uma reforma na praça, a fim de melhorar suas condições 
de uso. Em julho de 2014, líderes da Associação de Moradores do Vale dos 
Barris e Adjacências e da Liga Desportiva e Cultural Vale dos Barris (LDCVB) 
se reuniram com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia 
Scofield, para solicitar a revitalização da quadra poliesportiva localizada na 
praça.

A notícia publicada no site da Câmara Municipal de Salvador no dia 14 de 
julho de 2014 relata que “o presidente da Associação e da Liga, Edilberto Freitas, 
entregou um abaixo-assinado solicitando melhorias na quadra poliesportiva e 
construção de vestiários, banheiros e quiosques”. O comunicado diz ainda 
que “a presidente da FMLF assegurou que no Planejamento Estratégico da 
Prefeitura 2013-2016 já está prevista a meta de ‘Incentivo ao Esporte’, onde 
consta a requalificação de 20 quadras esportivas até junho de 2015 e um total 
de 80 campos e 40 quadras para toda a cidade” – o mesmo Planejamento 
Estratégico que prevê a arrecadação de 300 milhões de reais a partir da venda 
de bens públicos do município.

Segundo a Gerente de Projetos Urbanísticos da Fundação Mário Leal 
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Ferreira, Yveline Hardman, essa solicitação de melhorias foi adiante e se encontra 
em fase de projeto executivo. Ela afirmou que já foram levantados orçamentos 
para que a execução das obras seja realizada em etapas. Quando questionada 
sobre as implicações da Lei no 8655/2014, explicou que a desafetação de uma 
área não pressupõe a obrigatoriedade da sua alienação e que a Fundação já 
estava em vias de desenvolver esse plano quando tal lei foi sancionada, fazendo 
com que os responsáveis dessem continuidade ao projeto. Ela afirmou que essa 
foi a orientação recebida pela FMLF, não havendo nenhuma indicação de que 
a área seria de fato alienada.

O projeto inclui, conforme solicitado, a construção de banheiros e 
vestiários, além de 2 quadras poliesportivas onde hoje existe um campo de 

Projeto da Fundação Mário Leal Ferreira para a 

Praça João Mangabeira.
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futebol desativado. Prevê também a melhoria de um dos campos, do parque 
infantil e dos equipamentos de ginástica e a instalação de um quiosque. O canal 
existente na praça é mantido, criando-se uma ponte que conecta a área da pista 
de skate ao local das novas quadras poliesportivas.

Esse projeto traduz uma demanda daqueles que jogam futebol na praça, 
representados pelo presidente da Liga, Edilberto Freitas. No entanto, existem  
pessoas que utilizam o espaço público para outros fins e que não foram 
apreciadas por não possuírem uma representação diante do poder público.

A Praça João Mangabeira, além dos campos de futebol e da pista de skate, 
possui atualmente modelos reproduzidos de equipamentos públicos tais como 
parquinho, bancos e mesas de concreto e equipamentos de ginástica. O novo 
projeto da FMLF, apesar de renovar esses equipamentos e incluir mais alguns, 
continua reproduzindo esses modelos que não traduzem verdadeiramente as 
necessidades de seus praticantes, desconsiderando as dinâmicas do lugar e as 
diferentes maneiras de se apropriar do espaço.
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fluxos / sistemas de transporte

A área que hoje corresponde à Praça João Mangabeira surgiu da construção 
das avenidas de vale, como um resquício do cruzamento entre 4 avenidas: a Av. 
Centenário, Av. Vale dos Barris, Av. Vale do Tororó e a Av. Vasco da Gama. 
A primeira função desse espaço foi, portanto, a de uma rótula que conectasse 
esses fluxos.

 O acesso à praça se dá, então, através dessas 4 avenidas, que por sua 
vez se conectam com outras vias de grande fluxo, abrangendo uma área muito 
vasta da cidade. A Av. Vasco da Gama, por exemplo, desemboca na Av. Mário 
Leal Ferreira (Av. Bonocô), que se conecta à BR 324 e à Av. Luís Viana (Av. 
Paralela). Isso demonstra uma facilidade de acesso ao espaço público a partir 
de inúmeros lugares de Salvador.

 Do ponto de vista dos transportes públicos, a Praça João Mangabeira 
tem uma localização bastante favorável. Em frente à UPA existente na praça há 
um ponto de ônibus por onde, segundo a Transalvador, passam mais de 100 
linhas que circulam por praticamente toda a cidade. Essa rotatividade de ônibus 
existe por conta da proximidade que o espaço público tem com a Estação da 
Lapa (situada na Av. Vale do Tororó), fazendo com que muitas das linhas que 
se destinam a ela, ou que partem de lá, passem por esse ponto de ônibus. A 
Estação da Barroquinha também se encontra no entorno, o que significa que a 
praça está rodeada por 2 das 7 estações rodoviárias de Salvador.
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Além das possibilidades de acesso por ônibus, a praça apresenta a restrita 
possibilidade na cidade de ser acessada através do uso do metrô. Existem 3 
estações da Linha 1 do metrô situadas em seu entorno.

O fluxo de pedestres na praça é constante, já que se trata de uma área de 
interseção entre regiões de cumeada bastante adensadas. O maior deslocamento 
de pedestres dentro da praça acontece nos sentidos Dique - Politeama, 
Politeama - Lapa e Dique - Lapa (e vice-versa). A conexão entre esses lugares 
se dá de maneira mais direta ao se cruzar a Praça João Mangabeira.

A privatização dessa área traz o risco de um fluxo muito maior de veículos 
transitando pelas avenidas que a circundam, a depender do uso a que ela se 
destine. Por exemplo, a implantação do Centro Administrativo Municipal 
implicaria na frequência de inúmeros carros chegando e saindo em diversos 
horários, podendo acarretar em congestionamentos que, devido às suas 
conexões viárias, afetariam grande parte da cidade. Além disso, bloquearia o 
fluxo de pedestres existente – estes não poderiam mais cruzar a área em seus 
trajetos, sendo necessário contorná-la.Esquema que representa os fluxos de pedestres 

na Praça João Mangabeira elaborado a partir 

de observações de campo (relatadas adiante).
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enquadramentos legais

Do ponto de vista legal, a praça está esquadrada nos seguintes termos:

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)

Lei no 7.400/2008

Segundo o PDDU, a Praça João Mangabeira está localizada na Macrozona 
de Ocupação Urbana – Macroárea de Requalificação Urbana. Faz parte da 
Região Administrativa (RA) I – Centro e da Zona de Uso Predominantemente 
Residencial: ZPR-5.

No seu entorno encontram-se algumas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS), como o Calabar, Alto das Pombas, Alto do Sobradinho, Engenho 
Velho da Federação e Engenho Velho de Brotas.

Quanto ao regime de uso do solo, está classificada como bem de uso 
especial, o que, como dito previamente, é um equívoco, pois se trata de uma 
praça e por isso deveria ser classificada como bem de uso comum do povo, 
segundo o Art. 99 do Código Civil Brasileiro de 2002. Possui Coeficiente 
de Aproveitamento Básico (CAB) de 1,50 e Coeficiente de Aproveitamento 
Máximo (CAM) de 2,50 e pode-se utilizar de Potencial Adicional Construtivo. 
Para Efeito de Gabaritos de Altura das Edificações da Borda Marítima está 
classificada como “Praças e Jardins”, não possuindo limite máximo. Isso se 
apresenta como uma ameaça diante de uma possível alienação, pois o fato 
de receber especificações legais de um espaço público faz com que essa área 
não esteja preparada para que sejam cumpridos os parâmetros legais de um 
lote privado do seu entorno, que supostamente respeitam as diretrizes de 
desenvolvimento da cidade. A inserção de um edifício de gabarito de altura 
elevado comprometeria, dentre outras coisas, a relação visual que se tem do 
vale, além das condições de ventilação e insolejamento das edificações do 
entorno.

A praça está inserida no Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural 
(SAVAM), contida nos Limites da Área de Borda Marítima (ABM) e é classificada 
como Espaço Aberto Urbanizado: 1 – Parque do Dique do Tororó, sendo 
contígua ao maior agrupamento de Áreas de Proteção Cultural e Paisagística 
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(APCP) de Salvador (que corresponde ao Centro Antigo).

Apesar de estar legalmente inserida do Parque Dique do Tororó, esses dois 
espaços públicos não são percebidos como adjacentes. Existe uma interrupção 
entre ambos que constitui uma barreira muito forte, apesar de não serem 
fisicamente distantes.

As avenidas que conectam o Dique à praça nos dois sentidos conformam 
uma rótula ilhada entre elas que possui 3.100m2. Sua área é parte pavimentada, 
parte coberta por vegetação e contém apenas um trecho de canal aberto e 
algumas árvores. Para atravessar do Dique até a Praça João Mangabeira, é 
necessário cruzar 6 pistas de velocidade que contam com poucas faixas de 
pedestre. Não é fluido, portanto, se deslocar de um espaço público para o 
outro; estando no Dique, uma pessoa não se sente impelida a seguir até a praça 
e vice-versa. Esse hiato cria uma setorização de ambos no que diz respeito 
aos usos, quando na verdade são áreas que poderiam ser complementares. O 
Dique possui equipamentos de ginástica, pista de cooper, píers e decks, além 
da própria represa que, rodeada por área verde, criam uma ambiência agradável 
para a prática de atividades físicas. A Praça João Mangabeira dispõe de campos 
de futebol e uma pista de skate, sendo a única área no entorno que comporta 
equipamentos de média a grande dimensão.

O PDDU prevê, no Quadro 04 - Programa de Intervenções no Sistema 
Viário Estrutural anexo à lei, a construção de interseções viárias em desnível. 
Dentre os locais listados para tal execução, encontra-se a Rótula dos Barris 
(juntamente com locais como a Rótula do Abacaxi, Av. Paralela, etc).

Foto aérea e panorama que mostram a 

(des)conexão entre o Dique e a Praça João 

Mangabeira
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Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS)

Lei no 3.377/84

A LOUOS inclui a Praça João Mangabeira na Zona de Concentração de 
Uso: ZR 02 – Barra / Graça / Vitória / Canela. Está enquadrada como Praças 
e Jardins tanto para os Limites de Gabarito da Área de Borda quanto para os 
Limites de Gabarito da Área Central. Uma parcela da sua área está definida 
como Área Arborizada (AA), enquanto a outra faz parte das Áreas de Domínio 
Público (ADP) – juntamente com o Dique do Tororó.

No entorno da praça encontram-se Zonas de Concentração de Usos – 
Comercial e Serviços, Áreas de Proteção Sócio-Ecológicas (APSE) e Áreas de 
Proteção Cultural e Paisagística (APCP).

Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUOS)

Lei no 8.167/2012

Como já mencionado, o Art. 152 da nova LOUOS altera o Art. 181 da Lei 
no 3.377/1984, relativo às Zonas de Uso Especial (ZUE) incluindo o item VI, 
que prevê:

VI - Centro Administrativo Municipal, correspondente às áreas municipais 
localizadas em São Raimundo e Vale dos Barris destinadas a realização de um 
empreendimento com objetivo de concentrar toda a estrutura das organizações 
municipais através da efetivação de uma Parceria Público Privada - PPP.
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Nos últimos anos, o Vale dos Barris sofreu algumas modificações no seu 
espaço até adquirir a atual configuração da Praça João Mangabeira.

Remontando essas transformações a partir de recortes de jornais dos anos 
60, foi verificado que no lugar onde hoje se situa o Vale dos Barris existiam 
valas por onde passavam esgotos. O jornal A Tarde diz, em matéria de 22 de 
março de 1965: “Na parte superior, o ‘Barris da alta’, em suas ruas arborizadas, 
ficam localizadas as residências luxuosas, que formam a elite mais elevada do 
bairro, enquanto na encosta e na parte inferior estão encravadas pequenas e 
humildes casas, amontoadas uma em cima da outra”. Essa região era conhecida 
como Roça do Lobo, que, segundo matéria do jornal A Tarde em 12 de agosto 
de 1966, era formada por algumas casas simples, diversos casebres denotando 
extrema pobreza e até algumas palafitas sobre o canal (que enchia em períodos 
de chuva). Nessa mesma época iniciou-se a construção das avenidas de vale na 
região, extinguindo a Roça do Lobo.

Em 1975 foi feito um projeto de urbanização e paisagismo para a rótula 
dos Barris pela Agripec, que incluía espaços para a prática de esportes, 
estacionamentos, playground, jardim e um pequeno bosque com diversas 
árvores frutíferas. Esse projeto se encontra nos arquivos da Fundação Mário 
Leal Ferreira e não fica claro se chegou a ser concretizado, mas é um indício da 
destinação da rótula para um espaço de uso comum para esportes.

Nos anos 80 foram feitas obras viárias no Vale dos Barris com o intuito 
de permitir um melhor escoamento do fluxo de tráfego, além de viabilizar os 
itinerários propostos para a Estação de Transbordo da Lapa – construída nessa 
época. Essas obras alteraram as dimensões e os sentidos das vias que hoje 
circundam a praça.

Em março de 2000 foi inaugurada a Praça João Mangabeira. Uma 
reportagem do jornal A Tarde de 13 de fevereiro de 2001 intitulada “Praça 
do Vale dos Barris é um novo espaço de lazer” relata que “Há menos de 
um ano o local não passava de um amontoado de cimento e ferro-velho, e 
aumentava a insegurança no Vale dos Barris”. A Superintendência de Parques 

transformações no Vale dos Barris
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e Jardins (SPJ) da Prefeitura implantou na praça o Bosque do Pau-brasil com 
o plantio de árvores dessa e de outras espécies (um total de 200 mudas). Por 
causa dos campos, a praça se tornou destino para jogadores de futebol e seu 
estacionamento atraía condutores em treinamento, que utilizavam o espaço 
para a prática de baliza.

Uma reforma é realizada na praça em 2007, inserindo ao lugar acessos 
pavimentados, um parque infantil, equipamentos de ginástica e uma pista 
de skate. A nova praça é inaugurada em 12 de agosto de 2007, dia dos pais, 
atraindo diversas pessoas ao local.

A última transformação da praça até o momento aconteceu em outubro 
de 2014, com a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

2007

2014

construção da pista de 

skate e requalificação da 

praça

construção da UPA

foto aérea de junho de 2001 foto aérea de novembro de 2008 foto aérea de julho de 2015
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A praça possui área total de 32.140m2 (a 
área delimitada pelo anexo da Lei no 8655/2014 
é de 25.019m2) e é composta por diversos 
elementos, sendo alguns deles equipamentos 
urbanos para uso público que conferem a ela 
características singulares em relação a outros 
espaços públicos da cidade. Os elementos que 
a compõem são apresentados a seguir.

componentes da Praça João Mangabeira
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campos de futebol

Existem dois campos de futebol na Praça João Mangabeira, ambos de 
barro, sendo um maior que o outro. Eles são rodeados por refletores que os 
iluminam durante a noite.

O campo maior é cercado por alambrados de ferro que previnem que a 
bola caia nas pistas de alta velocidade que circundam a praça. Devido à falta de 
manutenção, os alambrados estão empenados, enferrujados e danificados em 
algumas partes.

A falta de manutenção também atinge o piso do campo, que por ser de 
barro necessita de reparos constantes para que fique nivelado. Em períodos de 
chuva, os desníveis do piso acarretam em diversas poças de água que prejudicam 
o pleno desempenho do jogo, sendo necessário criar um sistema de drenagem.

Esse campo é muito importante para as práticas de futebol que acontecem 
na praça. Segundo relatos dos praticantes, ele é um dos maiores campos 
públicos da cidade, o que permite ser utilizado por times mais numerosos, além 
de favorecer a realização de campeonatos. É comumente conhecido como 
“campo dos Barris”.

Seu uso é organizado através da Liga Desportiva e Cultural Vale dos 
Barris (LDCVB), presidida por Edilberto Freitas, cujo papel é o de ordenar 
a utilização do campo para as práticas de futebol. A ela estão associados 52 Alambrado do campo maior
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grupos esportivos, cada um com uma média de 50 pessoas cadastradas e um 
responsável, além de 2 escolas de futebol.

O uso do campo segundo a LDCVB está representado no esquema abaixo, 
que mostra a frequência das práticas de futebol na praça.

Um papel importante que a Liga desempenha é o de exigir melhorias 
para a Praça João Mangabeira frente aos órgãos responsáveis, buscando o 
cumprimento dos direitos dos cidadãos que se utilizam dela para exercerem 
suas práticas (sobretudo o futebol). Foi a LDCVB, por exemplo, que solicitou, 
em julho de 2014, à Fundação Mário Leal Ferreira, o projeto de reforma para a 
praça que está supostamente em fase executiva.

Apesar de ter essa organização e muitos grupos associados à Liga, o que 
consolida ainda mais a importância do campo maior e consequentemente da 
praça para a população e para a cidade, essa conformação cria uma certa rigidez 
no uso de um equipamento que é público, e portanto deveria estar à disposição 
de todo e qualquer cidadão que dele quisesse usufruir, e não apenas daqueles 
pertencentes a um grupo que por sua vez está afiliado a uma Liga. Segundo 
relato de um jogador do Grupo dos Rodoviários “com o tempo, muitos grupos 
foram fixando horários e foi ficando difícil pra outros grupos conseguirem usar 
o campo. Se um novo grupo quiser usar, não tem mais horário disponível. Pra 
você jogar, tem que entrar num grupo que já existe, fica muito difícil formar 
um baba”. O perigo que isso causa é a noção de propriedade que se forma em 
certos grupos, que acabam por sentir que têm mais direito sobre aquele campo 

Esquema de uso do campo segundo 
grupos associados à LDCVB, elaborado 
a partir de informações fornecidas pelo 
Presidente da Liga Desportiva e Cultural 
Vale dos Barris, Edilberto Freitas.
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público do que outros não pertencentes à Liga. No entanto, nada impede que, 
estando vazio, qualquer pessoa se aproprie do campo.

O campo menor está desativado desde meados de 2014. Frequentadores 
da praça relataram que foi iniciada uma obra pelo poder público que retirou 
o alambrado existente e levantou um muro ao redor do campo com a 
justificativa de que o mesmo teria 1m de altura e acima dele seria colocado 
um novo alambrado; outros já dizem que o muro erguido seria para criar um 
estacionamento para a UPA, na época em construção.

A obra não foi adiante, o muro foi demolido e os restos dos materiais 
foram deixados no centro do campo. Nesse processo, as traves também foram 
derrubadas.

Sem os alambrados e as traves e com entulho sobre ele, o campo 
naturalmente deixou de ser utilizado. Isso significou uma perda muito grande 
para o espaço público, pois o seu uso não era regulamentado como acontece 
com o campo maior. O seu caráter mais livre possibilitava que diversas 
conformações de grupos se apropriassem dele para jogar não somente futebol.

Foto aérea de novembro de 2014 onde se vê 

o muro construído ao redor do campo menor 

enquanto a UPA era construída.

Alambrados derrubados e entulhos no campo 

menor.

Foto do Google Street View de 

novembro de 2013, quando o campo 

menor ainda tinha alambrado e traves.
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campo público dos Barris

campos de futebol públicos

mapa elaborado a partir de informações 

retiradas de http://www.mapadosgols.com/

A presença dos campos de futebol nessa praça é muito importante para 
possibilitar a prática do esporte pelos cidadãos, tanto de maneira profissional 
quanto de lazer. O hábito recorrente de “bater o baba” é algo característico da 
população soteropolitana, e existem diversos campos públicos em Salvador que 
buscam atender a essa demanda. Ainda assim, faltam campos com melhores 
infraestruturas para a população. O mapa acima revela a quantidade de campos 
públicos existentes em Salvador.

É possível perceber, através desse mapa, que os campos de futebol do 
Vale dos Barris são os únicos existentes em uma área de aproximadamente 
1300ha. Essa área vai, na linha de borda, do Farol da Barra até a Calçada (cerca 
de 6,5km de extensão) e perpendicular à linha de borda ela se estende por 2km. 
Isso significa que esses campos são os únicos presentes em toda a região do 
centro antigo de Salvador, zona altamente adensada da cidade.
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bancos

A praça possui 4 bancos de concreto fixos e compridos, dispostos ao 
longo das laterais dos campos de futebol. Os 2 adjacentes ao campo maior são 
bastante utilizados por pessoas que assistem aos jogos. Já os 2 próximos do 
campo menor perderam consideravelmente o seu uso, visto que não acontecem 
mais atividades nesse campo.

 As configurações desses mobiliários impossibilitam que eles sejam 
apropriados pelos praticantes da praça de maneira mais livre. Enquanto os 
bancos próximos ao campo menor ficam vazios, os que estão próximos ao 
campo maior são, em alguns momentos, insuficientes a ponto de as pessoas 
levarem diversas cadeiras de plástico para se sentarem ao redor dele. Isso 
significa que, quando não utilizados, não é por não terem serventia para a 
praça, mas por apresentarem pouca possibilidade de apropriação além daquela 
previamente planejada.
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equipamentos de ginástica

Os equipamentos de ginástica existentes na Praça João Mangabeira fazem 
parte de um modelo reproduzido em diversos outros espaços públicos da 
cidade. São equipamentos simples, sendo eles: barras de flexão, barras paralelas 
e prancha abdominal.

 As barras paralelas estão quebradas, por isso não são utilizadas; as 
pranchas abdominais são frequentemente utilizadas como bancos para quem 
assiste ao futebol ou como suporte para apoiar objetos como mochilas, etc; 
as barras de flexão são as únicas que exercem plenamente a sua função de 
equipamento de ginástica, sendo utilizada como tal.

A falta de manutenção nesses equipamentos é notória, já que as barras 
estão enferrujadas, sem falar nas que se encontram danificadas. Como os 
equipamentos de ginástica da Praça João Mangabeira estão em estado precário 
de conservação, diferente do Dique, com aparelhos mais novos e mais 
diversificados, acaba sendo natural que haja esse deslocamento por quem 
busca praticar atividades desse caráter. Além disso, a presença mais marcante 
da natureza (com diversas árvores e a própria represa) e de uma infraestrutura 
mais consolidada (com pista de cooper, por exemplo) se torna um forte atrativo 
para que as pessoas queiram praticar suas atividades físicas (como caminhadas 
e corridas, dentre outras) no Dique.
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mesas

Ao lado do campo maior existem 3 mesas fixas de concreto, cada uma 
com 4 banquinhos do mesmo material também fixos ao redor. No seu entorno 
encontram-se árvores de pequeno porte que as sombreiam.

 Devido à proximidade com o campo, os banquinhos em torno das 
mesas são habitualmente utilizados por pessoas que assistem ao futebol. 
Além disso, são pontos de encontro para aqueles que querem conversar ou 
apenas passar o tempo – o fato de serem sombreadas contribui para ser um 
equipamento frequentemente utilizado na praça. Por se encontrarem também 
próximas ao parquinho, muitos adultos que acompanham crianças se sentam 
ali para observá-las enquanto estas utilizam os brinquedos.

 O uso das mesas para sua função legítima acontece quando há 
churrasco na praça – nessas situações elas são utilizadas tanto para preparar os 
alimentos quanto para comê-los.

Na situação da foto, engradados são utilizados 

como bancos complementares.
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parquinho

O parquinho da Praça João Mangabeira, assim como os equipamentos de 
ginástica, também fazem parte de um modelo reproduzido ao longo da cidade. 
Ele se situa entre os dois campos de futebol. Os brinquedos existentes são: 
uma escorregadeira, 2 balanços e 3 gangorras.

 Normalmente são as crianças que usufruem desses equipamentos, mas 
devido à sua presença pouco frequente no espaço público, o parquinho acaba 
sendo um componente pouco utilizado.

 Assim como todos os outros equipamentos da praça, o parquinho 
também carece de manutenção.
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escombros

Os escombros existentes na praça são, segundo relatos de frequentadores 
desse espaço público, resquícios das obras de VLT executadas (e posteriormente 
abandonadas) na década de 80, sob gestão do então prefeito Mário Kertész, 
que seria parte do projeto TMS (Transporte de Massa de Salvador).

 Existem alguns pares de pilares abandonados ao longo da praça e, 
em um trecho, há duas vigas de concreto dispostas paralelamente no solo que 
acabam por conformar outros bancos na praça, já que a sua configuração 
permite que as pessoas o utilizem para se sentar.
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canal

Existe na praça um canal com trechos descobertos que contorna o campo 
menor e segue em direção à Av. Centenário, passando por onde hoje se encontra 
a UPA. Ele faz parte da bacia hidrográfica do Rio Lucaia. Seu leito se encontra 
em estado de assoreamento e o fundo está coberto por lixo – por esse motivo 
sua água é opaca, consistindo em um esgoto.

 O projeto de reforma para a Praça João Mangabeira elaborado pela 
Fundação Mário Leal Ferreira, que está em andamento, prevê a construção de 
uma ponte que conecta a pista de skate à área do campo menor (que no projeto 
é destinada a 2 quadras poliesportivas). Não fica claro se o projeto prevê a 
recuperação do canal, mas aparentemente não existe a intenção de tamponá-lo, 
o que é uma maneira recorrente de se lidar com os rios urbanos de Salvador.
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A pista de skate existente na praça é um equipamento de grande porte 
(com uma área de mais de 1500m2) popularmente conhecido como “pista 
dos Barris”. Nela encontram-se duas arquibancadas paralelas que envolvem 
diversas rampas e obstáculos. É uma das 3 existentes em Salvador1, sendo a 
maior dentre elas. Foi a primeira pista pública de skate a ser construída na 
cidade, fato que só aconteceu em 2007. De lá pra cá, outras pistas públicas vêm 
sendo construídas, como foi o caso na Ribeira e em São Tomé de Paripe.

O mapa à direita mostra onde se concentram majoritariamente as práticas 
de skate em Salvador, evidenciando o quanto o incentivo a esse esporte através 
da criação de espaços adequados é pequeno, apesar de crescente.

A pista é um dos elementos que mais atrai pessoas à praça para as práticas 
de skate e eventualmente de BMX2, além das várias pessoas que vão para 
contemplar essas atividades. Por ser a de maior porte, é utilizada por skatistas 
provenientes de diversos lugares da cidade (inclusive de Camaçari, que possui 
duas pistas de skate) que buscam uma prática mais avançada do esporte.

A falta de manutenção da pista expõe os seus usuários a situações de risco, 
pois em se tratando de um esporte radical, uma falha no equipamento pode 
ser perigosa. Buracos ou desníveis nas rampas podem causar acidentes, e para 
tentar evitar que isso aconteça, os próprios skatistas fazem os reparos que são 
mais urgentes.

pista de skate

1 A região metropolitana de Salvador 
conta com 9 pistas de skate no total.
2 BMX é um esporte radical praticado 
com bicicletas especiais. Uma de suas 
modalidades consiste em fazer manobras 
em obstáculos de skateparques.
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1

6

5

4

3

2

1. barra
2. jardim dos namorados
3. largo do campo grande
4. pista pública do imbuí
5. pista pública da ribeira
6. pista pública de são tomé de paripe

pista pública dos Barris

locais onde se concentram as 
práticas de skate em Salvador

A frase “a pista não está à venda” foi pintada pelos 

skatistas nas rampas da pista pública dos Barris em 

protesto contra o PL no 121/14.
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Ao redor da pista de skate existe um estacionamento com capacidade 
para aproximadamente 50 veículos, que atende tanto às pessoas que vão para a 
praça (majoritariamente aquelas destinadas à pista de skate), quanto às que se 
destinam à UPA.

 Esse estacionamento também continua sendo utilizado por Auto 
Escolas para que condutores em treinamento pratiquem a execução da baliza.

estacionamento

Protótipos de carros utilizados pelas Auto 

Escolas.
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UPA

Em 2014 foi inaugurada na Praça João Mangabeira uma UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento – em frente ao Quinto Centro de Saúde Prof. Clementino 
Fraga. A construção de UPAs parte de um projeto do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) e funciona 24h recebendo emergências a fim de 
aliviar a busca pelos hospitais.

A relação que a UPA tem com o restante do espaço público é ínfima. As 
pessoas que a frequentam geralmente se utilizam apenas do estacionamento 
da praça (ela possui um estacionamento anexo que é destinado somente a seus 
funcionários), não se relacionando com nenhum dos outros equipamentos.

Muitas pessoas afirmam que a construção da UPA foi algo positivo 
para o local, por ter funcionamento 24h e manter uma atividade constante, 
aumentando a segurança. Entretanto, a sua implantação dá as costas ao restante 
da praça, fazendo com que o fluxo gerado pela sua presença se restrinja à área 
que ela ocupa.

O outdoor da Prefeitura anuncia a 
instalação de novas UPAs como uma 
ação de promoção à saúde da população. 
É contraditório que nessa mesma praça 
onde uma UPA foi implantada, não seja 
dada a devida manutenção para que os 
equipamentos esportivos ali existentes 
possam funcionar plenamente – e pior, 
que estejam sob a ameaça de deixarem 
de existir através da privatização da 
praça. É questionável a ideia de se 
investir em saúde através da construção 
de equipamentos hospitalares sem o 
incentivo a hábitos de vida saudáveis, 
sendo a prática de esportes um dos 
principais.
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considerações

“Objetos não agem, mas, sobretudo no período histórico 
atual, podem nascer predestinados a um certo tipo de ações, a 
cuja plena eficácia se tornam indispensáveis. São as ações que, 
em última análise, definem os objetos, dando-lhes um sentido. 
Mas hoje, os objetos ‘valorizam’ diferentemente as ações em 
virtude de seu conteúdo técnico. Assim, considerar as ações 
separadamente ou os objetos separadamente não dá conta da sua 
realidade histórica. Uma geografia social deve encarar, de modo 
uno, isto é, não-separado, objetos e ações ‘agindo’ em concerto.” 
(Santos, 2012, p. 55)

Levando em consideração a interdependência entre o que Santos chama 
de “sistemas de objetos” e “sistemas de ações” que conformam o espaço, não 
existe a possibilidade de lançar o olhar sobre um sem que se enxergue o outro. 
Segundo ele, “os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 
ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou 
se realiza sobre objetos preexistentes”, e é assim que acontece a dinâmica e a 
transformação do espaço – que, para ele, é um conjunto de fixos e fluxos.

Isso confere a noção de um espaço influente sobre as ações humanas, 
bem como tais ações o influenciam. Os “fixos” permitem apropriações que 
modificam o lugar, recriando condições ambientais e sociais. Os “fluxos” 
realizam-se nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo 
tempo em que também se modificam (Santos, 2012, p. 38-39).

As atividades de um lugar são, portanto, determinadas pelo suporte 
material do qual dispõe. A pista de skate, os campos de futebol, os bancos, 
o parquinho e todos os “fixos” da Praça João Mangabeira refletem a maneira 
de se utilizar esse espaço público. Ao mesmo tempo, os significados que esses 
suportes materiais podem assumir resultam da sua conjunção com as ações 
humanas – como no caso das vigas dos escombros, que se transformaram em 
bancos por meio do uso dado pelas pessoas: o de se sentar.

Milton Santos afirma que “as ações resultam de necessidades, naturais ou 
criadas. Essas necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 
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morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a funções. Essas 
funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos” (Santos, 
2012, p. 53). Para Santos, as funções e solicitações humanas se expressam no 
lugar, mas também se exprimem as paixões humanas, que são responsáveis 
pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade (Santos, 
2012, p. 218). Portanto, um espaço público é lugar de comunhão e conflitos, de 
inúmeras relações e encontros, e, segundo ele, é desse modo que se constroem 
e refazem os valores, através de um processo incessante de interação (Santos, 
2012, p. 213). No ambiente urbano, uma praça, por seu caráter público, 
representa um palco onde atua a pluralidade e a transformação. De acordo 
com Santos:

“Quando, através do trabalho, o homem exerce ação sobre a 
natureza, isto é, sobre o meio, ele muda a si mesmo, sua natureza 
íntima, ao mesmo tempo em que modifica a natureza externa” 
(Santos, 2012, p. 50).

Levando em consideração todo esse pensamento, uma vez reconhecidas 
as características objetivas que definem a Praça João Mangabeira, é necessário 
se debruçar sobre seus aspectos imateriais: as práticas humanas, que conferem 
significado a esse espaço público através dos “fluxos”, recriando cotidianamente 
o sentido dos seus “fixos”.



as práticas e seus praticantes

“A cidade-panorama é um simulacro ‘teórico’ (ou seja, visual), 
em suma um quadro que tem como condição de possibilidade 
um esquecimento e um desconhecimento das práticas. [...] Mas 
‘embaixo’ (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, 
vivem os praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa 
experiência, eles são caminhantes, pedestres, Wandersmänner, 
cujo corpo obedece aos cheios e vazios de um ‘texto’ urbano 
que escrevem sem poder lê-lo.”

Michel de Certeau
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Sendo o objeto de estudo deste trabalho uma praça, compreende-se o 
caráter coletivo desse espaço urbano que, por ser público, pertence a todos e por 
isso é receptáculo para as mais variadas dinâmicas. As pessoas vivem de diversas 
maneiras, realizam múltiplas ações nesses espaços, e a heterogeneidade dos 
usos e dos usuários que eles abarcam lhes confere uma grande complexidade.

O pensamento hegemônico que rege o urbanismo contemporâneo 
habituou-se a tratar dos aspectos da cidade de uma perspectiva distante, através 
de diagnósticos e levantamentos de dados objetivos, numa tentativa de ordenar 
o caos existente na intricada relação entre os elementos urbanos e seus variados 
atores sociais. Segundo Michel de Certeau, “a atopia-utopia do saber ótico 
leva consigo há muito tempo o projeto de superar e articular as contradições 
nascidas da aglomeração urbana”. Tentar reconhecer padrões a fim de colocar 
uma ordem nessa complexidade pode ser funcional, mas a realidade é que 
somente alguns desses atores sociais ganham destaque no momento de se 
planejar o espaço urbano – e o que conduz esse destaque é naturalmente o 
interesse do capital (Magnani, 2002). Dessa forma, os praticantes ordinários da 
cidade permanecem ocultos e ficam à parte do processo de planejamento da 
cidade formal, quando na verdade são eles quem constroem a cidade habitada.

De Certeau discorre sobre o fascínio que existe pelo olhar de cima, 
posição que altera a legibilidade da complexidade urbana, colocando o 
observador como voyeur, levando-o a “excluir-se do obscuro entrelaçamento 
dos comportamentos do dia-a-dia e fazer-se estranho a eles”. Porém, é nas 
entranhas da massa urbana visível do alto que se encontram as práticas 
cotidianas, uma vida urbana com movimentos contraditórios que escapam ao 
poder controlador – segundo ele “Uma cidade transumante, ou metafórica, 
insinua-se assim no texto claro da cidade planejada e visível”.

Esse distanciamento acarreta, portanto, uma organização urbanística 
racional que tenta conter tudo aquilo que, dentro dessa lógica, possa ser 
considerado uma obstrução à integridade do conceito de cidade. Mas as 
dinâmicas, as ‘práticas microbianas’ provenientes daqueles que usufruem 
da cidade e dela se apropriam resistem e dão à paisagem urbana um sentido 
vital, e por isso devem ser contempladas e adicionadas ao olhar distante e 
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objetivo, numa tentativa de se criar um urbanismo mais sincero com relação à 
complexidade que uma cidade apresenta.

Entendendo então que essa intricada relação entre a cidade e as pessoas 
que a habitam com suas respectivas práticas não podem ser dissociadas 
no momento de analisar um espaço público, torna-se essencial para a sua 
compreensão que tais aspectos sejam observados e que a eles seja dada a 
devida relevância. Por esse motivo, uma vez levantados e analisados os dados 
legislativos, os históricos e os de cunho objetivo que caracterizam e enquadram 
a Praça João Mangabeira, torna-se necessário aproximar-se dela de maneira a 
conhecer e compreender as dinâmicas próprias desse espaço público – quem 
o frequenta, quais ações o conformam como lugar, como os seus fluxos se 
encadeiam com os fixos.

Segundo Magnani, a abordagem da cidade somente sob uma perspectiva 
macro, que ele classifica como de fora e de longe, retrata um ambiente urbano 
que pode ser interpretado apenas como um cenário asséptico desprovido das 
ações e relações que lhe conferem vida. Para o autor, a ausência dos variados 
atores sociais nesse tipo de análise leva a uma consequente incompreensão dos 
conflitos urbanos provenientes da diversidade, das trocas, ou seja, das inúmeras 
formas de sociabilidade dos usuários da cidade, importantes elementos do 
intricado processo urbano, uma vez que a cidade é indissociável das pessoas 
que a habitam. Por isso, ele faz uma reflexão onde propõe a etnografia como 
método de compreensão da cidade contemporânea, conferindo à análise um 
olhar micro, ou, como ele denomina, de perto e de dentro. Segundo ele:

“Sem ignorar a contribuição da ação engajada e organizada, 
no entanto, há uma gama de práticas que não são visíveis na chave 
de leitura da política (ao menos de uma certa visão de política): 
é justamente essa dimensão que a etnografia ajuda a resgatar. A 
incorporação desses atores e de suas práticas permitiria introduzir 
outros pontos de vista sobre a dinâmica da cidade, para além do 
olhar “competente” que decide o que é certo e o que é errado e 
para além da perspectiva e interesse do poder, que decide o que é 
conveniente e lucrativo.” (Magnani, 2002)
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Não há dúvidas de que foi sob essa perspectiva que a Prefeitura de Salvador 
decidiu, de maneira pragmática, sem um olhar aproximado que compreendesse 
e estimasse os cidadãos que, com suas dinâmicas próprias, a utilizam por 
direito, desafetar áreas como a Praça João Mangabeira, bem de uso comum do 
povo, fadando-a à privatização. Ainda que tivessem havido análises objetivas 
sobre a área que indicassem, através de dados financeiros, jurídicos, etc, que a 
sua desafetação seria devida, faltaria um olhar cuidadoso sobre as pessoas que 
conferem significado a esse espaço público e sobre todas as relações de afeto 
que existem ali. Somente uma abordagem de perto e de dentro atribui a devida 
relevância a esses atores sociais (e suas consequentes ações), evitando que 
passem desapercebidos e sejam marginalizados no processo de transformação 
urbana – conduta recorrente quando enquadrado exclusivamente pelo enfoque 
das visões macro e dos grandes números (Magnani, 2002). É nisso, portanto, 
que consiste a ideia do método etnográfico: resgatar esse olhar capaz de 
identificar e refletir sobre aspectos excluídos do olhar de fora e de longe – e dessa 
maneira ambos se complementam, numa tentativa de coletar informações que 
melhor correspondam à multiplicidade das dinâmicas urbanas.

Portanto, o objetivo não é que um método negue o outro – pelo contrário, 
o somatório das informações coletadas de uma e de outra maneira é que trazem 
uma maior clareza sobre os processos da cidade. Não há como negar todos os 
dados levantados a partir de estudos urbanísticos técnicos, mas será que essa 
é a única forma de experiência urbana possível? Se a resposta fosse positiva, 
seria uma maneira muito esterilizada de tratar de um tema tão complexo como 
a cidade, além de ser também uma abordagem parcial, já que geralmente tais 
estudos são realizados para atender a interesses políticos – que por sua vez 
atendem ao interesse do capital.

Este trabalho se propõe então essa perspectiva de perto e de dentro, através 
de uma aproximação estreita com a área de estudo, a fim de conhecer essas 
dinâmicas singulares e ao mesmo tempo plurais que a conduzem. Me utilizando 
das palavras de Michel de Certeau, “Eu gostaria de acompanhar alguns dos 
procedimentos – multiformes, resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam 
à disciplina sem ficarem mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que 
deveriam levar a uma teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma 
inquietante familiaridade da cidade.” (De Certeau, 1994)
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A minha relação com a Praça João Mangabeira até o momento de realizar 
este trabalho sempre foi de passagem – de dentro do ônibus ou do carro eu 
apreendia daquele lugar apenas o que a velocidade desses meios de transporte 
me permitiam. Eu me referia a ele, inclusive, como “rótula dos Barris”, 
devido à sua situação viária e à função que ele exercia na minha experiência 
de cidade, apenas a de um elemento de articulação que eu cruzaria para seguir 
pelo caminho planejado, nunca sendo o meu destino final, nunca me fazendo 
permanecer.

De dentro dessa velocidade com que sempre passava, via apenas as grades 
cercando os campos de futebol – que tenho a lembrança de ter visto sempre 
preenchido por corpos que corriam de um lado para o outro e entendia que 
deviam estar “batendo o baba”, prática comum nos campos públicos de 
Salvador. Raras vezes me atentava à existência da pista de skate, que sabia que 
existia ali mais por ouvir falar do que por tê-la visto. No mais, a lembrança é 
de sempre passar por uma rótula impenetrável, isolada, distante de tudo, onde 
nada parecia acontecer além dos campos de futebol.

No entanto, isso já foi o suficiente para despertar o meu interesse – e 
uma certa revolta – ao vê-la na lista dos 59 bens públicos desafetados pela 
Prefeitura através da Lei no 8655/2014. Mesmo com um olhar distanciado, não 
me parecia que um espaço público de grande porte como aquele, em meio a 
áreas tão adensadas da cidade, pudesse ter realmente perdido a sua serventia 
para o povo, ainda que estivesse sendo subutilizado e negligenciado pelo poder 
público.

Para me aproximar da “rótula” de forma a tentar compreender de perto 
e de dentro quais as suas dinâmicas e particularidades, escolhi naturalmente a 
permanência, situação oposta àquela que me vinculava ao lugar até então.

Segundo Alessia de Biase, a Insistência Urbana consiste em estar parado, 
fixo em algum lugar por um longo período, e dessa maneira dar a ele importância. 
É uma ação ligada à prática etnográfica que enseja a compreensão das situações 
espaciais e sociais do lugar. Dessa forma, se estabelece uma empatia pelo local, 
que para ela “significa construir um olhar do interior, próximo, contextualizado 
e por pequenos elementos. Um olhar que deve reter um movimento que, de fora, 

insistência
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de uma dimensão macro ou da grande escala, torna fácil qualquer julgamento 
ou posicionamento frequentemente preconcebido.” (De Biase, 2013). Daí cria-
se uma relação de intimidade com o lugar capaz de trazer o reconhecimento 
das pequenas coisas, de movimentos diminutos, capazes de serem identificados 
apenas em virtude da experiência de insistir.

Eu me propus então, baseado na proposta da Insistência Urbana, a me 
colocar em um estado de permanência na Praça João Mangabeira para criar essa 
relação de intimidade e assim conhecer as práticas cotidianas que ela abarca, 
como as pessoas que a frequentam se relacionam com o espaço, se utilizam de 
seus equipamentos, em suma, me incorporar naquele lugar que eu até então 
não podia compreender por ser estranho para mim. Nas palavras de De Biase:

“O lento passar dos dias, passados a olhar ou a se impregnar, 
permitem começar a apreender como se organiza e quais são 
os ritmos de um espaço, como as pessoas ficam ali, agem e se 
apropriam, ou o evitam.”

Com base nessa ideia, minha experiência seria a seguinte: me fixar na praça 
durante sete dias, três vezes ao dia – assim poderia contemplar cada turno do 
dia, todos os dias de uma semana. O intuito era ficar o quanto eu pudesse, por 
isso, deixei que o tempo de permanência a cada ida fosse determinado pelo meu 
estado de vulnerabilidade – se houvessem muitas práticas a serem observadas, 
ou uma vontade de permanecer, eu ficaria até que aquele momento parecesse 
se esgotar; se eu me sentisse desconfortável por algum motivo (seja uma chuva 
ou um sol muito fortes, ou uma sensação de insegurança), diminuiria então o 
meu tempo de permanência.

A intenção era não buscar abordar ninguém, esse primeiro momento 
deveria ser de observação*. No entanto, se alguém se dirigisse a mim, eu 
naturalmente conversaria com a pessoa e consideraria isso como parte da 
apreensão. Não tinha a intenção de omitir o caráter da minha permanência ali, 
por isso, se contestada, eu explicaria sobre o meu trabalho e meus objetivos.

Tendo em mente essas premissas que guiariam a minha experiência, segui 

*“No dia seguinte, Doc me explicou 
a lição da noite anterior. ‘Vá devagar, 
Bill, com todos os seus ‘quem’, ‘o quê’, 
‘porquê’, ‘quando’, ‘onde’. Se você coloca 
questões deste tipo, é suficiente que 
você fique com eles e você vai acabar 
tendo as respostas sem precisar fazer as 
perguntas’ Eu constatei que é verdade. 
Só por estar ali sentado e escutando, 
já tive respostas para perguntas que 
nem imaginaria perguntar se tivesse 
me informado somente a partir de 
entrevistas. (Whyte, 1995, p. 329 apud 
De Biase, 2013)



69

para a prática, cumprindo com aquilo que me propus. Em alguns momentos 
fui acompanhada, mas na maioria das vezes estive sozinha.

Algumas vezes fui abordada pelas pessoas, questionada sobre o que fazia 
ali com aquelas anotações – o que seria natural que acontecesse devido a um 
estranhamento da minha condição: sentada distante das práticas habituais 
do lugar, observando o que se passa e anotando num caderninho, voltando 
diversas vezes ao dia.

Os tempos que permaneci variaram entre 20 minutos e 2 horas, chegando até 
a nem acontecer em alguns momentos – deixando então de ser uma insistência, 
mas não descaracterizando uma apreensão. Nos momentos em que senti medo 
de ficar sozinha na praça (lamentavelmente, às vezes não é tão simples ser uma 
mulher desacompanhada num ambiente urbano hegemonicamente masculino), 
optei por observá-la de longe e considerei isso parte da apreensão, pois foi uma 
resposta do meu corpo à condição urbana naquela ocasião. Segundo a própria 
De Biase “Estar em algum lugar, parados durante dias inteiros, nos obriga a 
conviver com sensações como o tédio, e a relação com seu próprio corpo... 
e é precisamente nesta relação, entre corpo e pensamento, que começamos a 
‘interiorizar’, ou encarnar um lugar...”. Por esse motivo, considero que a minha 
experiência foi baseada na Insistência Urbana, mas não se concretizou como a 
proposta em si, já que me permiti esse desvio, considerando-o importante para 
a relação de intimidade e a compreensão que pretendia ter com/sobre a praça.

Ao final de sete dias de trabalho de campo, eu tinha em mãos um caderno 
cheio de anotações sobre o que vi e o que vivi naquele lugar durante esse 
período, mas além disso, tinha dele uma outra compreensão, completamente 
diferente daquela que havia inicialmente. Era possível agora enxergá-lo como a 
praça que era, e não mais somente como uma rótula.

Pude constatar empiricamente aquilo que eu já especulava: as dinâmicas 
urbanas são inumeráveis, pois cada pessoa se apropria de uma maneira diferente 
de cada estrutura urbana a cada momento. São muitas variáveis a serem 
levadas em consideração quando se observam as práticas humanas, portanto é 
compreensível que, em se tratando desse assunto, exista uma heterogeneidade 
incessante de possibilidades. Sabendo disso, eu não tinha a intenção de apontar 
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tudo o que se passava na praça como num levantamento de dados objetivos – a 
minha condição de observadora me impossibilitaria de fazer isso – entretanto 
senti necessidade de organizar de alguma maneira as informações que absorvi 
(e que tomei nota) através dessa vivência tão intensa.

A vontade de cartografar a experiência* me fez reconhecer, a partir de 
análises das minhas anotações e memórias, que existia algo em comum na 
recorrência de certas atividades no espaço. Para estruturá-las, eu criei então 
categorias que agrupam diversas práticas, de uma maneira que contemplasse 
todas as ações que presenciei na praça. Essas categorias são: contemplação, skate, 
brincadeira, moradia, drogas, comércio, ginástica, futebol e higiene. Uma vez categorizadas, 
eu poderia situá-las espacialmente no mapa e compreender melhor a correlação 
entre elas e o possível surgimento de conflitos e questões.

A seguir, eu exponho cada uma dessas categorias, para depois relatar a 
minha experiência de permanecer na praça, acompanhado pelos mapeamentos 
que representam as práticas observadas no espaço e no tempo.

*“Existem vários fenômenos de grande 
importância que não podem ser 
recolhidos através de questionários 
ou da análise de documentos, mas 
que têm de ser observados em sua 
plena realidade. Chamemo-lhes de 
“imponderáveis da vida autêntica”. 
São coisas como a rotina do trabalho 
cotidiano, os pormenores relacionados 
com a higiene corporal, a maneira de 
comer e de cozinhar ; a ambiência das 
conversas e da vida social em volta das 
fogueiras do vilarejo, a existência de 
amizades ou de hostilidades e os fluxos 
dessas simpatias e desagrados entre as 
pessoas, o modo sutil mas inequívoco 
como as vaidades e ambições pessoais 
têm reflexos sobre o comportamento 
do indivíduo e as reações emocionais 
de todos os que o rodeiam. Todos estes 
fatos podem e devem ser cientificamente 
formulados e registrados...”. (Malinowski 
– Argonautas do Pacífico Ocidental, 
1963 apud De Biase, 2013)
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As categorias foram criadas com o intuito de sistematizar de alguma 
maneira as inúmeras práticas que foram observadas na Praça João Mangabeira, 
para que pudessem ser elaborados mapeamentos que as situassem tanto 
espacialmente quanto no tempo – assim, haveriam mapas de todos os dias da 
semana que mostrariam quais tipos de práticas aconteceram em cada dia, e em 
que lugar da praça elas foram realizadas, facilitando comparações, leituras e 
análises das informações coletadas durante as ações de campo.

Isso era algo importante a se fazer, pois a justificativa da Prefeitura de 
Salvador para desafetar todos os bens públicos listados na Lei no 8655/2014, 
foi de que esses bens não tinham mais serventia para o município, sendo a sua 
manutenção menos benéfica para a cidade do que a sua alienação. Com um 
mapeamento que mostrasse graficamente os usos da praça todos os turnos 
do dia durante uma semana seria possível verificar se essa alegação procedia. 
A categorização serviu então para que as práticas fossem cartografadas – a 
sistematização de algo difícil de quantificar como as práticas humanas foi 
necessária na tentativa de criar um meio termo que dialogasse com os dados 
objetivos utilizados pelo poder público para tratar de um espaço público (que 
nem foi o caso no Projeto de Lei no 121/14, já que não houve uma análise dos 
bens).

Cada categoria é na verdade um grupo que abarca infinitas práticas, 
não deixando excluída nenhuma das que foram observadas na Praça João 
Mangabeira. Por exemplo, a categoria brincadeira compreende ilimitadas 
formas de brincar: a prática poderia ser pular corda, descer na escorregadeira, 
dançar descontraidamente, brincar de pega-pega, empinar pipa... enfim, dentro 
das infinitas possibilidades de se praticar a brincadeira, existe algo em comum 
que é o brincar, e por isso uma mesma categoria é capaz de abarcar tantas ações 
diferentes.

categorias das práticas
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contemplação

As práticas de contemplação categorizadas neste trabalho dizem respeito 
à permanência dos praticantes no espaço durante algum tempo, sem que 
necessariamente uma atividade específica esteja sendo realizada. Estando em 
permanência, a pessoa poderia estar fazendo algo que eu conseguisse classificar 
(lendo ou conversando com alguém, por exemplo) ou não. Portanto, as práticas 
de contemplação são aquelas de permanência que não se enquadram em nenhuma 
das outras categorias, fazendo dela um agrupamento com um rol muito amplo 
de atividades diferentes.

A contemplação acontece em quase toda a extensão do espaço público, como 
se pode ver através do mapeamento, e se espacializa nos seguintes lugares: no 
chão em diversos pontos da praça (sob uma árvore ou à beira do canal, por 
exemplo), nos bancos, nas mesinhas, nos escombros, nas barras de ginástica, 
nas rampas e arquibancadas da pista de skate, nos campos, ou em qualquer 
outro local passível de que haja uma permanência.

Os praticantes categorizados na contemplação estão majoritariamente 
relacionados às práticas de skate e de futebol (explicadas a seguir) – pessoas que 
assistem a uma ou a outra atividade, sendo frequentemente acompanhantes de 
alguém que pratica um desses esportes. Um exemplo disso são mães que levam 
seus filhos para a pista de skate: enquanto a criança está andando na pista, a 
mãe, que a observa ou a aguarda da arquibancada, pratica a contemplação. Outro 

Mapeamento que mostra a relação das práticas 

de contemplação com as de futebol (verde) e 

skate (laranja).

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

contemplação todos os dias da semana.
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exemplo é o de um rapaz que vai assistir a seu irmão jogar futebol e senta nos 
bancos próximos ao campo, em contemplação.

No entanto, não são apenas os observadores do skate e do futebol que 
estão inseridos nesta categoria, mas também todas aquelas pessoas que estão 
presentes em permanência no espaço, tanto em pé (conversando com outros, 
tomando cerveja, etc), quanto sentados (lendo, fumando, discutindo, etc).

Os praticantes de atividades classificadas nas outras categorias podem, 
eventualmente, mudar de prática e passar a exercer a contemplação. Por exemplo, 
uma pessoa que pare de andar de skate para se sentar na arquibancada e 
conversar com os amigos ou descansar, tem neste momento sua prática 
mapeada como contemplação.

Devido ao fato de ser uma categoria abrangente, que compreende todas 
essas maneiras de se permanecer no espaço, os praticantes da contemplação 
variam de crianças a idosos de todos os sexos. São práticas realizadas por muitas 
pessoas do sexo feminino, que frequentemente estão ali como acompanhantes 
de outros que realizam atividades de categorias diferentes (como no exemplo 
recorrente da mãe que acompanha seu filho à pista de skate). Apesar disso, 
a presença masculina continua a ser dominante, uma vez que as mulheres 
representam apenas aproximadamente 10%* dos praticantes de contemplação, 
apesar de ser a categoria que reúne o maior número de mulheres na praça.

* Os percentuais indicados nessa etapa 
do trabalho foram calculados a partir de 
anotações feitas durante a insistência.
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skate

As práticas categorizadas como skate se referem ao esporte que a denomina, 
incluindo também práticas de BMX. A categoria leva o nome do skate pois sua 
recorrência é abundantemente maior que a do BMX, que presenciei sendo 
praticado apenas uma vez.

A presença da pista de skate é o que agrega essas práticas à praça, tornando-
as intimamente relacionadas ao equipamento. A pista delimita a área de atuação 
de seus praticantes no espaço, sendo a espacialização do skate restrita a ela.

Pela relação direta entre as referidas práticas e a pista de skate, e sendo esta 
a de maior porte em Salvador, os skatistas promovem eventos com uma certa 
regularidade que atraem ainda mais pessoas à praça. O evento mais recorrente, 
que acontece desde 2008, é o que se passa todos os anos no dia 12 de outubro, 
feriado nacional em que se comemora também o dia das crianças. Os eventos 
tratam-se de campeonatos de várias categorias (como amador, master, feminino, 
etc), que recebem diversos patrocínios e apoios para poderem acontecer. O 
espaço é preparado com estruturas de toldos e algumas vezes abarca atividades 
paralelas ao campeonato, como espetáculos musicais ou churrasco.

Existe, portanto, uma mobilização e uma organização da parte dos 
praticantes assíduos do skate para que tais eventos ocorram, normalmente 
lideradas por Raimundo Skt, não havendo, entretanto, um grupo ou uma 
organização oficial responsável por essas atividades.

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

skate todos os dias da semana.
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Por se tratarem de esportes considerados radicais, as pessoas que os 
praticam são em sua maioria jovens adultos, havendo também crianças e 
sobretudo adolescentes que fazem parte desta categoria.

É, juntamente com a contemplação, uma das categorias de práticas que mais 
atrai a presença feminina na praça, tanto das mulheres que andam de skate, 
quanto daquelas que acompanham skatistas (que nesse caso não praticam 
skate, mas sim contemplação). A hegemonia masculina não deixa de existir aqui 
também, no entanto, uma vez que em torno de 10% dos praticantes de skate 
observados são do sexo feminino.

Panfletos anunciando campeonatos de skate 

realizados na pista dos Barris.

Ao lado, um dia de campeonato - muitas 

pessoas e apresentação musical.

Foto: Raimundo Skt
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brincadeira

A categoria brincadeira engloba as atividades lúdicas observadas na praça que 
não são o skate ou o futebol, uma vez que estes possuem suas próprias categorias. 
Apesar da existência do parquinho, onde eu observei uma recorrência mais 
pontual dessa categoria de práticas, a brincadeira ocorre em diversos locais da 
praça, como na pista de skate e ao longo da grama.

São exemplos de brincadeira: pessoas dançando, crianças brincando de 
esconde-esconde, crianças ou adolescentes andando de bicicleta pela praça, 
pessoas empinando pipa, usando os equipamentos do parquinho, etc. Sendo 
assim, os praticantes de brincadeira são tanto crianças, quanto adolescentes 
e adultos, apesar de ser a prática mais realizada pelas crianças (seguida de 
contemplação). É também a prática mais realizada por mulheres (ou meninas), já 
que em torno de 35% das pessoas que foram observadas nessa categoria são 
do sexo feminino.

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

brincadeira todos os dias da semana.
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moradia

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

moradia todos os dias da semana.

A categoria que denominei como moradia refere-se à utilização da praça para 
o exercício de práticas de permanência que remetem à residência. A presença 
recorrente de certos praticantes foi o que levantou a existência dessa categoria, 
além da observação de alguns indícios tais como: pessoas dormindo na praça, a 
presença de objetos pessoais próximos a elas como bolsa, colchão (ou papelão 
utilizado como tal), lençol, ventilador, baldes, carrinho de supermercado, 
dentre outros.

Observei as práticas de moradia acontecendo com pessoas dormindo na 
grama – sobre papelão – atrás dos muros da UPA, mas o local onde mais 
presenciei essa prática foi na arquibancada da pista de skate que fica mais 
distante da rua, sobre a qual existem três árvores* que a sombreiam. Além 
desses dois locais mais recorrentes, foram vistas pessoas dormindo em outros 
lugares ao longo da praça.

Os praticantes da categoria moradia são em sua maioria homens, tendo 
sido observada a permanência de apenas uma mulher na arquibancada.

As práticas desta categoria parecem estar relacionadas à categoria drogas 
(explicada a seguir), uma vez que os moradores muitas vezes foram vistos se 
drogando ou em estado de entorpecimento. No entanto, isso não significa 
que os praticantes da categoria drogas sejam somente aqueles classificados em 
moradia.

*Algum tempo depois dessa minha 
apreensão, as referidas árvores foram 
podadas e já não fazem mais sombra 
sobre a arquibancada. Junto com a 
sombra, os praticantes de moradia 

também se foram, sem que eu pudesse 
incluí-los nas interlocuções. Questionei 
algumas pessoas sobre o paradeiro 
desses praticantes e ninguém soube 
informar ao certo. Somente disseram 
que não estavam mais ali, e que ‘parecia 
que tinha sido a Prefeitura’ que os tinha 
tirado. É muito provável que tenha 
sido de fato, a julgar pelas costumeiras 
práticas de higienização dos espaços 
públicos que são realizadas em Salvador.
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A categoria drogas engloba as práticas relacionadas ao uso de drogas ilícitas 
que acontecem na praça. Elas foram observadas em diversos lugares do espaço 
público, concentrando-se na pista de skate e no seu entorno. Notei também 
uma recorrência do aparecimento das práticas de drogas nas mesinhas próximas 
ao campo de futebol e sob uma árvore frondosa que fica entre os escombros 
e o canal.

As pessoas que praticam outras categorias associam constantemente 
drogas à categoria moradia (alegam que os usuários de drogas da praça são os 
moradores). De fato, o cruzamento entre essas duas categorias mostra a relação 
existente entre elas, uma vez que a maior concentração de drogas coincide com a 
maior concentração de moradia no local.

No entanto, o mapeamento também nos mostra que a ocorrência de drogas 
foi observada em diversos outros pontos do espaço e é, portanto, realizada 
por praticantes variados (por exemplo, presenciei pessoas praticando futebol e 
em seguida drogas; as práticas de drogas também acontecem entre praticantes do 
skate, dentre outras).

Essa é uma categoria muito associada ao medo e à violência na praça, e 
a maioria das acusações recaem sobre os praticantes de moradia. No entanto, 
mesmo agora que não acontecem mais práticas dessa categoria, observei que 
as práticas de uso de drogas continuam existindo.

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

drogas todos os dias da semana.

Mapeamento que mostra a relação das práticas 

de drogas com as de moradia.

drogas
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comércio

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

comércio todos os dias da semana.

Mapeamento que mostra a relação das 

práticas de comércio com as de contemplação 

e consequentemente com as de futebol e skate.

As práticas de comércio aqui categorizadas, como revela o próprio título, 
dizem respeito às atividades de transação comercial que observei na praça. 
A ocorrência de comércio foi mapeada em diversos lugares, sendo sua maior 
concentração ao redor da pista de skate, do maior campo de futebol, e nas 
proximidades da UPA.

Ela acontece naturalmente onde existe uma maior presença de pessoas 
em permanência no espaço, relacionando intimamente essa atividade com as 
práticas de contemplação e consequentemente com as de futebol e skate, como se 
pode perceber ao cruzarmos os mapeamentos dessas categorias.

Existem praticantes que frequentam o espaço regularmente para realizar 
comércio: pessoas com seus carrinhos/banquinhas de lanches ou isopores de 
bebidas, vendedores de água de coco, guardadores de carros, ambulantes, etc. 
Eles realizam a venda de objetos (como cabos de celular, baldes, etc), mas 
a maior parte das transações acontecem com comidas e bebidas (sobretudo 
cerveja).

A frequência regular desses praticantes na praça faz com que eles se fixem 
em um determinado lugar e exerçam apenas ali as suas práticas comerciais. 
Por exemplo, o dono do carrinho de lanches que fica na porta da UPA está 
ali todos os dias; o outro dono de carrinho de lanches se fixa, sempre que 
presente, em uma ponta da arquibancada da pista de skate (a mais próxima 
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da rua); a moça que vende cerveja aos praticantes de futebol sempre monta sua 
banquinha na direção de um dos vértices do campo maior; o guardador de 
carros naturalmente trabalha apenas nos estacionamentos...

Essa escolha do lugar onde se assentar e o fato de se manter fixo a ele 
está intimamente ligado com a natureza das práticas de comércio, já que existe 
uma intenção de se estabelecer o máximo de transações possível, ou seja, os 
praticantes buscam que suas vendas sejam prósperas. Sendo assim, cada um 
que chega na praça para realizar essas práticas escolhe naturalmente um lugar 
onde ainda não haja comércio. Isso faz com que os praticantes dessa categoria 
não se relacionem muito entre si, e mais que isso, faz com que suas áreas de 
atuação comercial limitem suas relações com a praça como um todo. Por 
exemplo, o dono do carrinho de lanches que se fixa na área da pista de skate 
não frequenta a área do futebol e não se relaciona com seus praticantes, assim 
como o vendedor de água de coco, que fica num canteiro em frente à UPA, não 
vai ao restante da praça e a moça que vende cerveja perto do campo de futebol 
não vai vender a sua cerveja para os skatistas.

 Essa é, assim como as outras, uma categoria predominantemente 
realizada por pessoas do sexo masculino, já que somente uma média de 15% 
das pessoas que observei em suas práticas eram mulheres.
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ginástica

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

ginástica todos os dias da semana.

Equipamentos de ginástica da Praça João 

Mangabeira em comparação aos do Dique do 

Tororó.

A categoria ginástica classifica as práticas que indicam que uma atividade 
física está sendo realizada, exceto futebol e skate, que possuem suas próprias 
categorias. As práticas de ginástica são quase sempre pontualmente concentradas 
nos equipamentos destinados para tal, como representado no mapa. Em tais 
equipamentos (que consistem em barras de flexão, dentre outros), os praticantes 
normalmente fazem atividades de alongamento e de musculação. É importante 
ressaltar que as realizações de ginástica como aquecimento para jogar futebol 
foram classificadas aqui como parte das práticas da categoria futebol.

Em nenhum momento vi mulheres praticando as atividades físicas 
classificadas como ginástica, apenas homens adultos que as realizavam 
individualmente, devido à própria natureza das atividades.

Todo o tipo de exercício físico (salvo futebol e skate) foi classificado como 
ginástica, o que poderia significar uma categoria bastante recorrente na praça. 
No entanto, ela não acontece com muita frequência, já que o Dique é um 
espaço público muito próximo que tem a ginástica como uma de suas principais 
práticas, possuindo uma infraestrutura muito mais adequada para a realização 
dessas atividades. Pude notar várias pessoas passando pela praça e seguindo 
em direção a ele para se exercitar; durante as interlocuções diversos praticantes 
de outras categorias, como futebol e skate por exemplo, afirmaram usar o Dique 
quando queriam correr, caminhar, andar de bicicleta, fazer musculação, etc.
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futebol

A categoria futebol, assim como skate, refere-se ao esporte que a nomeia. 
As práticas de futebol são realizadas em grupo. As pessoas que jogam no 
campo conformando um time praticam futebol, mas também fazem parte dessa 
categoria aquelas que se aquecem para jogar, aquelas que, em grupos menores 
ou em dupla, “batem bola” informalmente, além das que ensinam ou aprendem 
o jogo.

Por essa razão, o futebol extrapola os limites do campo e acontece também 
em seu entorno, já que muitas vezes, enquanto o campo está sendo utilizado 
por dois times que disputam, um grupo menor joga na grama, do lado de fora. 
Outra situação recorrente é a de crianças que vão para a praça acompanhando 
alguém que joga em um time e acabam também praticando futebol em duplas ou 
em pequenos grupos, mas por não estarem em grupos suficientemente grandes 
para ocuparem o campo, jogam em outro local.

É importante destacar, a partir do mapa, que apenas o campo maior é 
utilizado para tais práticas. Mesmo quando a atividade o extrapola, não chega 
até o campo menor que fica ao lado. Este está sem uso desde meados de 2014 
devido a uma obra pública inacabada que resultou em restos de materiais de 
construção empilhados no seu centro, além da derrubada das traves.

Não é à toa que, mesmo sem conhecer intimamente a praça, as práticas de 
futebol fossem umas das únicas que eu reconhecia ali. É uma das categorias mais 

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

futebol todos os dias da semana.
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recorrentes na praça, junto com skate e contemplação. Ela acontece de maneira tão 
frequente que possui uma organização através da Liga Desportiva e Cultural 
Vale dos Barris (LDCVB).

A estruturação dessas práticas efetuada pela Liga pode ser percebida através 
da uniformização dos trajes dos jogadores – quase sempre os times que estavam 
jogando na quadra usavam camisas de cores diferentes que os distinguia. Isso 
me fez acreditar que quando os jogadores na quadra não estiveram usando um 
uniforme, é porque provavelmente não faziam parte da Liga, caracterizando 
uma partida mais “informal”. Existe também uma organização nas escolas de 
futebol associadas a ela, visto que diversas vezes presenciei garotos praticando 
com um treinador que utilizava objetos como cones para auxiliar o treino.

A Liga também organiza um campeonato todos os domingos de manhã, 
situação que reúne muitos praticantes no entorno do campo.

Um número grande de pessoas vai para praticar futebol, muitas outras 
praticam contemplação – que acontece em torno das práticas de comércio, categoria 
sempre presente nesses eventos. Algumas vezes acontecem práticas de ginástica 
e brincadeira.

Os dias de campeonato no campo são frequentemente acompanhados de 
música e churrasco realizado pelos próprios praticantes, e é um momento de 
socialização e de lazer muito importante para aquelas pessoas, que fizeram 
desses acontecimentos um hábito.

Foram vistos praticantes da categoria futebol apenas do sexo masculino, 
cuja faixa etária compreende de crianças a adultos.

Mapeamentos do domingo de manhã, 

mostrando as práticas que o amistoso agrega.

Fotos de um domingo de manhã
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higiene

Cruzamento dos mapeamentos das práticas de 

higiene todos os dias da semana.

A categoria higiene surgiu para classificar três práticas diferentes que 
observei: a de pessoas que urinam na praça, a ação de lavar as mãos e a de 
tomar banho realizada pelos praticantes da categoria moradia. A primeira, 
mais recorrente, demonstra uma necessidade de infraestrutura básica como 
banheiros para um melhor uso da praça como equipamento público.

O mapeamento de higiene mostra a primeira prática acontecendo ao longo 
da praça, muitas vezes associada a uma árvore ou a algum outro equipamento 
que funcione como barreira visual para aqueles que urinam, como um carro, um 
poste elétrico ou a grade do campo, por exemplo. Essa atividade foi realizada 
apenas por pessoas do sexo masculino.

Presenciei a atividade de tomar banho realizada pelos praticantes de 
moradia, também categorizada como higiene, acontecendo na arquibancada onde 
eles permanecem. Um balde foi utilizado para trazer água da UPA (cujo jardim 
possui uma torneira), e essa ação foi repetida diversas vezes até que todos os 
presentes estivessem banhados – havia cerca de cinco homens.

A ação de lavar as mãos ocorreu durante a realização de um churrasco, 
fazendo com que as pessoas que o preparavam precisassem higienizá-las. Para 
realizar tal prática, essas pessoas improvisaram uma torneira pendurada numa 
árvore.
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relatos e mapeamentos

Desde o primeiro contato aproximado com a praça eu me senti, de forma 
geral, à vontade no local. Vi pessoas realizando suas ações e ter isso à primeira 
vista me pareceu bastante auspicioso para o que eu estava me propondo a fazer. 
Apesar disso, algo que logo notei também foi a ínfima presença de mulheres na 
praça, fato que me deixou sempre um pouco acanhada – não foram poucos os 
momentos em que eu era a única pessoa do sexo feminino ali.

Todas as vezes que fui, procurei me sentar em um lugar (ou em lugares) 
que me permitisse ter uma ampla abrangência do olhar, para que evitasse o 
máximo possível perder a apreensão dos acontecimentos. Quase que de maneira 
inconsciente, acabei escolhendo me sentar em lugares mais isolados, distantes 
dos outros praticantes. Isso resultou por me colocar em uma clara posição de 
observadora, o que chamou a atenção de algumas pessoas que frequentam a 
praça, principalmente daqueles cuja frequência é assídua.

Ao longo dos dias isso foi se tornando incômodo, pois a repetição da 
minha presença nessa postura de observadora (com o agravante de ter comigo 
sempre um caderno onde anotava o que se passava) levantou naturalmente a 
inquietação das pessoas que tinham agora suas práticas cotidianas observadas 
e aparentemente registradas. O fato de haver práticas relacionadas ao uso 
de drogas no lugar intensificou ainda mais esse desconforto que a minha 
permanência causava, já que eu parecia estar de olho em tudo o que se passava. 
A ameaça que eu aparentava representar para os praticantes da praça acabou 
se tornando um pouco ameaçador para mim mesma, pois a minha presença ali 
estava sendo incômoda. Daí começou o meu sentimento de medo, eu passei a 
me sentir intimidada e a ficar apreensiva.

Nos momentos de maior movimento na praça, continuei me sentindo 
muito à vontade, e neles eu era menos notada. Mas nos momentos em 
que haviam poucos praticantes, a minha figura se tornava mais notória e 
consequentemente indesejada. Essas eram as ocasiões onde eu geralmente era 
abordada – as pessoas me questionavam o que era aquilo que eu estava fazendo 
e anotando e a minha explicação foi quase sempre bem recebida, mas vinha 
constantemente seguida por um “cuidado, não fique sozinha aqui não que é 
perigoso, você aí com esse caderninho... a galera pensa logo que é fiscal”.
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De maneira geral, posso dizer que esses referidos momentos mais 
despovoados e consequentemente mais tensos foram minoritários na apreensão 
como um todo e aconteceram nos dias úteis durante a manhã, no começo da 
tarde ou tarde da noite. Pude observar que eles coincidem (exceto no caso da 
madrugada) com os períodos em que o sol está mais forte, horas antes e depois 
do meio-dia. À noite isso acontece quando passa das 23h – juntamente com 
a cidade como um todo, a praça fica cada vez mais a ermo (apesar de pessoas 
que moram no entorno já terem me afirmado ver atividades acontecendo no 
campo mesmo de madrugada).

As minhas observações se restringiram às áreas externas da praça, o que 
fez com que eu me atentasse pouco à UPA, contemplando apenas o que se 
passava em alguns momentos no seu portão de entrada.

Minha primeira permanência na praça aconteceu numa sexta-feira de 
manhã, mas a título de legibilidade eu disponho os dias da semana como 
tradicionalmente se faz, começando pela segunda-feira, para relatar alguns 
trechos ou resumos do que registrei no meu caderno.

contemplação
skate

brincadeira
moradia

drogas
comércio
ginástica
futebol
higiene

categorias de usos 
de permanência
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segunda-feira

Chego de manhã e sento numa 
arquibancada da pista de skate, a que fica 
mais próxima da rua. Não há skatistas 
na pista, apenas homens sentados na 
arquibancada oposta à minha. Observo ao 
longe poucas pessoas utilizando o campo, 
que logo vão embora. A área dos campos 
fica então completamente vazia. Nada 
no parquinho, nada nos escombros, nada 
no banco do meio, nada no meio, nada 
embaixo da árvore grande...

À tarde, o clima na pista é outro: tem 
muitas pessoas andando de skate, muitas 
ao meu lado na arquibancada, várias 
na arquibancada oposta. No campo de 
futebol, garotos treinam. Vindos da direção 
do Dique, chega correndo um grupo de 
nove meninos e um cachorro, trazem 
consigo duas bolas. Um vem até mim e diz 
“boa tarde”, eu respondo “boa tarde”. Olha 
pro meu caderno e pergunta “é a inscrição 
do jogo aí, é, tia?”, “não... vocês querem usar 
o campo?”, ele responde afirmativamente 
com a cabeça. Nesse momento eles 
percebem que a trave da direita não está 
sendo usada, o treinamento dentro do 
campo está restrito à trave da esquerda. 
Eles então correm e ‘invadem’ o campo 
por debaixo de uma parte danificada do 
alambrado. Agora batem lá o baba, e o 
campo é compartilhado.

A noite mantém o clima da tarde, com 
muitas pessoas frequentando a praça e 
muitas práticas acontecendo. A pista está 
cheia, com mais pessoas sentadas nas 
arquibancadas do que andando de skate, 
mas não tanto quanto o campo e seu 
entorno, que estão bastante povoados – 
daqueles que jogam futebol e daqueles 
que os assistem.

manhã tarde noite
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terça-feira

Chego de manhã e sento na arquibancada 
da pista de skate. Na arquibancada oposta 
à que estou tem algumas pessoas, dentre 
elas umas que parecem morar ali. Depois 
de algum tempo eles começam a fumar 
alguma coisa e olham para mim. Me 
sinto desconfortável e resolvo ir embora. 
Tinham homens sentados embaixo da 
árvore grande, mas depois eles vão 
embora. O campo continua vazio, como 
quando cheguei.

À tarde venho acompanhada. Passamos 
pela pista de skate e avistamos apenas 
umas pessoas sentadas na arquibancada. 
Sentamos perto do campo, onde vemos 
movimento tanto no campo de futebol e 
nos seus arredores, quanto embaixo da 
árvore grande e nos escombros. No campo, 
uns garotos treinam enquanto outros 
observam sentados no canto, dentro do 
alambrado. Por fora do alambrado, um 
grupinho de garotos treinam com cones e 
outros objetos. Tem um carro estacionado 
ao lado do parquinho e agora chega outro. 
Seus donos estão sentados nas mesinhas e 
vão até eles para se trocar e jogar futebol 
em seguida – quem espera pelo campo 
bate bola do lado de fora. Presenciamos 
duas vezes homens fazendo xixi nas 
árvores. Tem moradores de rua deitados 
atrás da UPA.

Volto sozinha à noite e encontro a praça 
bastante cheia e movimentada. Na região 
da pista de skate, alguns skatistas a utilizam 
e várias pessoas os observam. Muitas 
delas se agrupam próximas ao carrinho 
de lanches. Entre a pista de skate e o 
campo de futebol, tem um grupo de umas 
cinco pessoas sentadas num montinho no 
chão, conversando. Agora tem seis carros 
estacionados na praça, todos próximos 
ao campo. Mais de trinta pessoas – todos 
homens – observam o jogo: sentados nos 
bancos, nos equipamentos de ginástica, em 
pé. Alguns se aquecem e batem bola fora 
do campo.

manhã tarde noite
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quarta-feira

De manhã, ao chegar, não vejo ninguém 
na pista de skate. No canteiro em frente 
à UPA está o vendedor de água de coco 
trabalhando e conversando com duas 
pessoas. Vou em direção ao campo e 
avisto alguns homens por perto sentados 
conversando, outros embaixo da árvore 
grande. Atrás da UPA, duas pessoas 
dormindo e um pouco afastado delas, 
dois homens com uniforme de futebol se 
alongando e se aquecendo (ao lado deles 
muitos objetos de treinamento como 
cones). Vejo que uma moça vestindo roupa 
de ginástica vem da direção da Lapa, mas 
ela margeia a praça e segue para o Dique. 
Mais tarde, volto à pista de skate e vejo 
alguns moradores nas arquibancadas.

É fim da tarde e a pista de skate está 
lotada! Muitas pessoas andando de skate 
(adultos, adolescentes e crianças) e, pela 
primeira vez, vejo que algumas delas são 
mulheres. Nas arquibancadas e na própria 
pista, inúmeras pessoas sentadas e em pé, 
a maioria agrupada em torno do carrinho 
de lanches. Tem bicicletas estacionadas na 
arquibancada, aparentemente usadas como 
meio de transporte pelas pessoas para 
chegar até a praça (já que aqui ninguém 
as utiliza). Acontece um jogo de futebol 
dentro do campo, e fora dele crianças 
jogam bola em círculo. Muitas pessoas 
assistem à partida, sentadas nos bancos e 
nas mesinhas. Tem um carro estacionado 
perto do parquinho, de onde vem um 
som alto. Algumas pessoas que assistem ao 
futebol dançam. Um rapaz se exercita nos 
equipamentos de ginástica.

Volto à noite e apesar de não ter 
skatistas na pista nem um jogo de futebol 
acontecendo, tem várias pessoas na praça. 
Mesmo assim, fico com medo de ir até lá 
por estar sozinha e já ser tarde e escuro. Na 
pista de skate, apenas algumas pessoas nas 
arquibancadas, dentre elas os moradores 
de rua. A banquinha de lanches que fica 
na porta da UPA está sendo desmontada. 
Ao lado do campo aparentemente 
acontece uma “festa” pós-jogo: muitas 
pessoas, cadeiras de plástico, isopor com 
bebidas, carrinhos de supermercados com 
engradados, etc. Alguns dançam.

manhã tarde noite
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quinta-feira

De manhã não vejo ninguém na pista de 
skate, o que é uma situação inédita na 
minha apreensão. O campo também não 
está sendo usado. Choveu muito, e por 
isso a praça como um todo está molhada 
– em algumas partes da grama formaram-
se poças d’água e o campo, de barro, está 
enlameado.

À tarde pouco movimento na pista de 
skate. Atrás da arquibancada, em direção 
ao campo, uma moradora de rua pega um 
papelão e leva até a arquibancada, coloca 
embaixo da árvore e cobre com um lenço 
– ela “faz a cama”. Garotos se aquecem 
para jogar futebol no canto do campo – 
depois uns jogam e outros assistem onde 
antes se aqueciam.

É tarde da noite e tem mais pessoas na 
arquibancada da pista de skate que à tarde. 
O rapaz desmonta sua banquinha em 
frente à UPA e se arruma para ir embora. 
No campo, o futebol ainda rola e algumas 
pessoas o assistem do banco.

manhã tarde noite
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sexta-feira

De manhã, enquanto observo as práticas 
da pista de skate, um ônibus da autoescola 
treina fazer baliza no estacionamento. Tenho 
a sensação de que as pessoas presentes 
na praça somem e reaparecem do nada. 
Uma moça com roupa de ginástica cruza a 
praça correndo, mas segue em direção ao 
Dique. Um rapaz se exercita nas barras de 
ginástica e depois aproveita o campo vazio 
para correr. Ele se aproxima para saber o 
que eu estou fazendo e conversamos.

À tarde a praça está bem cheia, muitas 
práticas acontecem, sobretudo na pista de 
skate. Encontro um colega da faculdade 
andando de skate. Conversamos, ele me 
conta um pouco sobre sua experiência 
com a praça. No campo, homens jogam 
futebol e alguns se preparam pra jogar – 
penduram suas mochilas nas árvores.

À noite está tudo muito escuro e vazio, 
até mesmo as pistas de velocidade que 
circundam a praça. Fico com medo e não 
paro, vejo de longe as poucas pessoas que 
estão ali. A UPA é 24 horas e nela vejo 
luz e movimento – o carrinho de lanches 
está na porta, com pessoas conversando 
ao redor.

manhã tarde noite
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A praça está muito cheia logo de manhã 
cedo. Fora do campo, meninos jogam 
bola – as traves são marcadas no chão por 
pedaços de pau. Assim que acaba o jogo 
no campo, os meninos correm para dentro 
do alambrado e aproveitam para jogar. Os 
próximos times entram, eles saem e sentam 
no banco para assistir à partida. Garotos 
com seu treinador praticam futebol (usam 
cones e pedras como traves). Há uma 
concentração de homens onde uma “festa” 
acontece – discutem sobre o jogo sentados 
no chão ou em cadeiras de plástico, bebem 
cerveja (que são vendidas em um isopor 
por uma moça). Existem várias relações de 
amizade entre essas pessoas. Em direção à 
pista de skate, passo pelo canal me deparo 
com um homem saindo de dentro dele, 
se desvencilhando do mato – ele está 
completamente drogado.

sábado

Ao chegar de tarde, vejo homens 
jogando no campo “informalmente”, sem 
camisas para diferenciar os times. Logo 
eles vão embora. Do lado de fora ainda 
há resquícios da “festa” da manhã – as 
cadeiras de plástico, o isopor, o carrinho de 
supermercado com engradados, e várias 
pessoas. O chão ao redor deles está muito 
sujo, com muitos copos plásticos de água 
mineral. Quase todos vão embora e a 
praça fica esvaziada. Com medo, vou para a 
UPA e observo a praça de dentro das suas 
grades. Daqui, presencio os moradores da 
arquibancada vindo encher um balde com 
água e voltando para se banharem. Ao meu 
lado, duas crianças pequenas conversam: 
“quando você tiver 6 anos você vai poder 
andar de skate e vir nessa rampa aqui, ó” 
– e aponta para a pista. Chegam skatistas e 
mais jogadores de futebol.

À noite, encontro a praça bastante cheia 
com muitas práticas acontecendo. Vejo 
garotos brincando de esconde-esconde 
nas rampas da pista de skate, ao mesmo 
tempo em que os skatistas as utilizam – 
dentre eles, crianças. No campo e no seu 
entorno homens jogam futebol e a “festa” 
perdura – estão ali o isopor, as cadeiras de 
plástico e muitas pessoas.

manhã tarde noite
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domingo

À noite muitas pessoas estão na praça. 
Vejo um senhor vendendo lanches (dentro 
de uma vasilha plástica) que primeiro está 
sentado na arquibancada da pista de skate, 
depois se encaminha até os bancos do 
campo de futebol. Dentre as pessoas que 
estão assistindo ao jogo, duas moças vão 
brincar nos balanços do parquinho e um 
rapaz começa a tocar violão.

De tarde a praça continua movimentada. 
Vejo uma moradora da arquibancada 
atravessar a rua e ir pegar alguma coisa 
(uma garrafa de Pepsi) num bar do outro 
lado. Como choveu, tem poças de água nas 
partes planas da rampa central da pista de 
skate. Atrás da UPA, dois homens usam uns 
escombros como apoio para tratar peixe. 
Ao lado deles, uma mulher utiliza o mesmo 
escombro deitado para se sentar – todos 
tomam cerveja. Depois de um tempo 
recolhem seus objetos e vão embora, 
atravessam a rua e sobem uma escadaria 
na encosta até se perderem de vista. 
Ao lado do campo, a mesma “festa” de 
sempre, com os isopores, os carrinhos de 
supermercado, os engradados, as cadeiras 
de plástico e as várias pessoas. Em seguida, 
os donos desses objetos (vendedores) os 
recolhem e vão embora em direção à Lapa.

Ao chegar de manhã, vejo pela primeira 
vez a pista de skate sendo utilizada para 
a prática de BMX. Garotos deixam suas 
mochilas e um isopor com bebidas em 
cima de uma rampa. Um menino anda de 
patinete na pista. Encontro um conhecido 
de passagem com seu cachorro, ele mora 
no Campo Grande e me diz que passa 
sempre por ali para ir até o Dique. Ao 
lado do campo, alguns isopores, algumas 
cadeiras e muitas pessoas, há uma 
“festinha”. Dois homens vêm falar comigo 
– um deles se identifica como Lomanto e 
é o presidente da Liga (LDCVB), que ele 
explica o que é e como funciona. Ele tem 
nas mãos o projeto da FMLF para a praça e 
me mostra quando digo a ele o que estou 
fazendo ali. O outro homem com ele se 
apresenta como Bê, responsável pelo 
Grupo dos Camelôs associado à Liga.

manhã tarde noite
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considerações

Ao final da elaboração de todos os mapeamentos, pude organizar uma 
tabela que retrata claramente a utilização da praça ao longo de uma semana, 
mostrando que nenhum dos turnos verificados é desprovido de práticas – ou 
seja, sempre haviam cidadãos utilizando esse espaço público.

Pela tabela, pode-se verificar que as práticas de contemplação acontecem 
em todos os 21 turnos observados, sendo as mais recorrentes no espaço. 
As práticas de comércio, futebol, skate, moradia e drogas acontecem todos os dias, 
ainda que não em todos os turnos. As menos frequentes são as práticas de 
ginástica, brincadeira e higiene, que aparecem diversas vezes, mas não de maneira 
tão habitual quando as outras categorias.

A tabela também evidencia que de segunda a sexta-feira existe uma maior 
concentração de práticas acontecendo no turno vespertino, em oposição à 
quantidade mais reduzida de práticas que normalmente se tem pela manhã. 
Pude observar que é no final da tarde, a partir das 16h (quando o sol está mais 
ameno), que essa confluência aumenta ainda mais. Essas práticas vespertinas se 
estendem até a noite, que mantém uma concentração grande de atividades na 
praça. É geralmente a partir das 21h que a pista de skate começa a se esvaziar, 

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

contemplação
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drogas
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Já no final de semana, pode-se perceber que os três turnos abarcam uma 
grande variedade de práticas acontecendo na praça. É onde se concentram 
grande parte das práticas de brincadeira e de higiene. São nos finais de semana 
que normalmente acontecem as festas e campeonatos tanto de skate quanto 
de futebol – estes são semanais e acompanhados de churrascos. Diferente 
da dinâmica de uso do espaço nos dias de semana, aos sábados e domingos 
geralmente as manhãs são repletas de atividades que vão esmaecendo durante 
a tarde e voltam a acontecer com mais força no fim da tarde e à noite.

e no campo de futebol as atividades continuam até perto da meia-noite. A 
UPA, por ser 24h, mantém uma rotatividade constante de pessoas, mas que se 
restringem somente a ela.

manhãs

manhãs

tardes

tardes

noites

noites

cruzamento dos turnos da semana

cruzamento dos turnos do final de semana
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Todas essas práticas observadas e categorizadas dão sentido a esse espaço 
público que, se desprovido de apropriações, se configuraria apenas como um 
mero panorama. O entendimento deste trabalho é de que os equipamentos 
urbanos devem ser parte constitutiva dessas práticas (Magnani, 2002), 
admitindo a intrínseca relação que existe entre eles. 

O que é possível perceber é que essas categorias abarcam modalidades 
de práticas muito simples e corriqueiras, que, nas palavras de Magnani, não 
apresentam “o brilho e a sofisticação das últimas novidades da indústria 
do lazer”. São atividades usuais em Salvador que escolheram aquele espaço 
público para se reproduzirem, o que não faz dele um lugar especial diante da 
visão macro, ou de fora e de longe. Mas, se observadas de perto, vemos as nuances 
que todas essas ações carregam em si. Se são atividades triviais, ordinárias, é 
porque são parte da identidade de quem as exerce, pertencem a um conjunto 
de práticas que formam a vida cotidiana de diversos cidadãos, e por isso são da 
maior importância para a configuração da cidade.
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interlocução

Depois de me aproximar da Praça João Mangabeira, entender melhor 
sobre suas dinâmicas e apreender as práticas que ali se passam, é o momento 
de conhecer seus praticantes. Para dar voz às pessoas que fazem desse lugar 
o que ele é, parto para a etapa de interlocução, a fim de tentar responder às 
questões que surgiram e que não foram respondidas durante a insistência, e 
assim me aprofundar cada vez mais no que a praça significa para Salvador e 
para seus cidadãos.

Como forma de me aproximar dos praticantes, elaboro um mapa em uma 
lona tendo a praça como centro e seu entorno, com o intuito de pedir que a 
pessoa marcasse no mapa de onde ela vem e qual o seu percurso para chegar 

Foto da lona impressa ainda em processo, onde 

os interlocutores traçaram seus percursos.
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até ali. Isso seria uma maneira de abordá-la para iniciar uma conversa, sem a 
intenção de que haja a formalidade de uma entrevista, pois dessa forma o que 
surgiria das interlocuções seriam relatos mais genuínos do cotidiano daquele 
lugar, contados por aqueles que se relacionam com ele de alguma maneira, seja 
ela íntima e assídua ou não.

Apesar de não ter a intenção de entrevistar os interlocutores, elaborei 
perguntas que me ajudassem a compreender o que surgiu como questionamento 
a partir da experiência da insistência. As questões só foram colocadas quando 
condiziam com o relato do interlocutor. De modo geral, as perguntas que 
guiaram as conversas com os praticantes foram:

- De onde você vem?
- Como vem?
- Faz sempre o mesmo percurso?
- Qual uso faz da praça?
- Faz mais de um uso?
- Frequenta outros espaços públicos para essa mesma atividade?
- Por que faz essa atividade aqui?
- Com que frequência vem a esse espaço?
- Tem algum horário em que se sente inseguro?
- Tem alguma área aqui que você não gosta de ir ou não vai? Por que?
- Como você chama esse espaço público?
- Há quanto tempo frequenta esse espaço público?
- Alguma coisa mudou desde que você começou a frequentar para hoje?
- O que achou da construção da UPA? O que era antes?
- Frequenta algum espaço público/lugar no entorno?
- O que você acha da pista de skate? O que era antes? Você a frequenta?
- Você frequentava aqui antes da pista de skate?
- Você conhece alguém que frequente a pista de skate / campo? (atividade oposta à do 
interlocutor)
- Para o futebol: você vem aqui em algum outro momento, que não apenas o horário 
reservado para uso do campo?
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A estratégia de elaborar um mapa na lona funcionou como eu esperava – 
se a minha presença já causava estranhamento nas pessoas, abrir um mapa para 
conversar com alguém atraía diversas outras que vinham curiosas saber do que 
se tratava, e assim acabavam participando do diálogo e agregando relatos.

Fui diversas vezes à praça até cumprir com o intuito de conversar com pelo 
menos um praticante de cada uma das categorias que criei. Infelizmente, não 
foi possível fazer isso com a categoria moradia, pois seus praticantes deixaram 
de frequentá-la algum tempo depois da minha experiência da insistência. 
Também não fizeram parte disso os praticantes da categoria higiene, pois suas 
práticas possuem caráter tão efêmero que logo depois de praticá-las eles eram 
automaticamente inseridos em outra categoria. Se, por exemplo, um rapaz 
urina em uma árvore e por isso tem sua prática categorizada como higiene, 
no momento seguinte em que ele para de urinar e passa a jogar futebol ou se 
senta em algum lugar, passa a praticar uma atividade que se enquadra em outra 
categoria (nos exemplos citados, futebol ou contemplação).

Ao final das interlocuções, o mapa da lona mostrava de onde vinham 
todos os praticantes com quem conversei (e quais os meios de transporte 
utilizados por eles para chegarem até ali), evidenciando que a praça não é um 
espaço público que atende somente aos bairros do seu entorno, sendo utilizado 
também por pessoas provenientes de diversos lugares da cidade.
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contemplação

skate

brincadeira

drogas

comércio

ginástica

futebol

mapa resultado das interlocuções 
com os praticantes da praça
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Os interlocutores citaram vários outros bairros além dos lugares de onde 
vem os praticantes com quem conversei (presentes no mapa à esquerda), 
relatando que deles também chegam pessoas para utilizar a praça. O mapa 
acima, conformado a partir dessas informações, ilustra a proveniência dos 
cidadãos de Salvador como um todo à Praça João Mangabeira.

O cruzamento desse mapa com aquele que situa os campos públicos de 
Salvador evidencia uma grande concentração de praticantes provenientes da 
área do centro antigo que não possui nenhum campo público, o que significa 
que a perda dos campos do Vale dos Barris causariam uma deficiência grave 
nas possibilidades de se praticar esporte pelas pessoas que moram nessa região, 
além de afetar aquelas que moram em lugares dispersos da cidade.

1. barra
2. graça
3. centenário
4. calabar
5. garibaldi
6. rio vermelho
7. nordeste de 
amaralina
8. federação
9. vitória
10. politeama
11. garcia
12. vasco da gama
13. acupe de 
brotas
14. 2 de julho

15. lapa
16. tororó
17. engenho
velho de brotas
18. cosme de farias
19. pelourinho
20. baixa de 
quintas
21. pernambués
22. imbuí
23. liberdade
24. paralela
25. ribeira
26. vila canária
27. pau da lima
28. cajazeiras

praça joão mangabeira

campos de futebol públicos
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As interlocuções foram extremamente importantes para a construção 
deste trabalho – em quase todos os dados aqui apresentados até o momento, 
há a expressão das pessoas com quem conversei. Seus relatos evidenciaram o 
quanto esse espaço público é estimado por aqueles que o frequentam, sendo 
extremamente caro à cidade. A Praça João Mangabeira é palco para inúmeras 
relações de afeto e comunhão, ao mesmo tempo em que acontecem os mais 
diversos conflitos – ambos proporcionais à diversidade que existe ali. Ao 
mesmo tempo em que algumas pessoas tem medo dos moradores, outras tem 
com eles amizade; se uns acreditam que a praça apresenta alguma ameaça, 
outros já dizem que aquele é um lugar muito tranquilo. Essa heterogeneidade 
de pensamentos, ações, modos de viver, é o que constitui a natureza de um 
espaço público, e isso é o que confere tanta riqueza a esse lugar. A Praça João 
Mangabeira é, portanto, uma confluência das mais diversas formas de se viver 
e se relacionar com o outro e com a cidade. Ela faz parte da vida cotidiana de 
seus praticantes e é, para eles, um território de ações e trocas extremamente 
importante.
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“Eles (prefeitura) acham que a 

pista é utilizada pras pessoas 

usarem drogas, mas não é. Porque 

quando a polícia chega aqui, a 

polícia não incomoda a gente que 

anda de skate, eles vão direto 

pr’ali (arquibancada).”

“A construção da UPA ali foi boa, 

inibiu os assaltos. Agora ali tem 

mais movimento, tem luz, antes 

era muito deserto.”

“A UPA não trouxe melhoria 

nenhuma pro lugar… eu mesmo 

já fui lá e o serviço nem funciona 

direito, falta material, tudo.”

“Ano passado quando a gente 

soube que a praça podia 

ser vendida, a gente fez um 

campeonato. Depois a prefeitura 

veio e pintou a pista, por causa 

da inauguração da UPA. Esse 

campeonato no dia das crianças 

acontece todo ano, mas ano 

passado foi o ano, porque veio 

essa história de destruir a pista.”

“Pode ficar à vontade, pode vir 
que aqui é tranquilo.” 

“Aqui é uma paz. Às vezes 

acontece de não ser seguro, 

mas no geral é um ambiente 

tranquilo. Aquele pessoal ali 

da arquibancada é tranquilo, o 

problema não é eles.”

“Não gosto de passar pelo lado 

do skate não… sempre passo 

pela UPA pra chegar. Também 

não vendo por lá.”

“Essa UPA aí começou ano 

passado. Quando inauguraram, 

ela (prefeitura) veio pintar o 

parquinho e uns equipamentos.” 

“Eu passo por aqui sempre, 

aí quando to com os meninos 

eles ficam querendo brincar no 

parquinho. Eu acabo parando um 

pouquinho pra eles brincarem 

porque lá na rua eu não deixo 

que é perigoso.”

falas e afetos
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 “Com a reforma de Lomanto 

vai ter vestiário, banheiro, 

arquibancada… e se tiver esse 

projeto vai ser cobrada uma 

taxa. Mas também, começaram 

a reformar o campo do meio e 

depois desmancharam...”

“No outro campo queriam 

construir um muro de concreto de 

mais ou menos 1m de altura, e 

isso é perigoso, porque se você tá 

jogando e se bate com um colega, 

vai acabar batendo no muro e se 

machucando.”

“Muitas famílias frequentam a 

pista em dia de domingo: pai, 

mãe, filho, sabe?”

“Essa pista é a mais completa de 

Salvador, a mais antiga e a mais 

sofrida pra ter sido construída. A 

obra foi interrompida várias vezes 

e só foi finalizada graças à luta 

de quatro skatistas que são muito 

antigos, sabe? Antes da pista o 

pessoal usava um banco aqui 

mesmo pra fazer as manobras.”

“Foi bom quando construiu a 

pista de skate aqui, porque aí os 

pais trazem as crianças... mas é 

uma coisa assim, distante. É lá.”

“Uma vez eles (prefeitura) fizeram 

manutenção. Mas fez uma 

merda, colocou cimento e a gente 

coloca massa plástica, tem que 

ser por causa do skate. A gente 

se organiza, marca um horário 

e vai, aí a galera vai ajudando a 

tapar os buracos. A gente faz um 

churrasco, coloca um som e fica 

aqui tapando buraco.”

“O campo que tá destruído 

tinha grade, mas começaram a 

reformar, parou no meio e ficou 

assim. Aí o pessoal não deixou 

mais mexer no campo maior.”

“Mas meu time não tá na tabela 

desse campo. Se a gente vai 

jogar e é horário de outro time, 

a gente tem que sair. Normal, 

né… nossa quadra era a outra 

que era aberta, não tinha tabela. 

Começou a reforma e depois 

parou, como sempre.”

“A pista de skate pelo menos é 

mais uma área bonita pros jovens 

se distraírem, né? Se divertirem, 

né? Foi um grande lucro pra eles, 

que tinham que sair pra ir pra 

orla, pra Barra ou Ondina, porque 

aqui não tinha onde andar.”
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“Aqui não tem nada! Só mesmo 

esses filhos de deus que vêm 

pr’aqui jogar. Pelo menos eu tenho 

uma renda...”

“Só venho aqui pra jogar 

futebol, porque a praça só 

tem futebol e skate.”

“Já formou grandes jogadores aqui 

nesse campo… Dante mesmo, 

ele começou fazendo escolinha 

com um professor aqui. Isso aqui 

já foi palco de grandes decisões, 

grandes campeonatos.”

“Venho só dia de domingo pra ver 

o baba… quando era mais jovem 

eu costumava jogar nas qua-dras 

que tinham aqui.”

“Um monte de comunidade vem 

pra cá usar a pista… Garcia, 

Vasco da Gama, Brotas, Tororó, 

Barris, Canela, Graça, Campo 

Grande, Pituba, Rio Vermelho, 

Federação, um monte mesmo.”

“De vez em quando eu venho pra 

pista dos Barris e fico aqui sentada 

com meu filho e meus sobrinhos, 

vendo meu marido e os amigos 

andarem de skate. Mas fico por 

aqui mesmo, não saio andando 

não, acho perigoso. O pessoal que 

fica ali na arquibancada também 

não incomoda, é tranquilo, a gente 

fica aqui e é tranquilo.”

“O parquinho e o campo de 

futebol eram mais usados logo 

que inaugurou, depois com o 

tempo vai ficando tudo danificado 

e o pessoal para de usar. Meu 

ponto de venda é aqui mesmo 

perto do futebol.”

“Enquanto a política existir dessa 

forma, a gente vai ficar com essa 

droga desse jeito aqui mesmo… 

a gente vai fazer do jeito que a 

gente pode, agora, o que eles 

querem eles não vão conseguir, 

que a gente não vai parar.”

“Só venho aqui no domingo pra 

vender, geralmente de 6h até 

umas 14h, 15h da tarde. No 

máximo 16h, porque eles fazem 

churrasco. Mas não uso nada aqui 

(equipamentos da praça), porque 

aqui só tem skate e futebol.”
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“Eu moro aqui perto tem uns 

10 anos, sempre vim pra fazer 

ginástica. Já tá na hora de mudar 

um pouco, algumas coisas tão 

soltas, quebradas. Mesmo assim o 

pessoal usa, sempre que eu venho 

tem alguém usando. Eu só evito 

vir de madrugada.”

“O baba dos Rodoviários existe 

há uns 20 anos. Antes era no 

campo do Rio Vermelho, mas 

como foi chegando muita gente 

pro grupo, eles mudaram pra um 

campo maior.”

“Tudo que acontece aqui, as 

competições, os eventos, são 

organizados pela comunidade 

de skatistas e amigos, sem apoio 

financeiro nenhum vindo de fora. 

Nosso sonho é construir aqui uma 

sede do skate.”

“Acho bonito ver o pessoal no 

skate aprendendo, treinando até 

10, 11 horas da noite.” 

“Eu moro no Garcia, aí venho aqui 

vender minhas coisas porque é 

perto, né, e é uma renda a mais 

também. Mas não gosto do lado 

do futebol não… fico aqui no 

skate mesmo. Quando eu não 

venho o pessoal sempre pergunta 

‘Jorge, por que cê não veio?’”

Tem outra moça, mas ela vem só 

quarta e sábado. A gente nunca 

combinou, mas quando eu cheguei 

ela já tava e só vinha nesses dias. 

A gente só tá aqui ao mesmo 

tempo quando tem futebol dos 

camelôs ou algum campeonato.”

“Eu venho sempre aqui pra ver o 

baba, quem gosta de bola sempre 

gosta de ficar olhando.”

“Desde que eu comecei a 

trabalhar na região que eu 

venho aqui, isso tem 15 anos. 

De segunda à sexta venho pra 

malhar e às vezes me reúno com 

os amigos.”

“Eu venho pros Barris só dia de 

domingo. Venho de manhã e 

fico até umas 14h30. Só venho 

pra trabalhar mesmo, trago 

minhas coisas pra vender. Se for 

um feriado que caia durante a 

semana ou num sábado, aí eu 

venho também e trago minha 

sobrinha.”
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“É a primeira vez que eu venho 

aqui... Eu moro ali pertinho, atrás 

do Quinto Centro. Ah, eu ando de 

bicicleta na minha rua mesmo, ou 

brinco dentro de casa, minha mãe 

não deixa eu vir aqui sozinha 

não!”

“Às vezes eu venho só pra assistir 

o skate mesmo, mas às vezes 

faço tecido, eu e outras meninas. 

Mas quando tá muito sujo não 

dá, tem muita gente que se 

esconde no mato… ladrão, várias 

coisas. Então, quando não tem o 

mato acho que eles vão embora, 

entendeu? Quando o mato tá 

baixo a gente vem.”

“Tem muita coisa rolando aqui, 

com minhas amigas a gente faz 

capoeira, o pessoal faz piquenique, 

churrascão, aniversário de criança. 

O meu aniversário mesmo eu 

queria fazer aqui, mas não rolou.”

“Contar com o apoio de vocês 
aí, viu? Não deixe tomar esse 

espaço de nós não.”

“Essa praça assim tá afastando 

as pessoas, não é porque as 

pessoas querem não. É porque tá 

sendo forçada.”

“A gente tá fazendo atividades 

de reggae, inclusive, pra gente 

manter a pista viva. Com a galera 

frequentando a pista assim, 

entendeu? Independente de 

chuva ou não.”



impactos iminentes

“Aqui é público, né? Isso é da gente, não tem o que vender.”

Raimundo Skt, praticante de skate da Praça João Mangabeira



110

Este trabalho carrega em si as razões que fundamentam a desafetação 
da Praça João Mangabeira como uma medida completamente indevida. A 
sua alienação, por consequência, seria um ato de total desrespeito para com 
os cidadãos da cidade de Salvador que contam com esse espaço público 
para realizarem suas atividades cotidianas, sejam elas de passagem ou de 
permanência. As perdas decorrentes da privatização da Praça João Mangabeira 
são inumeráveis, pois não há como medir relações, sentimentos, memórias, 
cotidianidade. Além de todas as implicações listadas ao longo do trabalho, há 
aquelas que não se pode contabilizar, pois afetariam aspectos muito subjetivos 
da vida urbana daquele lugar. A privatização desse espaço público mata não 
somente as suas dinâmicas, mas todas as potencialidades nele contidas. Não 
são apenas as práticas de skate ou de futebol (dentre outras) que se encerrariam 
ali, mas as inúmeras possibilidades do que aquele lugar poderia ser e abarcar. 
Diversas práticas de contemplação estão compreendidas aí, múltiplas práticas 
de brincadeira, variadas formas de se realizar comércio – as possibilidades vão 
até onde vai a criatividade humana.

No entanto, não é somente a privatização que pode oprimir as práticas 
existentes na praça. O descaso do poder público pode tomar proporções 
desmedidas, acabando com a vitalidade desse espaço público. É possível que, 
mesmo continuando a ser um espaço acessível a todos, a praça se configure 
cada vez mais como uma área abandonada, que por não receber atenção de seus 
governantes acabe também sendo cada vez menos usufruída pela população.

A ideia de elaborar cenários surgiu com o intuito de tornar o mais claro 
possível as implicações da privatização e/ou do descaso do poder público 
na Praça João Mangabeira. Acreditando que o apelo visual revela com mais 
nitidez os impactos que essas situações podem acarretar do que o seu simples 
relato, os cenários trazem uma materialidade a possibilidades que, apesar de 
parecerem absurdas, podem se tornar reais*. Os cenários buscam apresentar 
uma familiaridade na tentativa de que haja o sentimento de empatia para com 
a praça, levando a uma reflexão não somente do que esse espaço público pode 
se tornar, mas de como tem vigorado o urbanismo em Salvador.

*Apesar de serem baseados em 
conjunturas possíveis, os cenários não 
apresentam um comprometimento 
absoluto com a realidade, pois não se 
tratam de projetos e sim elocubrações 
sobre o tema. 
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CAM

O CAM – Centro Administrativo Municipal é um cenário provável de 
se concretizar, uma vez que legalmente diversos passos foram dados nessa 
direção. A implantação do complexo no Vale dos Barris está prevista na nova 
LOUOS (Lei no 8.167/2012) e o Planejamento Estratégico da Prefeitura 2013 
– 2016 prevê a sua elaboração contando com Parcerias Público-Privadas. Por 
ultimo, o poder público desafeta e autoriza a alienação de diversas áreas do Vale 
dos Barris onde já existem órgãos  municipais – e entre eles inclui a Praça João 
Mangabeira.

Apesar de ser um órgão municipal, essa projeção apresenta uma privação 
da área, já que o acesso a esses órgãos se dá de maneira restrita. Além disso, 
transforma completamente a configuração da Praça João Mangabeira, acabando 
com os equipamentos e as práticas do lugar, obstruindo o fluxo existente  e 
desconsiderandos as pessoas que utilizam esse espaço público.
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O cenário Rótula dos Barris não implica na privatização da área, mas 
retoma o histórico de transformação urbana na região do Vale dos Barris e 
faz uma projeção adiante, levando em conta o que rege o próprio PDDU, que 
lista a ‘Rótula dos Barris’ como uma das áreas contempladas para a construção 
de interseções viárias em desnível. Assim como a Roça do Lobo, com seus 
habitantes e seu cotidiano próprio, foi aniquilado pelas largas avenidas de vale 
ali construídas por conta de um plano viário que supostamente se adequaria 
às novas condições de mobilidade da época, imagina-se que a Praça João 
Mangabeira, confluência de diversos fluxos, possa vir a ser esmagada por 
novos sistemas viários, mais contemporâneos e complexos.

rótula dos barris
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Outros lugares da cidade já possuem essa configuração, como a Rótula do 
Abacaxi e o complexo viário do Imbuí (também incluídos na lista do PDDU 
para tais obras), e a partir deles é possível estimar o que aconteceria com a praça 
com a construção de tais interseções viárias em desnível. As áreas urbanas sob 
os viadutos se configuram como sobras, restos de cidade estéreis e sem vida – 
tira-se o colorido da praça para dar lugar ao cinza das vias.

Aqui estaria caracterizado o abandono total do poder público no que diz 
respeito à promoção de espaços públicos, ocasionando o definhamento da 
praça em detrimento de soluções de mobilidade urbana também alinhadas ao 
interesse do capital.
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valley privilege

O Valley Privilege se utiliza da recorrente linguagem imobiliária para 
representar a total privatização da Praça João Mangabeira através da implantação 
de um condomínio fechado. Boa parte dos bens públicos desafetados entre 
1979 – 2012 foram destinados à construção de condomínios, prática que é 
crescente em Salvador, intensificando uma vida social segregada e homogênea. 

Assim como nos habituais panfletos imobiliários, o Valley Privilege tenta 
demonstrar uma preocupação com o histórico do lugar, e por isso enfatiza a 
existência da Reserva Pau-Brasil e do campo de futebol.

Esse cenário apresenta áreas de lazer muradas e restritas, em contraposição 
à atual conjuntura pública e aberta da praça. Para quem caminha na cidade – e 
para aqueles que costumam frequentar a Praça João Mangabeira – não será 
mais possível se apropriar do espaço, que agora se encontra atrás dos muros.
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