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Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de 

aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os 

negócios, garanto que uma flor nasceu. 

É feia. Mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, 

o nojo e o ódio.  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo: 

As políticas urbanas são fundamentais para a compreensão das transformações 

urbanas e da vida social contemporânea. As diretrizes apontadas pelo Estatuto das 

Cidades e o conceito de direito à cidade são basilares na construção desta pesquisa 

que tem como objetivo discutir as políticas urbanas voltadas para regularização 

fundiária de habitações em áreas urbanas na cidade de Salvador, através do estudo 

de caso desenvolvido no Bairro da Paz sobre o Programa Casa Legal nos anos de 

2013 a 2016.  Essa pesquisa foi desenvolvida até meados do ano de 2016, na qual 

buscou analisar os principais impactos do programa nessa comunidade através da 

perspectiva dos líderes comunitários que compunham o Fórum Permanente de 

Entidades do Bairro da Paz (FPEBP), entidade mais representativa da comunidade 

na ocasião em que esse estudo foi desenvolvido. A metodologia utilizada teve 

natureza preponderantemente qualitativa, com o desenvolvimento de um longo 

processo de observação participante e entrevistas com representantes do Programa 

Casa Legal, moradores e lideranças comunitárias do Bairro da Paz. São objetos de 

análise a relação do governo municipal com o FPEBP, o envolvimento da 

comunidade no processo de implementação do programa e seus principais 

resultados em relação as principais demandas levantadas pela comunidade. Essa 

pesquisa traz como resultado principal a ineficácia da execução do programa, no 

que diz respeito aos impactos causados por ações municipais relacionadas a  

qualidade dos serviços e equipamentos urbanos; além de atentar para o uso de 

processos de regularização fundiária como um recurso de angariação de votos por 

parte do Prefeito da cidade e para a presença de um processo de “desocupação 

voluntária” oriunda da crescente valorização imobiliária dessa região da cidade, que 

se intensifica com o aumento da cobrança e do valor dos impostos e taxas após a 

implementação do Programa Casa Legal. 

Palavras-chave: regularização fundiária, política urbana, Programa Casa Legal, 

Bairro da Paz, Salvador. 

 

 

 



Abstract: 

The urban policies are essential to understand the urban transformations and the 

contemporary social life. The guidelines pointed out by the Statute of Cities and the 

concept of the right to the city are basic in the construction of this research which the 

aim is to discuss the urban policies focused on the land regularization in urban areas 

in the city of Salvador, through a case study developed in the Bairro da Paz on the 

Casa Legal Program from 2013 to 2016. This research was developed until the 

middle of 2016, it analyzed the main impacts of the program in this community 

through the perspective of the community leaders who composed the Permanent 

Forum of Entities of the Bairro da Paz (FPEBP), most representative entity of the 

community at the time in which this study was developed. The used methodology 

was predominantly qualitative, with the development of a long process of participant 

observation and interviews with the representatives of the Casa Legal Program, 

residents and community leaders of the Bairro da Paz. The relationship between the 

municipal government and the FPEBP, the involvement of the community in the 

process of rhe program’s implementation and its main results in relation to the main 

demands raised by the community are analyzed. The main result of this research is 

the inefficiency of the execution of the program, with respect to the impacts caused 

by municipal actions related to the quality of urban services and equipment; in 

addition to paying attention to the use of land regularization processes as a resource 

to solicit votes from the Mayor of the city and to the presence of a process of 

"voluntary eviction" arising from the increasing real estate valuation of this region of 

the city, which intensifies the increase in collection and the value of taxes and fees 

after the implementation of the Casa Legal Program. 

Key-words: Land regularization, Urban policies, Casa Legal program, Bairro da Paz, 

Salvador. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Manoel e Eugênia, amor e 

luz. 

A Seu Valdemar, exemplo de luta (in 
memoriam).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade e o urbano estão presentes em diversas áreas do saber, se 

transformando em um amplo objeto de estudo e debate no meio acadêmico inclusive 

nas ciências sociais. Esses temas chamam à atenção pelas mudanças e 

transformações ocorridas na sociedade desde o surgimento das cidades e 

,principalmente, com a intensificação do crescimento dos centros urbanos. 

Atualmente a vida e o espaço urbano têm sido temas de diversos estudos, sejam 

através de uma análise direta das mudanças e transformações urbanas - espaciais, 

estruturais, sociais, econômicas ou políticas – ou de forma indireta, quando a 

urbanidade não aparece como tema central no trabalho desenvolvido, mas consiste 

em um elemento fundamental para a análise do objeto estudo, uma vez que o 

compõe, modifica e transforma. Pensar a cidade e suas transformações é essencial 

para a melhor compreensão dos fenômenos urbanos e suas políticas. 

No caso desta pesquisa a cidade é entendida como locus de 

transformações, sendo a luta pelo acesso à terra urbana e as relações decorrente 

desses processos nosso objeto de estudo. O Programa Casa Legal (PCL) foi 

implementado pela gestão do Prefeito Antônio Carlos Magalhães com a finalidade 

de regulamentar a situação fundiária de cerca de 30 mil famílias em toda a cidade de 

Salvador durante a primeira gestão de seu governo, compreendido entre 2013 a 

2016. Esse trabalho é fruto de um estudo de caso que tem como objetivo analisar a 

execução desse programa através do desenvolvimento de um estudo de caso 

realizado no Bairro da Paz (BP), que tem como finalidade analisar e compreender os 

principais impactos e ações do Programa através da percepção das lideranças do 
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Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz (FPEBP) e das relações 

estabelecidas entre comunidade e poder público. 

Programas como esse são recorrentes em prefeituras diversas e através 

do estudo de caso realizado sobre esse programa em uma das grandes favelas da 

cidade de Salvador, buscamos compreender e analisar de que forma esse tipo de 

programa atua e quais as principais mudanças que ele gera nas comunidades, tendo 

como ponto de partida para a análise a percepção e aceitação das lideranças dessa 

comunidade sobre esse tipo de intervenção da gestão municipal. 

O Bairro da Paz foi escolhido como locus para a realização desse estudo 

de caso devido a alguns elementos que devem ser mencionados. Inicialmente é 

necessário destacar a localização privilegiada dessa comunidade na cidade de 

Salvador. O Bairro fica em uma das maiores avenidas da cidade, a Avenida Luís 

Viana Filho (Avenida Paralela), um dos principais eixos da expansão urbana de 

Salvador em meados da segunda parte dos anos 1990, com crescente valorização 

imobiliária desde então. O Bairro da Paz surge nesse contexto, sendo atualmente 

cercado por condomínios de classe-média-alta, configurando uma ilha de pobreza 

naquela região da cidade. O bairro, escolhido pela Prefeitura Municipal de Salvador 

(PMS) como comunidade piloto para dar inícios as obras de execução do Programa 

Casa Legal, possui uma forte e conhecida história de luta pelo direito à cidade à 

moradia, oriunda de sua resistência a ações de desapropriação por parte do poder 

público na década de 1980. Outro elemento levado em consideração na delimitação 

de nosso campo de pesquisa foi a familiaridade com o bairro, seus moradores, 

lideranças e coletivos, relação que vem sendo construída através da presença do 

grupo de pesquisa coordenado pela Professora Hita nesta comunidade desde 

meados da primeira década dos anos 2000, equipe da qual faço parte desde o início 
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da graduação, o que fez desse campo de estudo ideal para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

O trabalho é construído sobre dois pilares essenciais: o conceito de direito 

à cidade e as diretrizes nacionais estabelecidas em 2001 pelo Estatuto da Cidade 

para a aplicação de políticas urbanas, inclusive aquelas que versam sobre a 

regularização fundiária. O conceito de direito à cidade, cunhado por Lefebvre, em 

1976, e reinventado por Harvey, em 2012, fundamenta de forma significativa a 

pesquisa. De maneira geral podemos compreender o direito à cidade como um 

direito superior a direitos que estão relacionados a vida urbana, porém sem deixar 

de relacioná-lo à ação sobre a cidade, sendo um direito proveniente das ruas, ou 

seja, uma luta constante dos grupos que foram, através de um processo 

socioeconômico e político, excluídos de sua construção (LEFEBVRE, 1967; 

HARVEY, 2012). 

Já o Estatuto da Cidade nos guia na análise acerca das políticas de 

regularização fundiária através das diretrizes e normatizações trazidas de maneira 

geral para ações desse tipo em todo o país. Criado em 2001, o Estatuto da Cidade é 

fruto de um processo de lutas de movimentos sociais urbanos que ganham força 

com o fim do Regime Militar no final dos anos 1980. Com o Estatuto da Cidade o 

modelo de política urbana passa por um processo de transformação, no qual a 

favela passa a ser entendida pelo poder público como uma solução para o problema 

do déficit habitacional urbano, devendo, dessa forma ser requalificada e inserida na 

lógica urbana através de políticas diversas, entre as quais estão as políticas de 

regularização fundiária. 

 De maneira geral o trabalho discute a questão fundiária e sua 

importância para a compreensão da vida urbana, uma vez que a luta pela terra - seja 

ela urbana ou rural- é um elemento fundamental para a construção social e política 

brasileira, e sobretudo na construção das cidades, sendo o acesso à terra, ou sua 
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ausência, elementos que possibilitam o seu melhor entendimento. Desse modo  me 

aprofundei na discussão acerca da formação das cidades desde a perspectiva do 

maior ou menor acesso à terra e do seu impacto direto na questão do déficit 

habitacional, formação de favelas e da necessidade de regularização da situação 

fundiária em grandes cidades, uma vez que a relação entre cidadania e propriedade 

fundiária desempenha papel imprescindível na construção social e política brasileira, 

desde o período colonial. Políticas fundiárias vêm sendo desenvolvidas desde então, 

em diversas formas e facetas, entretanto aquelas voltadas à regularização de terras 

ganham espaço a partir das décadas de 1980 e 1990, devido a processos de lutas 

que foram (e ainda são) travadas para que o direito à terra, à permanência nelas e à 

cidade consolidem-se na vida cotidiana dos moradores das grandes cidades 

brasileiras, sobretudo na vida daqueles moradores de zonas periféricas.   

A pesquisa visa discutir, em seu segundo capítulo, as noções de Políticas 

Públicas e Direito à Cidade. O tema será discutido em seis tópicos que abordam de 

maneira mais detalhada o conceito de Direito à cidade desenvolvido por Lefebvre e 

posteriormente resgatado por Harvey. Nele são descritas as mudanças nas políticas 

urbanas, sobretudo aquelas desenvolvidas para populações periféricas, além de 

reconstruir os primeiros passos da construção de políticas habitacionais para 

populações pobres, com o resgate da história das políticas habitacionais e o 

surgimento das favelas oriundas de um processo de crescimento desordenado e 

acelerado das cidades, da falta de acesso à terra, e de políticas de desapropriação 

de ocupações populares. 

A partir das lutas sociais passa-se a delinear uma nova concepção de 

cidade e a construção de um novo caminho para as políticas urbanas. Tal 

construção perpassa a inclusão das demandas sociais em prol do direito urbano e 
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do acesso à terra na legislação e na administração do Estado, o que culmina na 

criação do Estatuto da Cidade, em 2001, e a do Ministério das Cidades, em 2003. 

Esses dois instrumentos nascem para fortalecer a luta pela construção de cidades 

democráticas, trazendo a inclusão de diretrizes para que essa meta seja alcançada, 

tais como a criação de Planos Diretores para regulamentar o desenvolvimento e 

ações políticas de cidades com mais de 20.000 habitantes e as Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS), que garantem aos moradores de zonas periféricas alguma 

segurança em suas ocupações, desconstruindo, de forma paulatina, a tradição de 

desapropriação e higienização de favelas recorrente nas ações governamentais 

(GORDILHO-SOUZA, 2000; ROLNIK, 2006, 2011; MARICATO, 2011). 

O terceiro capítulo demonstra como se deu a base da construção desta 

pesquisa, descrevendo a minha relação com o campo de pesquisa, meu lugar de 

fala, espaço no qual descrevo minha trajetória nessa comunidade. A pesquisa tem 

base qualitativa com enfoque predominante na observação participante, na 

construção de meus diários de campo e na análise dos relatórios produzidos para o 

grupo de pesquisa, desenvolvidos por mim e/ou por colegas da equipe que realiza 

trabalhos junto a essa comunidade desde 2005. A observação participante e a 

vivência no Bairro da Paz são os elementos fundamentais sobre os quais esse 

estudo está construído, possibilitando maior confiabilidade nas entrevistas dadas 

pelas lideranças, sejam aquelas construídas de forma direta – entrevistas orientadas 

por uma guia de perguntas definidas previamente e aplicada de forma geral a todos 

os entrevistados – ou aquelas construídas de forma indireta – entrevistas realizadas 

sem a orientação de uma guia de perguntas. O contato com o Bairro da Paz, 

moradores e lideranças transformou-se em uma ferramenta essencial para a coleta 

de dados que fundamentam os capítulos seguintes. 
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A análise da relação estabelecida entre o FPEBP e o PCL servem de 

base para a compreensão da implementação do Programa na comunidade, sendo 

esse coletivo o principal mediador entre comunidade e poder público, promovendo 

não apenas o diálogo, mas também fazendo o levantamento das principais 

demandas apresentadas pela comunidade. Essa relação e demandas descritas no 

capítulo três dão base para a construção dos resultados e problematizações 

desenvolvidas ao longo do capítulo 4, desenvolvido a partir da premissa de que as 

ações de regularização fundiária devem ser promovidas de forma integrada com 

outras políticas públicas e levando em consideração a participação de atores 

políticos diversos, é nesse capítulo que analisamos as principais ações 

desenvolvidas na comunidade, comparando-as com as demandas levantadas pela 

comunidade e descritas no capítulo anterior. 

Por fim, tecemos nossas considerações finais acerca do Programa Casa 

Legal, através do estudo de caso desenvolvido no Bairro da Paz, que nos possibilita 

acompanhar o desenvolvimento do Programa desde a sua  chegada a  comunidade 

até meados do ano de 2016, quando a pesquisa é encerrada com hipóteses que 

dizem respeito ao futuro do BP em uma área de crescente expansão imobiliária, mas 

também analisando o modelo de política urbana que vem sendo produzida desde a 

criação do Estatuto da Cidade. 
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2. POLÍTICAS URBANAS E DIREITO À CIDADE 

 

A cidade aparece como um objeto de estudo nas ciências sociais desde 

suas origens, seja de maneira direta, quando Weber categoriza as cidades e as 

define em tipos ideais a serem estudados, ou quando aparecem de maneira indireta 

em estudos sobre as transformações ocorridas nas estruturas sociais, como 

acontece quando Engels descreve bairros de cidades industriais da Inglaterra. Nas 

últimas décadas a cidade vem se transformando, para as ciências sociais, em um 

objeto de estudo que pode ser analisado de diversas perspectivas que variam desde 

aquelas que a compreendem como espaço físico até aquelas que a compreendem 

como elemento fundamental na transformação da sociedade moderna e de suas 

relações. Para isso é preciso que consideremos, dentre outros elementos, os 

diversos atores sociais e políticos que compõem as diversas cidades e as forças que 

as constroem. As políticas urbanas aparecem, então, como um assunto recorrente 

em estudos sobre cidades, devido à importância que elas possuem em sua 

(re)produção/construção, reconstrução, usos e apropriações (GLEDHILL & HITA, no 

prelo).  

 Do ponto de vista acadêmico, as políticas urbanas são fundamentais para 

a compreensão das transformações da cidade e dos impactos causados na vida 

cotidiana de seus moradores. Estudos sobre as cidades, a urbanidade, o urbanismo 

e sobre as transformações e vida urbana são cruciais para que possamos entender 

os processos de transformação da sociedade, do espaço e  das diferentes variáveis 

envolvidas, embora também possam atuar como um meio de avaliação das ações 

governamentais, sendo um recurso extremamente útil para o poder público e para a 

população.  

Ao longo dos anos a sociologia urbana foi sendo construída por diversas 

Escolas, que se diferenciam bastante por seus pressupostos metodológicos e 

formas de abordar a vida urbana, podemos citar entre algumas delas:  a Escola de 
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Chicago, a Escola  Francesa, a Escola de Manchester e a Escola Latino Americana1. 

Essas distintas vertentes teóricas influenciam de maneira significativa os estudos 

sobre urbanização em todo escopo literário sobre o tema, inclusive na produção de 

autores brasileiros. Outro aspecto que desejo destacar é a relevância e impacto 

causados nos estudos regionais por pensadores latino-americanos, desde a metade 

do século XX até o momento presente, que com um  aporte teórico e metodológico 

original que buscam dar conta das especificidades dessa região, cuja formação se 

consolida através de um processo de colonização que é oriundo da expansão 

capitalista mundial. 

Em todas essas Escolas a cidade consiste em um ponto fundamental 

para a compreensão das transformações da vida social, independente do período 

em que esses estudos foram desenvolvidos. Diferenciam-se entre os modos de 

pensar a urbanização e seus efeitos, sem discordar do fato de que a urbanização é 

fruto do processo de industrialização capitalista, nem tão pouco de que os modelos 

de urbanização impostos ao longo dos anos culminam em sociedades desiguais. A 

desigualdade se materializa nas cidades atuais através da configuração do espaço 

urbano, culminando no que a literatura chamará de segregação socioespacial das 

cidades, que é entendida como a separação de diferentes grupos sociais dentro de 

um determinado espaço. Para alguns autores, ainda hoje a organização espacial de 

pessoas de diferentes classes em locais distintos representa uma estratégia de 

classe, seja ela tomada de forma consciente como uma atitude política, ou apenas 

como aceitação de algo dado, do status quo.  

 
As segregações que destroem morfologicamente a cidade e que ameaçam 
a vida urbana não podem ser tomadas por efeito nem de acasos, nem de 
conjunturas locais. Contentemo-nos com indicar que o caráter democrático 
de um regime é discernido em relação à sua atitude para com a cidade, 
para com as “liberdades” urbanas, para com a realidade urbana, e por 
conseguinte para com a segregação (Lefebvre, 2001, p. 99, grifos do autor). 

                                                           
1   

As Escolas listadas fazem parte da construção do conhecimento atual acerca das cidades, e 

são de extrema importância para a construção desse estudo por nos ajudarem a construir a pesquisa, 

chamando atenção de nosso olhar para diferentes questões e críticas, além de nos permitir fazer uso 

de elementos metodológicos fundamentais para a obtenção de quaisquer resultados. 
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A ideia de segregação urbana e de direito à cidade se relacionam, sendo 

atualmente bastante debatidas em estudos urbanos de diversos países. O direito à 

cidade se transforma não apenas em um conceito para o estudo teórico das cidades, 

mas em um modo de perceber e construir o espaço e a vida urbana, assim como as 

políticas que os compõem. Desse modo, entendemos o direito à cidade como uma 

exigência do homem urbano, expropriado dos direitos básicos do cidadão em 

contextos democráticos, podendo ser definido como o “direito à vida urbana”, 

entendendo a questão da moradia como central no que concerne ao urbanismo 

(Lefebvre, 2001).  

É importante, sobretudo, ressaltar que embora as Escolas de Sociologia 

Urbana se esforçassem para melhor compreender as transformações da sociedade 

nas quais estavam inseridas, é de extrema importância que os estudos urbanos 

atuais tenham essas correntes de pensamento como fonte de inspiração teórica e 

metodológica, sem deixar de levar em consideração que a urbanização não se deu 

de forma similar em diferentes contextos temporais, políticos, sociais e econômicos. 

Assim, apesar da importância das correntes teóricas citadas é preciso atentar que as 

realidades nas quais seus estudos foram desenvolvidos se distinguem bastante da 

realidade das cidades Latino Americanas, que passam por um processo diferenciado 

de formação política, social e de organização do espaço. Não podemos, então, 

desconsiderar o esforço feito por pensadores latino-americanos na metade do 

século XX para desenvolver um aporte teórico e metodológico que dê conta das 

especificidades dessa região que se consolida através de um processo de 

colonização nos quais suas formações estão inseridas. 

Oliveira (1972) aponta que é preciso que os estudos realizados sobre 

esses países, e nestes países, levem em consideração não apenas os aspectos 

externos de dominação entre as nações, mas que tratam também das estruturas 

internas de dominação, que dizem respeito à constituição de cada uma dessas 
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realidades socioeconômicas e políticas2. Do ponto de vista da sociologia urbana, 

defende-se que o processo de urbanização das cidades brasileiras seja entendido 

através de suas especificidades, o que faz com que as cidades sejam social, 

econômica e socialmente, diferentes. Estudiosos como Milton Santos, Francisco de 

Oliveira e Lúcio Kowarick são essenciais no desenvolvimento do pensamento sócio-

urbano brasileiro. Enquanto os primeiros se preocuparam em realizar estudos que 

visam discutir os impactos da formulação teórica acerca da ideia de países de centro 

ou de periferia para a discussão da construção do espaço e da economia em 

realidades latino-americanas, sobretudo na brasileira, a obra de Kowarick se 

debruçou sobre as especificidades da urbanização brasileira, trabalhando de 

maneira mais detalhada o processo de segregação socioespacial das grandes 

cidades. 

 Consideramos, então, esses autores como fundadores de uma corrente 

de pensamento que herda elementos de análise da Escola Francesa, mas trazem, 

ao mesmo tempo, a necessidade de pensarmos a sociologia urbana nos moldes da 

sociedade brasileira. Desse modo, o pensamento acerca das cidades brasileiras 

leva em consideração elementos fundamentais que são trazidos nas primeiras 

décadas da segunda metade do século XX e ainda se fazem tão atuais. Entre tantos 

conceitos apresentados pelos três autores citados, que são fundamentais para o 

desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, tentaremos resgatar aqui o conceito 

de espoliação urbana desenvolvido por Lúcio Kowarick (1979).  

A influência das relações de produção é fundamental, na obra desses 

autores, não só para a urbanização, mas também para a configuração do espaço 

urbano, destacando, sobretudo, elementos como crescimento de favelas, atuação do 

Estado e o crescimento do setor imobiliário. Embora a questão da propriedade 

privada do solo urbano seja discutida por muitos autores atualmente, ela já era 

trazida de forma concisa em 1979 por Kowarick, que apresentava o espaço urbano 

                                                           
2  

Para saber mais sobre a teoria da dependência ou do subdesenvolvimento ler Francisco de 

Oliveira,  1972 e Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, 1970.  
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como mercadoria e como elemento fundamental no processo de constituição de uma 

cidade segregada a partir da atuação do setor imobiliário, beneficiado, muitas vezes, 

pela ação do Estado. 

No processo desordenado de expansão urbana, o setor imobiliário levava 
adiante a ocupação espacial, guardando imensas áreas mais próximas aos 
núcleos centrais à espera de valorização, enquanto zonas mais longínquas 
sem qualquer infraestrutura, eram abertas para a aquisição das classes 
pobres. A ocupação de novas áreas, longe de seguir critérios programados, 
baseou-se na retenção especulativa de terrenos, fenômeno ainda frequente 
na Capital – onde são abundantes os lotes ociosos, principalmente nas 
áreas periféricas (...)” (KOWARICK, 1979, p. 33). 

 

Os lotes periféricos, como podemos perceber em toda a literatura que 

aponta o surgimento de periferias no contexto brasileiro, são ocupados pelas 

camadas mais pobres da população e se apresentam como solução para o 

problema de moradia da grande massa de trabalhadores que não podiam arcar com 

as despesas de habitação. Embora o déficit habitacional tenha sido apontado há 

mais de três décadas por Kowarick, ele ainda se faz presente em estudos sobre as 

grandes cidades brasileiras e suas favelas. Esses problemas são intensificados pela 

ação do Estado, que através de políticas públicas de desenvolvimento urbano e do 

discurso de revitalização, de requalificação ou de modernização da cidade, acabam 

intensificando a segregação social do espaço urbano por meio de ações de 

desapropriação de áreas ocupadas por classes populares que se encontrem em 

meio ao espaço valorizado pela expansão urbana (idem,1979; SOUZA-GORDILHO, 

2000; CARVALHO & PEREIRA, 2006, MARICATO, 2011; ROLNIK, 2006). 

A questão da segregação se torna, então, fundamental para compreender 

a dinâmica que configura o espaço urbano. E esta, assim como a problemática 

habitacional, deve ser compreendida não só pelas condições de pobreza sob as 

quais a classe trabalhadora está submetida na realidade da cidade capitalista, mas 

também através da espoliação urbana, que será definida pelo autor como carência 

de serviços coletivos que são fundamentais, submetendo grande parcela da 

população urbana a condições restritas de cidadania, mediante a extorsão do direito 
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a esses bens coletivos, ou até mesmo à cidade. A espoliação é definida pelo autor 

como:  

forma de extorquir as camadas populares do acesso aos serviços de 
consumo coletivo, assume seu pleno sentido: extorsão significa impedir ou 
tirar de alguém algo a que, por alguma razão de caráter social, tem direito. 
Assim como a cidadania supõe o exercício de direitos tanto econômicos 
como políticos e civis, cada vez mais parece ser possível falar num conjunto 
de prerrogativas que dizem respeito aos benefícios propriamente urbanos.  
vigentes, mas, nem por isso, ele é menos essencial ou deixará de ser alvo 
de pressões por parte do grande contingente que mora em péssimas 
condições de habitabilidade (KOWARICK, 1979, p. 73-74)

3
. 

 
 Apesar das mudanças que ocorreram desde o final da década de 1979, 

quando o texto acima foi escrito, é preciso ressaltar que atualmente grande parcela 

da população urbana ainda encontra-se em situação de pobreza, fazendo com que 

fenômenos como a espoliação urbana e a especulação imobiliária sejam, ainda, 

bastante fortes na configuração espacial das grandes cidades brasileiras (ROLNIK, 

2006, 2001; MARICATO, 2011; GORDILHO-SOUZA, 2000; GLEDHILL & HITA, 

2014; SOLAC, 2012). 

 

2.1. O DIREITO À CIDADE 

 

O debate em torno das cidades e das políticas urbanas normalmente traz 

à tona questões que estão relacionadas ao crescimento urbano e ao direito à cidade. 

O termo foi primeiro utilizado, na sociologia urbana, na obra escrita pelo sociólogo 

francês Henri Lefebvre, em 1967, Le Droit à la ville, traduzido para o português como 

O Direito à Cidade. Recentemente o termo volta a ser discutido nos estudos 

urbanos, dessa vez sob a responsabilidade do geógrafo britânico, David Harvey em 

2012, que dará uma nova roupagem ao termo no livro Rebel Cities: From The Right 

to The City to The Urban Revolution, ou Cidades Rebeldes, como o livro ficou mais 

conhecido em nosso país. 
                                                           
3  

Vale ressaltar que o texto foi escrito na década de 1970, atualmente esses direitos já são 

sistematizados legalmente, via o Estatuto das Cidades.  
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Em ambas as obras as transformações urbanas, sobretudo no que diz 

respeito a qualidade da vida urbana, são amplamente discutidas pelos autores. 

Ambos de filiação teórica marxista, trazem as mudanças ocorridas na ordem 

econômica e no meio de produção como fatores cruciais para as transformações da 

sociedade e do espaço no qual vivem. Os dois autores irão discutir o direito à cidade 

sob prismas diferentes, em épocas também distintas: enquanto Lefebvre cunhava 

uma crítica ao tipo de cidade que Paris vinha se transformando depois de processos 

significativos de transformação do espaço urbano, principalmente o de  

“Haussmanização de Paris”, escrevera sua obra para defender o direito à cidade 

como um equivalente a um direito superior à vida urbana, Harvey atualizará o 

conceito trazendo os movimentos sociais como principais atores na luta por tal 

direito.  

Embora os autores escrevam em momentos diferentes, e mesmo que a 

cidade vivida pelo sociólogo francês seja bastante diferente das cidades atuais, a 

crítica que Lefebvre fazia ao modelo de transformação urbana que era aplicado em 

Paris naquele momento não destoa da crítica feita por Harvey às cidades atuais4 ou 

daquela feita pelos movimentos sociais que lutam pelo direito à cidade. Assim, o 

direito à cidade, como o entendemos, é uma exigência dos moradores urbanos, seja 

da Paris do século XIX ou grandes metrópoles em todo o mundo que visam fugir de 

uma cidade desigual, deteriorada, marcada por um processo de urbanização 

desurbanizante, termo utilizado na década de 1960 por Lefebvre para explicar o 

processo de suburbanização da cidade e a existência de periferias não urbanizadas.  

Entendemos, então, o direito à cidade como um ideal buscado pelos 

moradores urbanos, que implica em direitos diversos no que diz respeito à vida na 

cidade, entre eles direito à moradia e a serviços públicos e a uma cidade construída 

de maneira democrática. Lefebvre definiu o direito à cidade como uma forma 

                                                           
4  

O modelo de urbanização proposto por Haussman para a Paris entre os anos de 1853 a 

1869, e adotado por outras cidades posteriormente, tendem a abrir espaços urbanos e suburbanizar a 

cidade, descentralizando-a e criando o padrão de segregação urbana centro-periferia, o que altera 

não apenas o espaço urbano, mas também o estilo de vida de seus moradores.  
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superior de direitos, nos quais ele inclui o direito à liberdade, à individualização, à 

socialização, ao habitar e ao habitat. Já a definição de Harvey está mais relacionada 

ao direito de ação sobre a cidade, para o autor o direito à cidade é proveniente das 

ruas, é uma luta constante dos grupos que foram, através de um processo 

socioeconômico e político, excluídos de sua construção. Entendemos esses dois 

conceitos de forma complementar e neles nos apoiamos para discutir as políticas 

urbanas. 

O direito à cidade é, portanto, muito mais do que um direito de acesso 
individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora: é um direito de 
mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos 
desejos. Além disso, é um direito mais coletivo do que individual, uma vez 
que reinventar a cidade depende inevitavelmente do exercício de um poder 
coletivo sobre o processo da urbanização” (HARVEY, 2012, p. 28). 

 

Desse modo, o direito à cidade, tal qual o compreendemos aqui, está 

relacionado com uma série de outras problemáticas que devem ser levadas em 

consideração não apenas para a discussão teórica sobre a questão urbana, mas 

também nas distintas fases do processo de formulação das políticas urbanas no 

intento delas possibilitarem a formação de uma cidade democrática, onde esses 

direitos possam ser garantidos e respeitados. Embora sejam muitos os temas e 

problemas que podem ser discutidos em torno da cidade, em nosso estudo daremos 

maior atenção àqueles que dizem respeito ao direito à moradia e habitação. 

Não podemos deixar de discutir a problemática fundiária brasileira, um 

dos principais fatores para a compreensão dos elementos que perpassam o direito à 

cidade, como a habitação e o déficit habitacional. Desse modo a forma pela qual se 

deu a distribuição de terras no Brasil é fundamental para se pensar a estrutura 

fundiária do campo e da cidade e para entendermos melhor como esse processo 

impacta e influência, ainda hoje, a estrutura fundiária atual e a configuração 

socioespacial das cidades. A história do Brasil nos ensina, ainda nos primeiros anos 

da educação básica, que o acesso às terras da colônia americana de Portugal se 

deu de maneira desigual, padrão que veio se repetindo durante todo o processo de 

consolidação da estrutura fundiária brasileira, sendo relevante, inclusive, na 
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formulação de leis e políticas fundiárias que são cruciais para a construção de 

cidades marcadas pela desigualdade.  

 Holston (2013) aponta que a mudança dos modos de produção da 

economia brasileira ao longo dos anos fez com que a estrutura fundiária fosse 

repensada de modo a manter as bases necessárias para a produção de privilégios 

econômicos e sociais, ainda que algumas mudanças significativas ocorressem 

nessa seara. A democratização da terra não era, e ainda não parece ser, 

interessante para as elites fundiárias, o que justifica que as mudanças na legislação 

fundiária e na atuação do poder público não tenham impulsionado a distribuição de 

terras de forma justa entre as diferentes classes sociais. Embora desde o início do 

século XIX a regularização fundiária fosse uma preocupação e necessidade 

recorrente, já que a demarcação de terras públicas é uma necessidade para 

consolidação de Estados soberanos, o debate em torno do tema só será 

amplamente discutido a partir de 1840 quando surge a necessidade de 

transformação da terra em mercadoria, processo que no Brasil se desenvolve de 

maneira distinta de outros países, que em nada facilitou o acesso a lotes por parte 

das camadas mais pobres da população, já que os preços eram exorbitantes e 

poucos eram aqueles que podiam pagar pela terra, desse modo a invasão de terras 

se tornou a principal forma de acesso à terra para os mais pobres (ibidem). 

A partir da promulgação da Lei de Terras de 1850 a aquisição legal de 

terras ou de moradias se dá exclusivamente através de transações de compra e 

venda, o que acaba transformando a terra em um elemento econômico, ou seja, 

transformando-a em mercadoria, fornecendo as bases para a fundação de um 

mercado de terras voltado ao lucro, que acabava por excluir do acesso legal à terra 

aqueles que não podiam adquiri-la através dos trâmites legais (HOLSTON, 1993, 

2013; GORDILH0-SOUZA, 2000; CAVALCANTE, 2005). 

Com o crescimento econômico ocorrido na segunda metade do século XX 

as cidades crescem em termos financeiros e territoriais, cresce também o número de 

moradores de áreas rurais, ou até mesmo de cidades de pequeno porte, que migram 

para as cidades grandes, o que acaba tendo por consequência o seu crescimento 
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acelerado em nível habitacional. Com isso o acesso desigual à terra gera impactos 

significativos no processo de urbanização, a expansão urbana e o acesso restrito a 

propriedade fazem com que grande parte dos brasileiros urbanos, ainda hoje, 

morem de forma ilegal, transformando a moradia informal em uma norma nas 

cidades brasileiras, uma vez que a ocupação ilegal é, ao mesmo tempo, a única 

forma de acesso à terra e à moradia urbana , pautas de reivindicações não apenas 

pelo direito à cidade, mas também pela legalização dessas terras por parte dos 

moradores (DURHAN, 1978; HOLSTON, 1993,2013; GORDILHO, 2000; 

MARICATO, 2011). 

 Não é novidade que o crescimento urbano esteve vinculado ao 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, tanto na Europa como em outros 

países (ENGELS & MARX, 1998; CASTELLS, 1974). Embora não possamos afirmar 

que as cidades brasileiras nascem com a inserção do capitalismo no país, podemos 

o fazer quando dizemos que elas se expandem, tanto em território, quanto em 

população e importância política na medida que a economia passa por um processo 

de modernização a partir do crescimento industrial das grandes cidades. De acordo 

com a literatura acerca do crescimento urbano brasileiro, as habitações das 

camadas mais pobres da população se tornam cada vez mais precárias com a 

intensificação do êxodo rural, dando espaço a tipos de moradia diversos, como 

cortiços, vilas operárias, favelas, etc. (DURHAN,1978; KOWARICK 1979; 

GORDILHO-SOUZA, 2000).  

O déficit habitacional se torna uma preocupação recorrente durante 

meados do século XX, quando o problema passa a se tornar visível aos olhos da 

“cidade formal” chamando atenção do poder público (PEREIRA, 2008). Diferente do 

que aconteceu em países de “economia avançada”5 a alternativa ao problema da 

habitação nas cidades brasileiras se deu por meio da apropriação ilegal ou irregular 

do solo urbano. Segundo Valladares (2005) as ocupações em encostas e morros 

                                                           
5  

Segundo Gordilho-Souza nesses países maioria da população foi contemplada pelas 

demandas materiais básicas de habitação , através da ampla privatização do solo e da unidade 

habitacional.  
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surgem ainda no final do séc. XIX, no Rio de Janeiro, porém apenas na primeira 

década do século seguinte é que esse tipo de ocupação ganha espaço com a 

proibição do surgimento de novos cortiços e a cruzada contra aqueles que já 

existiam, esse tipo de ação visava a higienização e embelezamento da cidade. 

Nesse período os moradores dos cortiços, assim como o estigma que recaia sobre 

eles, passam a ocupar os morros e encostas das cidades. A intensificação do 

surgimento das favelas - tanto no Rio de Janeiro, quanto em outras cidades do país - 

se dá no final da década de 1930 e início da década de 1940 e embora no mesmo 

período houvessem outras formas de habitação popular, as favelas se tornam a 

solução mais viável – quando não a única - para grande massa dos migrantes 

recém-chegados.  

O surgimento das favelas está, então, relacionado a ausência de 

alternativas de moradia acessíveis à população pobre desde a destituição dos 

cortiços. O déficit habitacional é um problema que cresce em conjunto com a 

expansão e intensificação do processo de urbanização, entretanto, essa não era 

uma preocupação do poder público nas primeiras décadas do séc. XX. Assim, as 

favelas se tornam um problema para a cidade ao mesmo tempo que configuram a 

solução para a questão da moradia urbana, são elas a principal forma de acesso à 

moradia para a população mais pobre. O Censo de meados do séc. XX definia as 

cidades como: “aglomerados humanos localizados em áreas não urbanizadas, 

constituídas por habitações rústicas ou improvisadas, desprovidas de 

melhoramentos públicos, construídas em terra de terceiros: do Governo, de 

particulares ou de domínio não definido” (VALLADARES, 1978, p. 30). Quase quatro 

décadas depois, o Censo brasileiro ainda traz à favela o aspecto de anormalidade, 

definindo-a como um aglomerado subnormal.  

Sua existência está relacionada à forte especulação imobiliária e fundiária e 
ao decorrente espraiamento territorial do tecido urbano, à carência de infra-
estruturas as mais diversas, incluindo de transporte e, por fim, à 
periferização da população. - Surgem, nesse contexto, como uma resposta 
de uma parcela da população à necessidade de moradia, e que irá habitar 
espaços menos valorizados pelo setor imobiliário e fundiário dispersos pelo 
tecido urbano (Censo, 2010).  
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Dentre as características trazidas no documento elaborado pelo Instituto 

Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) se encontram, ainda, a ausência da 

titulação da propriedade como um dos elementos essenciais para a definição e 

caracterização da favela, além da ausência de serviços públicos essenciais. 

São inúmeras as definições de favela e não podemos negar que em 

muitas delas ainda exista uma relação direta entre a pobreza e a marginalidade. 

Essa relação pode ser entendida de algumas formas, mas no Brasil a mais 

recorrente é aquela que possui uma conotação negativa, tratando como marginais 

todos aqueles que fogem dos padrões criados pela elite ou que estão na 

informalidade, seja ela de moradia, de emprego, entre tantas outras que poderíamos 

citar. A marginalidade das favelas na cidade será definida por uma variedade de 

fatores que dizem respeito  a suas formações social e  espacial, tais como:  

construções abaixo do padrão, alta densidade populacional, falta de serviços 

públicos, ausência de condições de higiene e saneamento básico, posicionamento 

periférico em relação à cidade formal/área urbana e ocupação ilegal do solo. 

Consolidando-se, então, uma crença de que os moradores das favelas assumem, 

automaticamente, uma série de características econômicas, sociais, culturais e 

políticas (PERLMAN, 1977). 

Essas características foram combinadas pelos estudiosos com o que 
supõem que sejam os correspondentes estilos de vida e atributos sociais, 
alargando a definição de marginalidade a partir do habitat externo do pobre 
para incluir qualidades interiores pessoais. Esta posição tem sido chamada 
a escola ecológica da marginalidade, que isola o gueto ou favela como um 
espaço fisicamente delimitado, dentro do qual todo mundo é marginal, e fora 
do qual todo mundo é mais ou menos integrado (Ibidem, grifos da autora; p. 
126).  
 

 A dicotomia entre cidade e favela pode ser percebida não só pelo estigma 

que a favela tem quando os moradores da “cidade formal” se referem a ela, mas 

também em conversas com moradores de periferias mais distantes do centro da 

cidade através do uso de expressões corriqueiras, ainda hoje, tais como “ir na 

cidade” ou quando se referem ao restante da cidade como “lá”. Esse tipo de 

expressão e referência ao restante de Salvador foram recorrentes durante o período 

que estive em campo, quando moradores e lideranças se referiam a outras áreas da 
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cidade, sobretudo a áreas da cidade formal tidas como sendo “a cidade”, ou até 

mesmo quando afirmam que a atual Prefeitura tem trabalhado muito “na cidade”, 

mas negam sua atuação no Bairro da Paz, o que aponta a diferença de investimento 

e atuação do poder público em distintas áreas urbanas, como veremos adiante. 

O acesso à cidade - ou seja, a seus serviços básicos e a sua vivência - é 

fundamental na busca do direito à cidade, esses elementos estão presentes nas 

lutas, de maneira geral, das comunidades periféricas e são elementos fundamentais 

na construção de uma cidade democrática. Essas lutas ganham forma através de 

movimentos pró-urbanização em todo o país e que se institucionalizaram via criação 

do Estatuto da Cidade. Esse é um outro elemento crucial para o acesso à terra 

urbana, sendo meio legal de garantir aos moradores de áreas informais o direito à 

permanência urbana e à moradia, que podem ser postos em prática através de 

processos de regularização fundiária, entre outros processos que devem prover aos 

moradores não apenas o direito de uso do solo urbano e de moradia, mas também 

devem trazer consigo processos de urbanização dessas regiões.  

Vantagens trazidas pelo Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001 -, à primeira vista, aparecem como fortalecedores da luta dos 

moradores de zonas irregulares em cidades brasileiras, uma vez que eles passam a 

ser amparados por uma série de regras e normas que indicam que o seu direito à 

moradia e à cidade devem ser respeitados e garantidos. Porém vale a pena nos 

questionar até que ponto a conquista legal da garantia ao acesso à terra se 

transforma em uma garantia desse acesso. Seria mesmo o documento de posse da 

terra um elemento tão essencial para pensarmos as favelas ainda hoje? Eles são 

suficientes para mudar a condição urbana das favelas e o estigma dos favelados? 

Há quem acredite que o documento de posse ou de uso da terra imprima 

nos favelados maior segurança em sua relação como cidadão urbano. Holston 

(2013) e Lago (2003) trazem a importância da casa própria na identificação de si 

como portador de direitos, transformando a representação que esses moradores 

fazem de si na cidade, agora como proprietários de suas terras, levando os 

moradores a ressignificar seu lugar e sua voz na cidade. Afinal, foi através das 
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periferias urbanas que grande parte da massa dos brasileiros passa a ter acesso à 

terra como proprietários pela primeira vez, transformando a ocupação ilegal6 não só 

no problema e na solução para o déficit habitacional, como também no 

impulsionador de lutas em prol do direito à cidade e em um instrumento fundamental 

para o fortalecimento da cidadania dos moradores de favelas. Por conseguinte, não 

podem ser entendidas apenas como um espaço de moradia para pessoas de baixo 

poder aquisitivo, a favela deve ser entendida e pensada como um locus de luta pela 

cidade, por direitos, por cidadania, onde os seus moradores lutam, enquanto a elite 

reforça cada vez mais o estigma em relação a eles, tratando-a como anormal, 

marginal. 

A ocupação ilegal ou irregular do solo urbano se tornou uma prática 

recorrente nas grandes cidades brasileiras, seu crescimento acompanhava, ou até 

mesmo ultrapassava, o crescimento da cidade formal. Enquanto em cidades como 

Rio de Janeiro e São Paulo o surgimento das favelas, no final da década de 1930 e 

início da década de 1940, estão relacionadas à dissolução dos cortiços e expulsão 

de seus moradores para as periferias da cidade sob o argumento de que aquelas 

áreas, desprovidas de saneamento básico e propícias a proliferação de doenças, 

deveriam ser removidas da cidade, em Salvador o crescimento das favelas ganha 

força na década de 1940 e é fruto do crescimento populacional, oriundo da 

intensificação do processo de êxodo rural naquele período, e do esgotamento dos 

cortiços7, devido ao aumento do custo com moradia. A migração do campo e de 

cidades menores para a capital do estado foi, em primeiro momento, elemento 

essencial para o crescimento acelerado da cidade de Salvador, e quando aliado a 

incapacidade ou desinteresse dos poderes públicos para solucionar o déficit 

                                                           
6  

Gordilho-Souza (2000) aponta que a ocupação informal deve ser diferenciada da ocupação 

ilegal, uma vez que esta diz respeito a ocupações que se constituem e mantém fora dos parâmetros 

legais, enquanto a primeira destoa das normas de urbanização, arquitetura, entre outras, que não 

necessariamente estão relacionadas ao acesso ou uso da terra.  

7  Os cortiços soteropolitanos são fruto da subdivisão dos sobrados antigos do Centro Histórico 

da cidade, para fins de aluguel, prática que ganha força no final do século XIX com a abertura de 

novas áreas para habitação das classes  média e alta e são prática recorrente até a década de 1940.  
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habitacional fazem da favela a principal forma de moradia dos trabalhadores pobres. 

Dessa forma, os elementos expostos - a estrutura fundiária da cidade, o crescimento 

urbano e o déficit habitacional - acabam culminando no processo de favelização da 

cidade a partir do final da primeira metade do século XX. (GORDILHO-SOUZA, 

2000, 2007; VALLADARES, 2005).  

Alguns dados sobre o crescimento populacional soteropolitano podem 

demonstrar o que foi dito sobre o crescimento populacional da cidade a partir da 

década de 1940: em meados do século XX a população da capital baiana passa de 

290.443 habitantes, em 1940, para 393 mil em 1950, o que equivale a uma taxa de 

crescimento de 3% ao ano; em 1960 essa mesma taxa chega a 4,7%, levando a 

cidade a cerca de 1,5 milhão de habitantes no decorrer da década de 1970. 

Somente na década de 1980 os números começam a cair, com a taxa de 

crescimento urbano chegando a 2,9% e 1,8% na década seguinte. Até o início dos 

anos 2000 a população da cidade era de 2,5 milhões de habitantes, chegando a 

2.921.087, no ano de 2015, de acordo com as estimativas do censo realizado pelo 

IBGE (SALVADOR, 2008). 

Essas razões, aliadas à expansão urbana que aparece como um 

elemento facilitador para o acesso das áreas periféricas da cidade impulsiona o 

crescimento das favelas nas grandes metrópoles brasileiras. Embora existam outros 

padrões de expansão urbana, devemos destacar entre eles: aquele que traz uma 

cidade espacialmente concentrada, onde diversas classes sociais convivem no 

mesmo espaço; a expansão centro-periférica, onde as classes sociais estão 

separadas no que diz respeito à organização espacial da habitação, mas também 

aos serviços básicos de infraestrutura; e aquele onde grupos diferentes ocupam 

espaços próximos, ou não, porém há uma separação nítida marcada não só pelo 

padrão de vida das diferentes classes sociais, mas também por muros físicos, que 

separam e distanciam as diferentes classes sociais e vidas urbanas que ali se 

encontram (CALDEIRAS, 2000; GORDILHO-SOUZA, 2002; ROLNIK, 2006; 

CARVALHO & PEREIRA, 2006; HOLSTON, 2013). 
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Ainda que a literatura traga tipos diferentes de configuração do espaço 

devemos levar em consideração que diferentes padrões de organização e 

segregação espacial se encontram nas grandes cidades de forma simultânea, como 

é o caso de Salvador, onde podemos perceber que embora exista um forte padrão 

de segregação entre ricos e pobres, no qual os primeiros são dotados de bons 

serviços e boa infraestrutura, enquanto os segundos precisam lutar cotidianamente 

para angariar serviços básicos como saúde, transporte e educação, essa 

segregação não se apresenta de forma rígida, uma vez que a distância física é 

mínima já que não é raro que os bairros de classe média-alta e os periféricos sejam 

vizinhos, ou até mesmo pelas possibilidades de interação e chegada de recursos 

(materiais ou não) às favelas soteropolitanas. Um outro padrão que se torna 

crescente e facilmente visível na cidade de Salvador é aquele apontado como 

enclaves fortificados por Caldeiras (2000), ou seja, condomínios de classe alta que 

se cercam de muros e isolam-se ao máximo da cidade. A segregação, em sua forma 

mais ou menos flexível, não se apresenta de maneira isolada, é possível que 

vejamos em uma mesma área urbana elementos presente nos diferentes padrões. 

Embora haja, em muitos casos, padrões de segregação social que 

permitam maior diálogo entre bairros de distintas classes sociais o termo periferia,8 

assim como termo marginalidade – apesar de seus diferentes significados – ao tratar 

de aspectos urbanos e sociais tende a assumir uma conotação negativa, 

representado aquelas comunidades que se encontram fisicamente distante do centro 

da cidade – marginais em seu sentido estrito, pois margeiam a cidade - e aquelas 

que são socialmente excluídas e distanciadas da vida urbana em seu sentido pleno 

de direitos, tal qual o definem Harvey (2012) e Lefebvre (2001), uma vez que o uso 

de termos “comunidade periférica” ou “periferia” não fazem referência a moradores 

de classe média-alta que ocupam as franjas da cidade em seus condomínios 

                                                           
8  

O dicionário Aurélio traz dentre as definições de periferia: “Conjunto das zonas situadas à 

volta do centro da cidade, mas a alguma distância deste”.  
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fortificados, ainda que esse seja um padrão de ocupação do espaço urbano 

crescente nas cidades brasileiras.  

Mesmo que o surgimento das favelas brasileiras date do final do séc. XIX 

é apenas em 1980 com o fim do regime militar e com a reabertura política que os 

movimentos sociais ganham mais espaço no cenário político nacional, o que acaba 

trazendo a luta pela regularização fundiária como tema recorrente no cenário político 

nacional a partir das décadas de 1980 e 1990. 

 

2.2 - PRIMEIROS PASSOS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 

PARA POPULAÇÕES POBRES 

 

 O crescimento acelerado das favelas, a partir da segunda metade do séc. 

XIX, indica a ausência de moradia formal e regular para grande parte dos moradores 

pobres das cidades, problema que não poderia ser solucionado via oferta do 

mercado formal de habitação, seja ele de compra ou de aluguel, já que as 

possibilidades de habitação não eram compatíveis com a situação financeira dos 

moradores das periferias. As primeiras intervenções do Estado na produção de 

habitação popular são desenvolvidas durante o Estado Novo, e podem ser citadas, 

como uma das principais iniciativas governamentais para solucionar o problema 

habitacional: A Fundação Casa Popular (FCP), entre os anos 1940 e 1960, como o 

primeiro órgão federal desenvolvido para o enfrentamento da questão habitacional; e 

o Banco Nacional de Habitação (BNH), entre as décadas de 1960 a 1980, tinham o 

objetivo de promover o acesso à casa própria para os moradores mais pobres das 

cidades brasileiras (GORDILHO-SOUZA, 2000; VALLADARES 1978; 2005).  

O BNH, em integração com o Sistema Financeiro de Habitação, foi o 

principal responsável pela promoção de conjuntos habitacionais durante as décadas 

de 1970 e 1980, alterando o padrão de produção de moradia das grandes cidades 

brasileiras, promovendo a verticalização das cidades e popularização dos 

apartamentos. Porém, diferente do que se esperava, o acesso a esses 

apartamentos ficou concentrado entre as classes altas e médias, não impulsionando 
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a democratização da casa própria, que era sua proposta original quando os 

programas foram formulados no início da década de 1960.  

A razão da não difusão dos conjuntos habitacionais para as classes 

menos abastadas da população se encontrava nos requisitos de renda que eram 

exigidos para a participação do programa. Para conseguir uma casa através desse 

tipo de programa era preciso que os beneficiários tivessem renda variável entre 3 a 

5 salários mínimo, o que não condizia com a realidade financeira de maioria da 

população brasileira, sobretudo daquela que recorria a favelas e autoconstrução 

como a solução para o problema habitacional. Apesar disso, não podemos deixar de 

mencionar que durante a década de 1980, com a criação do Departamento de 

Terras do BNH, as habitações de interesse social passaram a ser atendidas, porém 

grande parte dos terrenos financiados estavam distante do centro urbano, em áreas 

cruciais para o crescimento urbano e onde os serviços necessários ainda deveriam 

ser instalados. Estudos sobre o crescimento e a expansão urbana apontam que 

apenas 10% desses terrenos estavam ligados à malha urbana, ou seja, possuíam 

acesso a serviços necessários, como transporte, saneamento básico, água 

encanada e energia elétrica (MARICATO, 2011; ROLNIK, 2011). 

A ocupação de algumas áreas nas margens da cidade com a manutenção 

de áreas vazias entre elas é um processo recorrente na expansão urbana das 

grandes cidades brasileiras, essas ocupações são e foram bastante importantes na 

valorização de terrenos urbanos, configurando uma das principais práticas de 

especulação imobiliária nessas cidades. Com a ocupação dessas regiões a cidade 

se via forçada a expandir-se, não apenas em território, mas também em serviços, o 

que acabaria por valorizar os terrenos vazios, que agora poderiam ser vendidos a 

preço significativamente superior. Desse modo a expansão urbana foi mais 

interessante para os donos de terrenos do que para os moradores da periferia 

expandida, que chegavam a essas regiões sem nenhum recurso urbano, morando 

em áreas despovoadas e desprovidas de serviços básicos como pavimentação, luz, 

esgoto ou até mesmo água encanada (CALDEIRAS, 2000; GORDILHO-SOUZA; 

2000; ROLNIK, 2006; HOLSTON, 2013; CARVALHO & PEREIRA, 2014). 
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Programas como o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH) foram fundamentais para a expansão urbana de 

Salvador, que teve em seu processo de crescimento dois vetores principais: a orla 

da cidade, onde foram construídas habitações para as classes mais abastadas; e a 

expansão do centro da cidade, que cresce dando espaço às classes médias e 

baixas. Esses processos levaram à valorização da área e o encarecimento do solo 

urbano, que acaba levando à expulsão da população de baixa renda para as bordas 

da Baía de Todos os Santos e para municípios da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS). A expansão e modernização de Salvador, em meados do século XX, 

seguiram o padrão de desenvolvimento urbano do restante do país, configurando 

seu crescimento da cidade em torno de sua orla e para o litoral norte, onde foi 

construída a Avenida Luiz Viana Filho na década de 1970, cujo crescimento vem se 

intensificando desde então. Embora esse processo de expansão urbana tenha 

apresentado mudanças significativas, tanto na expansão da orla, quanto no 

surgimento da Av. Luiz Viana Filho, é seu crescimento que chama mais atenção 

para a construção desse trabalho, já que foi nesse espaço e contexto de expansão 

da cidade para o vetor norte que surge, na década de 1980, o Bairro da Paz, que 

está situado nas margens da Avenida, que é uma região em crescente valorização 

na cidade, além do padrão de manutenção de espaços vazios entre áreas ocupadas 

naquela região que passava a ser expandida e valorizada, espaços esses que foram 

apropriados pelo capital imobiliário da cidade, transformando-os em grandes 

condomínios de luxo (GORDILHO,2000; CARVALHO & PEREIRA, 2006; 

SCHEINOWITZ, 1998; HITA & GLEDHILL, 2010).  

A Avenida Luiz Viana Filho, Avenida Paralela, ou apenas Paralela como é 

mais conhecida na cidade, foi finalizada no início dos anos 1970, com cerca de 14 

quilômetros de extensão que ligam as Avenidas Tancredo Neves, Dorival Caymmi e 

Otávio Mangabeira. Com sua construção, esperava-se a expansão de cerca de 100 

milhões de metros quadrados, dando lugar a moradia de cerca de 2 milhões de 

novos habitantes naquela região, transformando em setores residências grande 

parte das terras desocupadas da capital baiana, naquele momento. A Avenida 
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apareceria como solução para a grande concentração urbana e déficit de espaços 

urbanos para novas habitações, que durante os anos 1960 e 1970 se concentravam, 

em grande medida no centro da cidade (cerca de 99,7% da população residia no 

centro da cidade até então), que correspondia a apenas 30% do total do espaço do 

município até então (SCHEINOWITZ, 1998). 

A Paralela tornou-se ao longo dos anos um grande vetor de crescimento 

na cidade não apenas pela grande possibilidade de expansão residencial, mas 

também por abrigar instituições como: o Centro Administrativo da Bahia, inaugurado 

em 1972, o Parque Tecnológico da Bahia, em 2012, grandes faculdades da cidade9, 

e empreendimentos públicos - como o Serviço de Processamento de Dados do 

Governo Federal (SERPRO), o centro de Aperfeiçoamento de Professores do 

Estado da Bahia - e privados como revendedoras de veículos e o jornal Correio da 

Bahia, um Parque Aquático que é uma opção de lazer para a população juvenil, e 

um campus da Universidade Católica do Salvador. Além de ser a principal via de 

acesso ao Aeroporto da cidade, fundado em 1925, e para a Estrada do Coco, 

construída em 1975, principal acesso ao litoral norte do Estado. 

O povoamento dessa região, nos anos 1970, foi impulsionado pela 

criação de pólos habitacionais, como o de Narandiba e Mussurunga, que juntos 

trouxeram cerca de 36.000 pessoas para habitar a região, porém não podemos 

deixar de mencionar as ocupações informais que ocorreram no novo vetor da 

cidade, dentre as quais se encontra o nosso estudo de caso, o Bairro da Paz, 

nascida como Malvinas naquele período (SHEINOWITZ, 1998).  

A literatura aponta que embora a cidade tenha crescido, dando mais 

espaço para moradias e possivelmente para a resolução da problemática do déficit 

habitacional, a população pobre não foi devidamente integrada no crescimento da 

cidade, marcando este processo de expansão urbana como um de forte caráter de 

exclusão social, já que o padrão de ocupação do solo se transforma em relação ao 

                                                           
9  

Dentre as faculdades que estão situadas na Av. Paralela podemos citar: Universidade Jorge 

Amado, Faculdade de Ciência e Tecnologia, Área 1, Faculdade Ruy Barbosa. 
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da sua expansão (difundindo-se para as periferias da cidade), mas se mantém em 

relação à manutenção das desigualdades sociais e péssimas condições de 

habitação para a população mais pobre da cidade, fazendo com que o planejamento 

urbano e os investimentos em melhorias urbanas chegassem apenas para os 

moradores da cidade formal, mantendo o padrão de modernização excludente para 

as cidades brasileiras (CARVALHO & PEREIRA, 2006, 2014; GORDILHO, 2000, 

2004, 2007).  

O surgimento dos conjuntos habitacionais populares esteve, desde o seu 

início, relacionado com a necessidade de remoção das favelas de terras mais 

valorizadas e visadas pela especulação imobiliária, das quais os moradores 

informais eram retirados e realocados em terrenos, comumente, nas periferias da 

cidade. Ações públicas desse tipo têm como objetivo a remoção de favelas de áreas 

valorizadas da cidade formal, ou com potencial de grande valorização, e a 

realocação de seus moradores para esses conjuntos. Embora essa prática ainda 

faça parte de ações dos poderes públicos e não seja uma especificidade 

soteropolitana, sua redução foi significativa com o fim da ditadura militar e com a 

criação do Estatuto da Cidade, sendo essa, em regra, durante muito tempo a 

solução criada pelo poder público para o problema habitacional.  

Em Salvador o processo não se deu de forma diferente, nas décadas de 

1960 e 1970, adotando o princípio de que o déficit habitacional era o causador do 

crescimento das favelas e das condições precárias de vida, o governo do Estado 

declara várias áreas de interesse social para construção de conjuntos habitacionais, 

áreas que foram escolhidas pelo poder público levando em consideração uma série 

de elementos, como o custo da terra, a infraestrutura, as condições de transporte 

com a cidade, além dos preços oferecidos serem mais baixos do que o mercado 

imobiliário geral, podemos citar entre esses conjuntos os de Narandiba, Mussurunga 

e Cajazeiras, ambos localizados em regiões distantes do centro da cidade e 

praticamente despovoadas no período (SCHEINOWITZ, 1998; GORDILHO-SOUZA, 

2000; CARVALHO E PEREIRA, 2014). 
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Embora a ideia de oferecer uma casa a preços relativamente acessíveis a 

populações de baixa renda pareça uma solução ideal, e aproxime-se bastante da 

ideia do atual programa federal criado nos últimos anos pelo governo do PT - Minha 

Casa, Minha Vida (MCMV) - é importante ressaltar suas diferenças. Seria preciso 

estudar mais a fundo o Programa MCMV, o que não é nosso objetivo, mas de 

antemão podemos apontar que a inscrição em conjuntos habitacionais não foi 

voluntária e os preços pagos pela população não eram tão acessíveis quanto o que 

fora planejado, como já nos indicaram os dados acima expostos.  

A remoção de favelas em distintas cidades brasileiras no final do século 

passado apresentou alguns problemas, dentre os quais podemos citar a falta de 

condições de pagar pela moradia que lhes foi imposta, o que gerou um grande 

índice de repasse de casas, fazendo com que os moradores retornassem às favelas 

(VALLADARES, 1978). Outros elementos devem ser levados em consideração no 

retorno desses moradores às favelas, ou a suas comunidades, tais como a 

proximidade com o trabalho, com os familiares e amigos, já que sua rede de 

relações configuram um elemento crucial para a vivência desses moradores na 

cidade, seja na escolha do bairro onde moram quando chegam à cidade, seja em 

ajudas como deixar as crianças com alguém na hora do trabalho ou da necessidade, 

além dessas redes serem uma forma crucial de angariar recursos materiais e 

imateriais (HITA, 2010). 

O retorno dos moradores à favela anteriormente ocupada após o 

abandono dos conjuntos habitacionais não acontece de forma pacífica, acreditamos 

que o caso do Bairro da Paz possa elucidar de forma casos como esse. O Bairro 

que foi primeiramente conhecido e nomeado como Malvinas, nasce como uma 

ocupação na Paralela e vem a ser removido para a Fazenda Coutos no início dos 

anos 1980. Os moradores, que foram realocados para outras regiões da cidade, 

voltam a ocupar a região alguns anos depois, quando se iniciam conflitos 

relacionados a posse de terra daquela região, quando se trava um embate direto 

com o poder público, de onde vem o nome da “invasão” das Malvinas, que faz 
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alusão à Guerra das Malvinas10, que ocorria naquele período. Os moradores, que 

eram expulsos de forma violenta, contam que construíam suas casas à noite para 

serem derrubadas pela polícia durante o dia. O processo de luta durou algum tempo, 

mas a ocupação chegou a ser reconhecida pouco depois pelo então governador 

Waldir Pires, que lhes conferiu o direito de permanecer naquela região 

(ALCÂNTARA, 2005; HITA & DUCCINI, 2007). 

A luta dos moradores pela permanência nas favelas das quais foram, 

outrora, removidos é um dos principais elementos que impulsionaram a 

transformação das práticas de resolução do problema do déficit habitacional. 

Diferente do que acontecia com os programas governamentais que tinham como 

principal objetivo a remoção de favelas de áreas de crescente valorização 

imobiliária, o poder público passa a adotar a favela como um meio de solucionar a 

problemática de moradia nas grandes cidades, o que acaba alterando o tipo de 

política realizada nesse sentido. A concepção de política urbana sofreu algumas 

alterações paulatinas, que serão mais detalhadas ao longo desse trabalho, essas 

mudanças modificam o modelo de ação política utilizada até então, a criação do 

Estatuto da Cidade (2001) e do Ministério das Cidades (2003) reforçam a 

necessidade da construção de cidades democráticas, regulamentando e 

instrumentalizando as ações políticas nessa seara, com isso existe uma tendência 

de que as políticas de desfavelização – que já vinham entrando em desuso desde a 

década de 1980 – passem a dar cada vez mais espaço para políticas que visem a 

urbanização de forma inclusiva, ou seja, aquela que diminui as diferenciações 

existentes entre cidade formal e favela. Com essas transformações, a favela 

aparece como consequência de um crescimento urbano desordenado, desigual e 

despreparado ao mesmo tempo que como a solução para o déficit habitacional 

causado por esse processo (SOUZA-GORDILHO, 2000; CARVALHO & PEREIRA, 

                                                           
10 A Guerra das Malvinas ocorreu no ano de 1982, e foi um conflito armado entre a Inglaterra e 

o Argentina que aconteceu nas Ilhas Malvinas. O arquipélago foi reivindicado pelo Reino Unido, 

durante os meses de abril e junho, que afirmavam que as terras foram invadidas e ocupadas de 

forma irregular pelos argentinos. 
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2006; ROLNIK, 2006; MARICATO, 2011). Com isso as práticas de remoção vão 

abrindo espaço para aquelas políticas que visam urbanizar e prover de serviços 

urbanos nessas áreas, dando a seus moradores qualidade na habitação urbana. 

As políticas habitacionais, desenvolvidas até então, preocupavam-se com 

o caráter quantitativo de seus programas, tais como o BNH, que eram voltados para 

o financiamento de habitação, não mostraram resultados muito significativos, no que 

diz respeito a queda do índice do déficit habitacional entre as camadas mais baixas 

da população, nem mesmo em relação à inserção dessas camadas na lógica urbana 

formal (GORDILHO-SOUZA, 2000; ROLNIK, 2011, KOWARICK, 1979). Apenas 

após o fim do regime militar, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

direito à cidade e à habitação para toda a população são assegurados, já os 

instrumentos e órgãos públicos voltados para essa finalidade só são construídos 

pouco mais de uma década depois, em 2001 é criado o Estatuto das Cidades, e em 

2003 o Ministério das Cidades. Ambos criados para assegurar que esses direitos 

sejam respeitados e levados em consideração em todas as etapas da formulação 

das políticas urbanas e habitacionais em todos os níveis de governo (BONDUKI, 

2009; MARICATO, 2010; ROLNIK, 2011). 

É interessante apontar que entre o fim do Banco Nacional de Habitação e 

a criação do Estatuto das Cidades a política habitacional era quase que 

exclusivamente tratada a nível estadual e municipal, não tendo nenhum 

envolvimento da União. Com a criação da normatização trazida pelo Estatuto da 

Cidade o problema habitacional passa a ser compreendido como uma demanda que 

deve ser tratada pelos três níveis de governo: municipal, estadual e federal. Embora 

haja diversos programas de nível federal que tentam resolver o problema do déficit 

habitacional, e de diversas maneiras, damos maior destaque aos programas de 

regularização fundiária, que com a criação do Estatuto das Cidades, passam a ser 

de competência municipal regulamentada este e pelos  Planos Diretores11 de cada 

cidade. 

                                                           
11  

Os Planos Diretores não são uma criação do Estatuto da Cidade, embora seu uso tenha 

ganhado maior força a partir deste.  
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2.3. A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CAMINHO PARA AS POLÍTICAS URBANAS 

   

 Com a integração das políticas urbanas a partir da criação do Estatuto 

das Cidades, elas passam a ser entendidas não apenas em nível de governo, como 

foi citado, mas também em nível de setores das políticas públicas, uma vez que a 

questão do direito à cidade está articulado a uma série de questões, como direito à 

moradia, à segurança, à saúde, à infraestrutura e à mobilidade social. Autores como 

Castells e Borja (1996) afirmam que a questão urbana latino-americana pode ser 

solucionada através da diversidade de atores urbanos, ou seja, é importante que 

sejam pensadas de forma participativa, levando em consideração os múltiplos atores 

e seus interesses, sendo construídas através de um processo conjunto entre poder 

público, agentes privados e sociedade que são representados, na grande maioria 

das vezes, por movimentos sociais e coletivos de bairro.  

pacto entre agentes públicos e privados, criação de centralidade e de 
espaços públicos qualificados, reconstrução da cultura cívica, reforma 
político-administrativa no sentido de obter dos governos locais mais eficácia 
e mais participação e, sobretudo, modernização da infra-estrutura).  urbana 
(serviços públicos, comunicações e áreas empresariais). (CASTELLS & 
BORJA, 1996, p.157). 

 

A política urbana deve ser planejada e pensada como um processo que 

visa integrar as ações entre as distintas esferas de governo, os atores que a 

formulam - os policy makers – sem deixar de respeitar o espaço e interesses dos 

demais atores que compõem a arena política, sejam eles representantes do poder 

público ou da sociedade civil, de modo a garantir que seja considerada a maior 

variedade de demandas e problemáticas urbanas possíveis (ibidem, p. 161). Com a 

mudança da concepção de direito à cidade, e consequentemente da política urbana 

e habitacional, a participação da sociedade civil torna-se um elemento essencial no 

desenvolvimento dessas ações dos governos. A participação social deve ser 

compreendida como parte fundamental em todo o processo de construção e 

implementação da política urbana, seja na transformação da demanda em um 

problema político através de manifestações de insatisfação e reivindicações diversas 
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que chamam atenção do poder público para o problema de modo a transformá-lo em 

um item da agenda do governo, seja em outras de suas etapas, no que diz respeito 

à formulação do tipo de política desejada, sua implementação e, sobretudo, 

avaliação.  

A participação social configura um importante instrumento de luta e apoio 

para grupos da sociedade civil que historicamente se encontram em situação de 

desvantagem econômica e social, de modo a incluir suas demandas na agenda 

política dos governos. Portanto é preciso que a política urbana seja entendida como 

um elemento central na vida urbana e em suas transformações, para que possamos 

compreender de que forma as ações públicas impactam direta e indiretamente na 

vida dos moradores urbanos, principalmente daqueles que se encontram em 

situações periféricas de habitação.  

Embora tenham sido aprovado o Estatuto da Cidade e criado o Ministério 

das Cidades, entre outras razões, para assegurar a importância da habitação de 

interesse social, dando-lhe reconhecimento e legitimidade no cenário político 

nacional, as políticas urbanas ainda tendem a reproduzir e intensificar a lógica de 

uma cidade dicotomizada entre o “formal” e o “informal”12. Sem adotarmos uma 

visão romantizada do Estado e de suas ações, compreendemos a política pública 

como sendo aquela ação dos governos imersa em um processo político que envolve 

atores e interesses diversos, o que nos leva a assumir a política pública como aquilo 

que o governo decide fazer ou não fazer, entendendo que cada ação ou não-ação é 

uma decisão tomada levando em consideração os interesses em questão (DYE,  

2005).  

As políticas urbanas atuais vêm sendo construídas a partir da ideia de 

que problemáticas como o déficit habitacional e as ocupações ilegais/informais 

devem ser pensadas tendo como premissa a necessidade do reconhecimento da 

função social dessas áreas destinadas para moradia, ou seja, como Zonas Especiais 

                                                           
12  

Para ler mais sobre: CARVALHO, I.M.M. & PEREIRA, G.C. Segregação Sócio-Espacial e 

Dinâmica Metropolitana. In.:Como anda Salvador? Salvador: Edufba, 2006. p. 83-109. 
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de Interesse Social (ZEIS), e que haja garantia de serviços a seus moradores em 

detrimento da política urbana pensada ao longo do século, contudo a forma de 

pensar e construir a cidade continua tendendo a reforçar a lógica de exclusão social 

vigente na sociedade, expressando-a enquanto configuração da habitação no 

espaço urbano. Desse modo defendemos que as políticas urbanas podem ser 

percebidas e analisadas através de duas óticas: aquela que pretende incluir aqueles 

que há muito são excluídos da lógica urbana; como também podem ser vistas como 

um meio de reforçar e reafirmar tal exclusão, de acordo com as ações do governo 

que as executa. (GORDILHO-SOUZA, 2004, 2000; GLEDHILL E HITA, 2010; 

ROLNIK, 2006).  

Os primeiros movimentos urbanos em prol da moradia surgem por volta 

da década de 1970 - com a intensificação da urbanização e com o surgimento e 

intensificação de seus problemas – e são essenciais na luta pela reabertura política 

do país. O Movimento Nacional de Reforma Urbana surge, em nível nacional, nesse 

contexto, com o apoio de atores externos, tais como a Igreja Católica, os 

intelectuais, os sindicatos e grupos de esquerda, enquanto em nível local eclodem 

diversos conflitos de terra oriundos do processo de expansão urbana excludente e 

segregadora em face a uma política urbana desenvolvimentista e pautada na terra 

urbana como propriedade privada individual. Fernandes (2010) aponta que já em 

1979 a legislação começa a dar seus primeiros passos para a construção de uma 

cidade mais democrática, quando é aprovada a Lei nº 6.766/79, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, que foi um marco para se pensar na função social da 

propriedade e da cidade, que viera a ser reconhecida em 1988, com a promulgação 

da Constituição Federal; em 1983 surgem, a nível municipal, os primeiros programas 

de regularização de assentamentos informais em áreas urbanas, nas cidades de 

São Paulo e Belo Horizonte; em 1988 as políticas urbanas passam a ser geridas 

pelos municípios, porém é apenas em 2000, através da Emenda Constitucional 26, 

que a moradia passa a ser reconhecida como um direito social (REALI & ALLI, 

2010). Outra grande alteração trazida pela Constituição de 1988 é o tratamento da 

questão habitacional, também, pelo governo federal, o que não ocorria desde 1986, 
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quando o BNH foi extinto e as políticas urbanas habitacionais deixam de ser 

competência do governo federal e passam a ser responsabilidade apenas dos 

estados e municípios.   

A re-inserção da problemática habitacional na agenda federal, através da 

Constituição Federal de 1988, visa transformar qualitativamente o tipo de política 

urbana e habitacional que vinha sendo elaborada até então, de modo a atender a 

demanda crescente da sociedade civil e movimentos sociais. A mudança na 

legislação urbana é um ganho fundamental para os movimentos urbanos, uma vez 

que possibilita o reconhecimento de direitos, instrumentalizando e legitimando sua 

luta. Embora não possamos afirmar que a legislação altere de fato o modo de fazer 

política urbana, podemos apontar todos esses instrumentos como elementos 

essenciais para o fortalecimento da luta e construção de cidades mais justas.  

Trazer a luta pelo direito à cidade para uma legislação é bastante 

significativo para que se evite a reprodução da lógica urbana desigual e segregada 

que se visa combater, dando instrumentos legais para aqueles que lutam contra 

construção de uma cidade democrática, incluindo questões cruciais no debate 

urbano, tais como segregação espacial e reforma da estrutura fundiária (Maricato, 

2012, 2010). Algumas das medidas que foram tomadas pelo poder público desde a 

década de 1990 foram centrais para se repensar de modo mais amplo a questão 

urbana no Brasil, podemos citar entre elas: 

O formato institucional dessa nova política urbana foi consolidado com a 
criação do Ministério das Cidades, em 2003, o qual passou a ser o principal 
agente interlocutor e de apoio financeiro para execução dessa política, com 
a implantação de diversos programas, com destaque para o Programa 
Nacional de Regularização Fundiária. Para tanto, o instrumento urbanístico 
que vem sendo utilizado pelas administrações municipais é o 
estabelecimento de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), porções 
urbanas do território municipal destinadas à implementação de programas 
de regularização urbanística, fundiária e à produção, manutenção ou 
qualificação de habitação de interesse social (SOUZA-GORDILHO, 2007, p. 
2). 

 

A criação do Estatuto das Cidades, em 2001, representa outro importante 

marco de desenvolvimento de políticas urbanas progressistas nas lutas pela terra 

urbana e pelo direito dos pobres à cidade. Para Rodrigues & Barbosa (2010), mais 
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do que os instrumentos legais disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, são 

relevantes os princípios e as diretrizes propostas pela legislação para pensar as 

políticas urbanas, estes seriam: o cumprimento da função social da propriedade e da 

cidade, a justa distribuição dos benefícios do processo de urbanização e a gestão 

democrática da cidade. Apesar de reconhecer os ganhos sociais e políticos que são 

tais instrumentos é importante pensá-los criticamente, uma vez que mesmo que a 

função social da cidade, da propriedade e do solo urbano venham sendo 

amplamente discutida, ainda não podemos afirmar que as legislações urbanas 

fazem jus ao que foi proposto nesses dispositivos legais, já que as distorções entre a 

lei e a sua prática são existentes e significativas (ROLNIK, 2006; MARICATO, 2010, 

2011). Vale a pena, desse modo, nos questionar se as mudanças legais instituídas 

são suficientes para alterar a concepção de cidade do poder público e da sociedade, 

O que muda, de fato, nas cidades brasileiras e na vida dos seus moradores após a 

criação do Estatuto da Cidade e do Ministério das Cidades? 

 

2.4. PLANOS DIRETORES 

 

O Plano Diretor não é uma criação do Estatuto da Cidade, embora tenha 

ganhado maior força dentro das políticas de planejamento urbano a partir de suas 

imposições por parte deste. De acordo com o Estatuto da Cidade é obrigatória a 

elaboração de um Plano Diretor para todas as cidades que possuam mais de 20 mil 

habitantes ou para aquelas que fazem parte de alguma região metropolitana ou 

aglomerado urbano, devendo ser revisado a cada dez anos. O Estatuto da Cidade 

indica que em seu processo de elaboração, implementação e fiscalização deverá ser 

garantida, pelos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, a participação da 

comunidade, via promoção de audiências públicas, transparência do que for 

produzido, via publicidade de documentos e informações, assim como o acesso 

destes a quaisquer interessados (VILLAÇA, 1991; FERNANDES, 2010; MARICATO, 

2010). Definidos quais municípios deverão elaborar o Plano Diretor Urbano o 

Estatuto da Cidade lhes dá o prazo de cinco anos para sua elaboração, porém ainda 
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assim cerca de 2.019 cidades brasileiras se encontram, ainda, sem Plano Diretor. 

Das cidades que possuem mais de 20.000 habitantes, apenas 69 cidades 

descumprem o indicado pelo Estatuto da Cidade, totalizando 1.540 cidades com o 

documento elaborado, e 108 em processo de execução do mesmo, como indica a 

tabela I (VILLAÇA, 1991; FERNANDES, 2010). 

Os Planos Diretores devem ser elaborados pelos municípios através da 

realização de diagnósticos científicos construídos por toda a cidade, apontando os 

aspectos sociais, econômicos, físico-territoriais, políticos e os problemas 

provenientes de cada uma dessas áreas, tendo como finalidade apontar modos de 

resolvê-los a longo, médio e curto prazo. Para alguns autores o Plano Diretor não 

passa de uma construção mental acerca da cidade sem aplicabilidade alguma, 

destoando da prática sobre a cidade (VILLAÇA, 1991). Um grande problema, 

apresentado pela literatura, na construção dos Planos Diretores diz respeito à 

participação da população em sua elaboração.  

A participação popular aparece como elemento fundamental em distintas 

fases da elaboração do Plano Diretor, como em sua fiscalização e implementação, 

além disso ela serve também como um meio de evidenciar a heterogeneidade da 

população que compõe a cidade, chamando atenção para a necessidade de 

construir políticas urbanas que contemplem as especificidades das diversas 

comunidades e cidades existentes dentro de uma mesma cidade, assim como nas 

diversas pautas e demandas de cada uma destas. A inclusão dos moradores da 

cidade como atores políticos, ou seja, como parte importante na elaboração e 

formulação das políticas públicas contrapõe-se à tradição cientificista, que ainda é 

bastante forte. Esta se pauta na elaboração de diagnósticos, onde os profissionais 

responsáveis por sua formulação tendem a produzi-los sem diálogo com a 

comunidade, o que fica evidente no tipo de linguagem que é utilizado na elaboração 

desses diagnósticos, assim como em sua apresentação para a comunidade em 

reuniões e audiências que tendem a ser feitas através de uma linguagem técnica, 

muitas vezes específica para os estudiosos da área, com a finalidade de sugerir que 
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houve, em sua elaboração de fato participação da comunidade (Rodrigues & 

Barbosa, 2010; Villaça, 1991). 

No que diz respeito à elaboração dos Planos Diretores Urbanos. a 

participação popular acaba sendo mais uma ideia do que uma prática, como 

apontam os casos das cidades de São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, 

São Luís e Salvador, que tiveram seus planos questionados judicialmente devido à 

ausência da participação popular; chegando até mesmo à suspensão temporária da 

elaboração de alguns desses planos, como ocorreu em Salvador em 2007, e volta a 

acontecer novamente no ano de 2013, com algumas ações do ministério público a 

favor da suspensão da tramitação do novo Plano Diretor da cidade (Rodrigues & 

Barbosa, 2010). 

A participação da população consiste um elemento fundamental na 

construção de uma cidade democrática que atenda às necessidades de seus 

moradores ao lado da constante luta dos movimentos urbanos para que ela se torne 

efetiva. Exemplo disso pôde ser visto através de uma das audiências públicas 

realizadas pela equipe de elaboração do novo plano diretor de Salvador em 2015, 

assim como o produto do diagnóstico realizado que se materializa em um relatório 

com pouco mais de 500 páginas, elaborado pela FIPE e alguns estudiosos urbanos. 

Tabela I – Municípios brasileiros com Plano Diretor 

Grandes Regiões e classe de 

tamanho da população dos 

municípios 

Municípios 

 Total 
Com Plano Diretor 

Sem Plano 
Diretor 

Total Em elaboração  

Brasil 5.570 2.785 763 2019 

Até 5.000 1.247 379 188 679 

De 5.001 a 10.000 1.227 398 195 642 

De 10.001 a 20.000 1.378 477 272 629 

De 20.001 a 50.000 1.080 914 99 67 

50.001 a 100.000 339 329 8 2 

De 100.001 a 500.000 260 259 1 - 

Mais de 500.000 39 38 - - 

        Fonte: Censo IBGE 2013 
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Quanto ao relatório, intitulado de “Salvador hoje e suas tendências”, 

podemos apontar que além da linguagem utilizada ser bastante técnica, dificultando 

o entendimento de grande parte da população soteropolitana, que não possui 

conhecimento científico sobre urbanização ou urbanismo, o tamanho do relatório 

produzido se torna, também, um dificultador do acesso do conteúdo do documento. 

Quanto às audiências aqui utilizadas para elucidar os pontos acima discutidos, 

podemos apontar a pouca participação de movimentos sociais locais, já que poucos 

bairros de Salvador estiveram ali representados, em contrapartida da forte presença 

de estudiosos da área; além das diversas falas de moradores e lideranças 

comunitárias apontando a inexistência da participação da comunidade na 

elaboração do documento ali exposto. 

Desse modo, embora o Plano Diretor, em tese seja uma garantia 

fundamental para a participação da população na elaboração da legislação urbana e 

na construção da cidade desejada por todos, garantindo-lhes o direito à cidade, 

ainda não conseguimos transformar o conceito de participação popular em prática 

efetiva, de modo que essa venha a transformar significativamente o espaço urbano.  

 

2.5. ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL 

 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são definidas pelo Estatuto 

da Cidade como áreas urbanas destinadas, predominantemente, à moradia da 

população de baixa renda, visando defender o direito social à terra urbana e à 

habitação, sujeitando-as a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do 

solo. A classificação especial do zoneamento da cidade de áreas de interesse social 

consiste em um dos principais instrumentos para a construção de cidades 

democráticas, e deve ser normatizada através dos Planos Diretores de cada cidade. 

No caso de Salvador, a Prefeitura da cidade estabelece a existência de três tipos de 

Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), através do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador (2004), que se transformam em cinco 

tipos de áreas três anos mais tarde. Estas são áreas destinadas à implantação de 
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habitação de interesse social, sejam elas públicas, privadas ou desocupadas e que 

serão predominantemente ocupadas por assentamentos precários e populares, 

visando a redução da demanda ou déficit habitacional (PEREIRA,2008).  

Tanto o reconhecimento das ZEIS, quanto das AEIS, permitem que o 

planejamento urbano perceba e conceda a distintas áreas da cidade tratamentos 

isonômicos, salientando a importância da percepção, pelo poder público, de que 

geralmente essas ocupações estão em locais onde as condições de habitação e 

infraestrutura são precárias, se distinguindo do restante da cidade. A intenção 

dessas medidas e instrumentos visam garantir a proteção dos moradores contra a 

ação dos agentes imobiliários, que normalmente representam um elemento de 

pressão para a expulsão dos ocupantes ao mesmo tempo em que aumentam a 

segregação entre as cidades formal e informal, uma vez que há tratamento 

diferenciado em relação a essas áreas (idem, 2008; CARVALHO, 2008; GORDILHO, 

2000).  

Embora tais instrumentos tenham sido criados com finalidade de proteger 

os moradores de ZEIS das ações do capital imobiliário, a literatura indica que vem 

surgindo um novo padrão de governança urbana atualmente, no qual o poder local 

se transforma em um facilitador dos interesses privados. Esse padrão de 

governança urbana está associado à transformação do poder local em um facilitador 

dos interesses privados, através do discurso de “competitividade urbana”, “cidade 

mundial” e “desenvolvimento”, o que acaba deixando as demandas dos moradores 

em segundo plano, transformando a cidade em um negócio (GLEDHILL, 2015; 

CARVALHO & PEREIRA, 2014). O que pode ser exemplificado, no caso de 

Salvador, com a aprovação dos Planos Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), 

2004 e 2008, assim como a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo 

(Louos). Isso se explica por  

um processo que pode ser considerado como uma terceirização do 
planejamento e da gestão da cidade, ou conforme antes mencionado, de 
transferência das atribuições de controle do uso e ocupação do solo e da 
formulação de políticas, planos e projetos de desenvolvimento urbano da 
esfera pública para a esfera privada. Todos os seus grandes projetos têm 
em comum a falta de transparência, de discussão, de participação pública, 
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como o repasse das atribuições tradicionais do Estado para a coalizão de 
interesses econômicos – empreiteiras de obras públicas, empreendedores 
imobiliários, concessionários de serviços públicos, empresas de consultoria 
–, que vem transformando a cidade em commodity e direcionando sua 
dinâmica em função dos objetos imediatos dos integrantes dessa coalizão” 
(CARVALHO & PEREIRA, 2014,p. 73).  

 

Carvalho & Pereira (2014) apontam que o cerne da problemática urbana 

reside no abandono das funções de gestão e planejamento, por parte do poder 

público, em detrimento dos interesses do capital privado, porém além da omissão do 

Estado outras variáveis devem ser levadas em consideração quando o assunto diz 

respeito a políticas urbanas eficientes e eficazes. De maneira geral, as políticas 

urbanas, inclusive aquelas que se ocupam das questões habitacionais devem ser 

entendidas como um ciclo que se inicia antes de sua execução, sendo crucial para a 

sua construção a ação dos diversos grupos de interesses que as compõem. Assim, 

a omissão do Estado ganha outra posição na construção das políticas urbanas, 

devendo ser entendida como uma opção dos atores políticos, a não-ação do Estado 

não deve ser analisada como um simples abandono de funções de gestão, mas 

como uma ação política, na qual existe a decisão do que deve ser feito ou não pelo 

Estado, em detrimento dos interesses por ele defendidos (DYE, 2005; ROLNIK, 

2006). Assim, na análise das políticas urbanas, não diferente do que acontece com 

as políticas públicas de maneira geral, os policy  makers13 têm um papel 

fundamental em todo seu ciclo. São esses atores e os espaços de poder que 

ocupam dentro do espaço de decisão que ocupam na formulação das políticas 

urbanas que transformarão determinados elementos em problemas, dando-lhes 

espaço nas agendas políticas definindo, desse modo, os assuntos que irão ser 

ignorados ou não pelo poder público, traçando quais as diretrizes das políticas 

públicas e das ações que devem ser tomadas pelos governos (FREY, 2000;DYE, 

2005; SOUZA, 2006; ROLNIK, 2006; MARICATO, 2012). 

                                                           
13  

Os policy makers podem ser entendidos como atores políticos responsáveis pelos processos 

de definições, formulações e tomada de decisões nas políticas públicas.  
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As políticas urbanas não podem ser vistas apenas como uma resposta do 

Estado ao interesse de determinada classe social, é importante levarmos em 

consideração a existência de redes de relações dentro do ciclo da política pública, e 

que estas são um elemento fundamental para a articulação dos atores nos 

processos decisórios, tendo poder de construir, reconstruir, e constranger ações e 

estratégias. Assim, as diversas etapas das políticas urbanas são constituídas por 

processos de conflito e consenso que são fundamentais dentro da policy arena14, e 

podem aparecer com maior ou menor força a depender do tipo15 de política em 

questão. Deste modo, acreditamos que as ações do poder público devem ser 

entendidas a partir da variedade de atores e interesses que compõem a arena 

política (FREY, 2000; SOUZA-GORDILHO, 2000; ROLNIK, 2006; SOUZA, 2006). 

Trouxemos até aqui diversas variáveis para a análise das políticas 

urbanas e dos processos de regulamentação do solo urbano, a fim de não deixar 

passar despercebidas questões como as exclusões sociais e territoriais que são 

delimitadas e reafirmadas cotidianamente no processo de viver a cidade pelos 

distintos grupos de interesses que atuam nela, pelas posturas assumidas por 

distintas facetas e grupos de poderes públicos ou até mesmo pela população que a 

habita. Além de ser preciso pensar nessas políticas criticamente, levando em 

consideração os jogos de interesses que são realizados pelas diferentes forças que 

atuam no cenário urbano, sejam elas políticas, privadas ou da sociedade civil 

organizada. No caso da cidade de Salvador, diversos estudos tocam o que tange a 

questão fundiária em diversas áreas do conhecimento, sejam elas o urbanismo, a 

                                                           
14  

“A 'arena política' refere-se à delimitação do campo, do ambiente, da cena onde se travam 

essas disputas. As características da arena política determinarão, em grande parte, a dinâmica da 

vida política, conforme as instituições decisórias vigentes, a configuração organizacional dos grupos, 

os valores e/ou prioridades estratégicas dos contendores”. Definição de Bruno Reis, no Dicionário de 

Políticas Públicas (São Paulo: Fundap, 2013). 

15  
São quatro os tipos de políticas: distributivas, regulatórias, redistributivas e constitutivas. Para 

cada uma dela serão formados diferentes apoios, rejeições e arenas. Para saber mais sobre a 

tipologia política ler Souza (2006) e Frey (2000). 
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economia, o direito ou as ciências sociais. Entretanto muito do que foi e está sendo 

produzido diz respeito às políticas urbanas que tomam a cidade como um todo. 

Dentre as diversas áreas que podem ser discutidas e trabalhadas pelas 

políticas urbanas, aquelas que tratam de questões habitacionais em áreas 

periféricas são as que possuem maior destaque nesse trabalho. Normalmente esse 

tipo de política vem atrelada a programas de regularização fundiária para moradias 

irregulares ou informais pela cidade. Programas como o Casa Legal, desenvolvido 

pela Prefeitura Municipal de Salvador, que aparecem como um meio legal de 

garantir aos moradores dessas regiões, historicamente excluídos pelo padrão de 

políticas urbanas que vêm sendo desenvolvidos nas grandes cidades brasileiras.  

 

2.6. POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM 

ÁREAS URBANAS 

 

A política habitacional e a política de regularização fundiária estão 

intimamente ligadas, já que o déficit habitacional e o crescimento desregulado da 

cidade são problemas recorrentes e crescentes nas grandes cidades brasileiras. 

Embora a irregularidade habitacional possa ser percebida por toda a cidade, em 

suas diversas formas16, a irregularidade será discutida nesse trabalho apenas no 

que diz respeito à ocupação de áreas urbanas por populações de baixo poder 

aquisitivo para fins de moradia, sendo assim, a irregularidade que interessa para a 

construção desse trabalho é aquela que diz respeito à moradia informal, aquela 

construída através de ocupações, nas quais seus moradores não possuem 

documentação que os certifique do direito de posse ou uso das áreas ocupadas para 

                                                           
16  

A irregularidade habitacional é um problema recorrente nas cidades brasileiras, e não é 

exclusivo de sua população pobre ou de suas favelas. O problema também existe entre as classes 

médias e altas, uma vez que o conceito de irregularidade abarca outras questões além daquela que 

diz respeito ao solo urbano e do direito à moradia, apontando questões que dizem respeito a diversos 

aspectos, a literatura  aponta que a irregularidade habitacional não diz respeito apenas a questão 

fundiária, mas há diversas outras maneiras de uma construção ser irregular, no que diz respeito ao 

solo, a edificação, etc.  
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moradia de interesse social. Tomamos como base a definição de 

informalidade/ilegalidade apresentada por Gordilho-Souza (2000): a) ocupações 

informais: aquelas que ocorrem à margem das normas estabelecidas pela lei; b) 

habitações irregulares: aquelas onde os donos são proprietários da construção, mas 

não do lote; c) ocupação irregular do solo: aquelas onde as habitações fogem das 

normas urbanísticas, embora sua legalidade seja reconhecida pela prefeitura. 

A regularização fundiária, assim como a construção de uma cidade 

democrática, são demandas presentes em movimentos urbanos em todo o país. O 

padrão de desenvolvimento urbano das grandes metrópoles brasileiras nos leva a 

identificar grandes áreas de segregação de bens e serviços e de classe por toda a 

cidade. A segregação socioespacial vem sendo amplamente discutida por grande 

parte da literatura sobre a questão urbana. Assim, podemos afirmar que embora a 

democratização das cidades seja um dos princípios fundamentais que regem as 

legislações urbanísticas, a fim de normatizar as políticas urbanas, ainda podemos 

identificar em uma mesma cidade, cidades diferentes, seus espaços são ocupados 

por serviços e grupos sociais diferentes, constituindo assim, diversas cidades dentro 

de uma mesma cidade. 

A questão da habitação é, sem dúvida, um dos principais problemas 

urbanos atualmente, não apenas no que diz respeito à população sem teto, mas 

também no que diz respeito a uma grande parte da população urbana que se 

encontra em situação irregular de moradia, ficando refém de serviços públicos de 

péssima qualidade, com pouca atenção do poder público. Visto que as ocupações 

se tornam a solução para o problema do déficit habitacional, o que precisamos 

perseguir agora é de que forma essas ocupações são incluídas na lógica urbana 

formal. Ou seja, de que modo esses moradores historicamente excluídos e 

marginalizados passam a ser incluídos e considerados na construção da cidade? De 

que forma os serviços públicos chegam nessas comunidades?  

A problemática fundiária deve ser pensada para além de elementos que 

dizem respeito à legalização da posse ou uso do solo, considerando uma série de 

questões que perpassam o cotidiano dos moradores dessas regiões e que envolvem 



 

44 

 

tanto a infraestrutura urbanística da ocupação, quanto a relação que estes possuem 

com o lugar (LAGO, 2003). Por outro lado, a questão da regularização do solo 

urbano, como vem sendo pensada atualmente, compreende ações baseadas no 

reconhecimento das ocupações e na necessidade de incluí-las na cidade formal, 

mediante acesso a serviços que se apresentam ao munícipe como um direito, o que 

acaba ampliando os horizontes das políticas voltadas à regularização fundiária do 

solo urbano para além da questão da legalidade/ilegalidade do solo ou 

regularidade/irregularidade das habitações. No primeiro caso devemos pensar  na 

forma pela qual as ocupações e posses foram estabelecidas, analisando em que 

medida os parâmetros legais foram ou não seguidos nesses processos, enquanto no 

segundo caso, para pensar as regularidades das habitações devemos relacionar a 

posse da terra e da habitação.  

Compreendendo que a questão do solo e habitação urbana são muito 

mais complexas que essas delimitações e definições teóricas postas, as políticas 

urbanas, que passam a ser construídas após a abertura política do Brasil - no final 

da década de 1980 - tendem a não se limitar apenas às questões que permeiam a 

legalidade/ilegalidade do solo urbano, mas passam a levar em consideração 

também a concepção de direitos dos sujeitos dessas cidades e, sobretudo, o 

reconhecimento das áreas ocupadas por eles. 

Essas políticas podem vir a reforçar a lógica de exclusão urbana e a 

intensificar a tendência à segregação socioespacial presente nas grandes 

metrópoles brasileiras, o que não acontece de forma diferente no caso de Salvador, 

onde o Estado pode vir a atuar, através políticas públicas, como corresponsável pela 

produção e reprodução das desigualdades que se fazem presente na realidade 

urbana por todo o país. A segregação urbana (que pode ser facilmente visualizada, 

em muitas metrópoles brasileiras, como acontece em Salvador) cresce com o 

desenvolvimento urbano e se reforça com as políticas urbanas e habitacionais que 

são desenvolvidas pelos municípios.  

É comum, desde os anos 1940, que o Estado intervenha na organização 

do espaço urbano, seja através de investimentos ou de ações que levam a 
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desapropriações. Tais ações, como aquelas conhecidas como higienistas, foram 

adotadas pelo Estado, em meados do séc. XIX, e acabam por influenciar o modo de 

organização do espaço urbano a partir de então e têm impactos e reflexos nos 

espaços ainda hoje. Não era raro que áreas de ocupação popular fossem 

desapropriadas para regiões mais distantes das cidades, sob o argumento de 

insalubridade das habitações e de melhoria da higiene do espaço público. Assim, as 

ocupações desfavorecidas da infraestrutura adequada eram transferidas e com elas 

seus moradores e, também, os problemas urbanos ali existentes. As 

desapropriações higienistas – que marcaram o tipo de política urbana vigente até 

final da década de 1980 - foram fundamentais para contribuição da segregação e 

expansão urbana, desenvolvimento do sistema viário e os processos de 

gentrificação (SOUZA-GORDILHO, 2000, 2007; ROLNIK, 2006; CARVALHO & 

PEREIRA, 2008).  

Ao mesmo passo, o crescimento das cidades faz com que o poder público 

invista cada vez mais nas problemáticas urbanas, o que acaba produzindo novas 

normas referentes ao uso e ocupação da cidade. O movimento de expansão urbana 

não é uma característica apenas das grandes cidades brasileiras, mas é um padrão 

em toda a América Latina (SOUZA-GORDILHO, 2000). Carvalho & Pereira (2008) 

apontam um padrão de desenvolvimento e integração das grandes metrópoles 

latino-americanas, de modo a contribuir com a consolidação da segregação urbana, 

sendo segregação social um elemento forte neste processo (CARVALHO & 

PEREIRA, 2008). 

A questão da exclusão socioespacial de grupos mais vulneráveis, como 

os moradores de favelas, ocupações ou áreas informais nas cidades, engloba 

problemáticas que se fazem presente durante todo o processo de urbanização, 

contribuindo para a configuração das cidades com zonas urbanas altamente 

desiguais, produzindo realidades opostas numa mesma cidade. As diferenças entre 

as cidades formal e informal acabam sendo reforçadas pela concentração de 

serviços e possibilidades encontradas em cada uma delas. Serviços estes que serão 

distribuídos de maneira diferente em diferentes lugares da cidade, de acordo com os 
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interesses17 distintos que compõem todo o processo de formulação e implantação da 

política urbana e recursos dos governos, o que acaba retroalimentando tais 

desigualdades, a maior ou menor valorização destas áreas e o maior ou menor 

investimento da iniciativa privada nestas regiões (VÉRAS, 2003; CARVALHO, 2006; 

PEREIRA, 2008; MARICATO, 2011; SOLAC, 2012). 

Desse modo a vida urbana deve ser pensada e estudada através da 

composição de atores políticos e sociais distintos, que se unem em torno dos papéis 

que ocupam dentro dos grupos sociais e das regras que o regem. A estrutura social 

da cidade, aqui, é pensada através relações entre pessoas que estão conectadas 

por regras e contextos. E é a partir dessa percepção de urbanidade que analisamos 

o programa de regularização fundiária da atual gestão da Prefeitura de Salvador, 

tentando compreender a percepção dos moradores e lideranças comunitárias em um 

dos bairros onde o Programa foi lançado. Assim, a problemática urbana se inter-

relaciona com as seguintes questões: segregação socioespacial, políticas 

habitacionais em áreas urbanas.  

Não sendo de nosso interesse adentrar na discussão mais ampla sobre 

políticas urbanas no Brasil, vale ressaltar que desde os anos 1940 as políticas 

urbanas que passam a ser desenvolvidas acabam intensificando a segregação 

socioespacial das cidades, seja através de processos diretos de desapropriação, 

seja através da ampliação de vias, expansão urbana ou até mesmo da gentrificação 

de algumas áreas da cidade. Para alguns autores as políticas urbanas estão 

relacionadas com o processo de segregação socioespacial da cidade, uma vez que 

historicamente as populações de baixa renda são impulsionadas a regiões mais 

distantes do centro da cidade, e com menos serviços públicos, fortalecendo a 

dicotomia entre o que é a cidade e a região de moradia.  

 

                                                           
17  

Vale a pena ressaltar que os interesses que apontamos aqui dizem respeito aos diferentes 

atores políticos e sociais que fazem parte dos ciclos da política pública – desde sua inserção na 

agenda de um governo a sua implementação. 
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3. O FÓRUM PERMANENTE DE ENTIDADES DO BAIRRO DA PAZ E O 

PROGRAMA CASA LEGAL 

 

 Esta pesquisa é fruto do trabalho que vem sendo realizado por mim e pela 

equipe da qual faço parte, desde a graduação na Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da Universidade Federal da Bahia. A aproximação com o Bairro da Paz é 

fruto de projetos desenvolvidos pela orientadora do grupo desde o ano de 2005, 

relação da qual nasce o Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz em 

2007, coletivo criado por grupos de entidades atuantes no bairro, fossem elas 

internas ou  externas a ele, para fomentar o diálogo entre comunidade e poder 

público. Em 2009, conheci o Bairro da Paz como integrante voluntária do grupo e 

apesar do conhecimento da necessidade de afastamento das pré-noções em 

relação ao objeto pesquisado, nem sempre o pude fazer como esperado. Antes de 

mais nada, é preciso deixar claro que não segui muito bem as regras durkheimianas, 

primeiro, porque não consegui me livrar das pré-noções e as carreguei por algum 

tempo dentro do meu trabalho de campo e de pesquisa, mas fui desconstruindo-as à 

medida que ia me familiarizando mais com o campo e o problematizando nas 

discussões da equipe. Depois, porque as relações que mantive, e mantenho, 

naquele coletivo nunca foram meramente objetivas, também nossa participação 

naquele coletivo era ativa, como um dos membros fundadores, e nesse sentido, um 

outro ator. Foram muitas as sensações que tive na primeira vez que estive no Bairro 

da Paz, sensações que foram se dissipando ou se transformando ao longo do tempo 

que estive em campo de acordo com a experiência que fui adquirindo com o contato 

com várias das pessoas com as que me relacionei nessa comunidade.  

Quando digo que fui ao campo cheia de pré-noções, é preciso deixar 

claro meu lugar de fala na construção desse trabalho. Eu cheguei a Salvador no 

início de 2009, para cursar Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. 

Fazia pouco tempo que estava em Salvador, e foi quando fui a minha primeira visita 

no Bairro da Paz (BP), que foi também a primeira vez em que estive em contato tão 

próximo com uma grande favela da cidade. Isso não quer dizer, de maneira alguma, 
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que eu era moradora de uma área nobre de Salvador, porém o fato de ser uma 

estudante vinda do interior que dividia apartamento com outras 5 pessoas, fazia com 

que fosse possível morar nas proximidades da faculdade, em uma área ocupada 

pela classe média. Não era estranho, então, que carregasse comigo as pré-noções 

que a gente traz do interior sobre a cidade grande e sua violência, e claro, o estigma 

reproduzido sobre as favelas. O que é muito interessante, já que grande parte dos 

moradores do interior que vão para a capital acabam ocupando áreas irregulares de 

habitação recorrendo às favelas como alternativa de moradia. Mas, ainda assim, é 

comum que a gente tenha, em cidades pequenas, a ideia de que as favelas são 

locus de pobreza extrema e violência.  

Claro que antes de ir ao Bairro pesquisei um pouco sobre o lugar, 

perguntei a algumas pessoas que conhecia em Salvador, ouvi suas impressões e 

relatos que ora reproduziam o estigma da favela e a ideia de violência excessiva, e 

ora desconstruíam essa visão. Foi através dessa pesquisa informal e curiosa de 

quem está se inserindo em um grupo de pesquisa, ao mesmo tempo que conhece 

uma outra forma de organização urbana, que conheci o Sr. Mc Léo através de um 

vídeo do YouTube, “Violentamente Pacífico”. O vídeo, feito por uma das lideranças 

do Bairro da Paz, fala sobre a força adormecida da população pobre, sobre 

desigualdade e sobre injustiça social. Eu fiquei encantada com as palavras daquele 

homem, eram de uma força e sabedoria política imensa para mim! Entre a 

expectativa e medo de ir a uma grande favela de Salvador, estava a expectativa de 

encontrá-lo. Conheci  Mc Léo apenas em 2014, e nessa altura já tinha percebido que 

a força política daquela comunidade era grande e comum em suas lideranças, ela 

não era exclusiva daquele líder. Nesse ponto de meu relacionamento com o Bairro 

da Paz, já tinha passado por algumas fases de encanto e desencanto com aquela 

comunidade e alguns de seus membros e grupos.  

Pra minha surpresa, o Bairro da Paz era muito mais urbanizado do que eu 

imaginava, ou do que relatavam pela cidade quando eu dizia que o projeto de 

pesquisa   no qual eu era bolsista de iniciação científica realizava trabalhos no BP. 

Embora existam áreas extremamente carentes de recursos e infraestrutura, existem 
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também áreas que contam com uma certa quantidade – porque não dizer 

qualidade? - de serviços públicos. Uma outra coisa que era bastante recorrente por 

parte das pessoas “da cidade” era o pavor e medo imediatamente justificados por 

altos índices informais de violência. Lembro que a primeira vez que ouvi falar do 

Bairro da Paz foi em uma piada que fazia referência à ironia entre o nome dos 

bairros e a ausência de serviços, embora não lembre bem da piada, recordo que a 

grande ironia que recaia sobre o nome do Bairro da Paz era o estigma de violência 

que ele carregava ao lado do nome pacífico.  

Não posso, então, dizer que fui ao Bairro desprovida de medos e das 

impressões que moradores de outras regiões da cidade me passaram, eu cheguei 

ao Bairro atenta e vigilante, meus olhos e ouvidos prestavam muita atenção em tudo 

que acontecia, parte pelo medo do desconhecido e curiosidade de o conhecer, mas 

também parte era fruto dos preconceitos que vieram comigo “da cidade”. Contudo, 

duas ou três idas a campo foram suficientes para que eu pudesse me sentir segura 

no Bairro e que pudesse rebater as afirmações de violência no Bairro da Paz, coisa 

que continuo fazendo atualmente, afirmando que não existe nada de diferente em 

relação à sensação de segurança naquela comunidade. Inclusive, hoje, chego até a 

afirmar que me sinto mais segura andando em suas ruas do que em ruas de bairros 

de classe média-alta de Salvador.  

Minha porta de entrada para o campo de pesquisa foi o Fórum 

Permanente de Entidades do Bairro da Paz (doravante FPEBP ou apenas Fórum), 

foi ali que conheci e me aproximei de grandes lideranças comunitárias, homens e 

mulheres com uma imensa força de vontade de poder transformar a comunidade em 

que vivem. Porém foi somente em 2013 que minha relação com o coletivo se torna 

mais tranquila, até o momento eles me viam, e faziam com que eu me sentisse, 

como uma outsider. Claro que eu nunca fui considerada ou vista como uma 

moradora do Bairro, até porque isso eu nunca fui, porém com o passar do tempo eu 

fui adquirindo mais respeito, e sendo aceita como alguém que fazia parte do coletivo 

no qual eu representava o meu grupo de pesquisa, nesse ponto do meu trajeto eu já 
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não era mais apenas uma integrante do grupo de pesquisa, eu era também vista por 

eles como uma integrante e representante do Fórum de Entidades. 

É comum que pessoas do Bairro e daquele grupo também carregassem 

suas pré-noções sobre mim, afinal de contas eu era mesmo uma estranha. Para eles 

eu era apenas uma menina, de cor relativamente clara, estudante de sociologia e 

pertencente a uma elite – seja ela qual for. A relação do coletivo com nosso grupo, 

assim como outros grupos externos que compunham o Fórum, era um tanto hostil e 

fora, muitas vezes, pautada no que eles acreditavam que podíamos dar a eles. 

Então não era incomum que eles exigissem, direta ou indiretamente, algum tipo de 

retorno desses grupos para o coletivo. Durante muito tempo a crença de algumas 

lideranças de que os integrantes externos do Fórum deveriam retribuir 

materialmente ao coletivo foi um fator de conflito não apenas entre nosso grupo e 

eles, mas entre eles e eu. 

Meu primeiro contato intenso com o coletivo foi com duas entidades 

bastante diferentes: o Clã Periférico e a Colibris. O primeiro é um grupo com atuação 

forte na área de cultura, enquanto o segundo tem uma forte atuação na área de 

empreendedorismo e mantinha uma cooperativa de costura como sua principal 

produção (pois também desenvolveram ao longo dos anos outros tantos produtos, 

como detergentes, instrumentos musicais etc). Estávamos desenvolvendo com eles 

um projeto diferente, de pesquisa-ação, financiado pela FAPESB. Nós entrávamos 

com o recurso necessário (da FAPESB) para que essas duas entidades 

produzissem uma linha de roupas que refletissem o Bairro da Paz. O Programa, que 

recebeu o nome de Hip Hop Veste África, visava fomentar o empreendedorismo e 

empoderamento daquela comunidade, e também do seu Fórum, nas nossas 

intenções, já que ambas entidades eram membros do coletivo, dando como 

resultado uma coleção piloto que pudesse ser desenvolvida e comercializada pelas 

entidades envolvidas. O ano de 2010 a 2011, no qual foram desenvolvidas as ações 

do projeto foi meu pior momento naquela comunidade, quando surgiram os maiores 

obstáculos dessa relação.  
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Os grupos eram muito diferentes, enquanto o segundo agia de forma 

profissional e empenhada em fazer o projeto e a coleção acontecer, o primeiro 

parecia não entender muito bem como funcionava o financiamento. O fato de nosso 

grupo ter ficado responsável por coordenar o projeto e prestar contas para os 

financiadores em sua etapa final, fazendo com que também fossemos responsáveis 

pelo acesso das entidades participantes à  verba disponibilizada para a execução do 

Hip Hop Veste África, foi um catalisador para grande parte dos conflitos que tivemos 

com esse coletivo até o momento, e embora não seja o perfil da pesquisa 

desenvolver projetos desse tipo, o Projeto Hip Hop veste África criou nas lideranças 

expectativas  de futuras parcerias com nossa equipe para elaboração de novos 

projetos com o mesmo perfil , o que vem sendo uma pressão constante.  

Apesar de essa ter sido a fase mais difícil de minha trajetória no Bairro da 

Paz, ela foi fundamental para que eu me desfizesse da imagem romantizada dos 

movimentos sociais e de sua busca incansável pelo bem comum. Foi nesse 

momento que eu entendi que aquele grupo, como todos os outros, buscavam não 

apenas aos interesses gerais, mas também os  próprios, uma vez que aqueles 

atores eram, ao mesmo tempo, líderes comunitários que representavam a 

comunidade e buscavam – dentro de suas redes de possibilidades - o crescimento e 

melhoria do Bairro da Paz, sem deixar de lado os outros papéis sociais que eles 

desempenhavam naquela comunidade e na cidade. Passado o Projeto Hip Hop 

Veste África, minha frequência nas reuniões do Fórum tornou-se mais frequentes e o 

conforto que sinto naquele ambiente e com aqueles atores é, sem dúvida, uma das 

consequências disso. Foi preciso muito mais do que conforto e conhecimento para 

que aquelas lideranças compreendessem as minhas limitações dentro daquele 

campo de pesquisa, inclusive aquelas de teor financeiro, o que só foi possível depois 

que eles me conhecessem o suficiente para abrir mão de suas próprias pré-noções, 

com isso eu fui me tornando um pouco menos “eles” e um pouco mais “nós”.   

O fato de nossa equipe ter sido convidada, em 2013, para secretariar o 

Fórum foi um facilitador dessa aproximação entre a comunidade e eu. E confesso 

que fiquei lisonjeada e cheia de orgulho cada vez que eles me apresentavam como 



 

52 

 

Secretária do Fórum ou quando eles falavam “nós” e eu estava inclusa, era como se 

finalmente eu tivesse sido aceita e aprovada por aquele grupo. Embora essa 

aproximação e distância fosse variável de acordo com a situação e a necessidade 

do coletivo, era gratificante que, enfim, algumas lideranças tivessem deixado de lado 

a hostilidade e desconfiança.  

Foi durante o trabalho como Secretária do Fórum, em 2013, que conheci 

o Programa Casa Legal (PCL), quando em uma das reuniões o coletivo recebeu a 

visita da Equipe de Coordenação do Programa que veio para se apresentar ao 

Bairro e as lideranças. O Casa Legal é o atual programa de regularização fundiária 

desenvolvido pela gestão do Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, que tinha 

como objetivo inicial a regularização da situação fundiária de aproximadamente 

30.00 famílias em toda a cidade de Salvador. A reunião de contato entre o coletivo e 

o Programa foi  fundamental para o desenvolvimento desse estudo, uma vez que o 

Bairro da Paz se apresentou a mim através da questão fundiária, já que muito além 

do estigma de uma grande e violenta favela de Salvador, eram recorrentes também 

as histórias que falavam do quanto aqueles moradores tinham lutado e resistido as 

remoções na década de 1980. E essas histórias, junto com a força que via na 

comunidade desde a primeira vez que a visitei, ou quando vi o vídeo de Mc Léo, 

mexeram bastante comigo.  

Minha primeira visita, em 2009, ocorreu durante um Seminário realizado 

pelo coletivo que discutia a questão fundiária do Bairro da Paz e seu futuro na 

Avenida Paralela, naquela época eram fortes os rumores sobre a retirada de 

algumas casas do BP pela construção da Linha Viva18, que não veio a acontecer19, 

                                                           
18  

De acordo com o site da Prefeitura Municipal de Salvador o Projeto Linha Viva: A “Linha Viva 

interligará a Região do Acesso Norte (BR-324) à Estrada CIA-Aeroporto (BA-524) e será objeto de um 

contrato de concessão comum (sem recursos públicos), com prazo de 35 anos. A “Linha Viva” 

viabilizará uma alternativa de mobilidade em Salvador, fomentará a logística de desenvolvimento 

urbano e incrementará a indústria do turismo”. Fonte: 

http://www.linhaviva.salvador.ba.gov.br/index.php/evento.  

19  
Embora o Projeto Linha Viva não tenha sido desenvolvido, ocorreram outras grandes obras 

de mobilidade urbana na cidade de Salvador nos últimos cinco anos.  
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mas, ainda assim, foi um temor recorrente no Bairro da Paz durante os anos 

seguintes. Estavam presentes moradores, acadêmicos, poder público, lideranças 

comunitárias, além dos funcionários da Santa Casa de Misericórdia – entidade que 

além de desempenhar importante papel na comunidade é também membro fundador 

do FPEBP junto a outros como o nosso e os das entidades de suas principais 

lideranças internas.  

Foi comum, durante muitas aulas da graduação, que ouvíssemos nossos 

professores falando que o campo fala com a gente, e foi naquele momento que o 

Bairro da Paz e este novo Programa de regulação fundiária me chamou a atenção e 

mostrou o caminho para elaborar meu projeto de mestrado. O projeto foi 

desenvolvido e a pesquisa avançou depois de já bastante trabalho de campo, e ter 

familiaridade com principais lideranças do local, já me encontrava inserida e não 

existiam tantos estranhamentos como nos primeiros contatos. Essas razões me 

levaram a acreditar que o trabalho de campo seria simples e que não demandaria 

tanto desgaste, como ocorre com pesquisadores que ainda não conhecem seu 

campo de pesquisa. Eu estava enganada. Apesar de já possuir uma série de dados 

sobre o Bairro da Paz, seja pelo que conheci e observei do Bairro durante os anos, 

seja pelo que a equipe produziu, o trabalho de campo foi uma das etapas mais 

difíceis desse trabalho, que tem como base informações resultantes da realização 

de observação participante, de diários de campo e de entrevistas formais e informais 

com moradores e lideranças ao longo do tempo.  

Esses elementos foram fundamentais para que pudéssemos realizar 

quaisquer considerações sobre o tema, mas também foram de grande importância 

as entrevistas realizadas com moradores e lideranças. A princípio era nossa 

intenção realizar cerca de 25 entrevistas com moradores e algumas com líderes que 

se encontrassem mais envolvidos com a questão fundiária. No processo de 

realização das entrevistas com os moradores, percebemos que pouco se debateu ou 

conhecia sobre o programa em questão, o que nos levou a não continuar as 

entrevistas, totalizando apenas 7 entrevistas realizadas com moradores. Raras eram 

as vezes que os moradores mostraram conhecimento sobre o PCL, sua ações e 
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seus impactos na comunidade ou na vida daqueles que adquirissem o documento 

de regularização, contudo dos moradores entrevistados apenas um não possuía o 

documento de regularização, por não acreditar no projeto e em seus benefícios. Os 

outros seis moradores possuíam o título de uso da terra, adquiridos por essa gestão, 

mas mal entendiam quando falávamos do PCL e afirmavam que tinham ido atrás do 

documento porque um carro de som havia passado nas ruas informando que eles o 

podiam fazer. A grande crítica realizada pelo coletivo consiste exatamente na falta 

de informação sobre os direitos e deveres que eram adquiridos com a titulação de 

posse da terra oferecida pelo Programa.     

Grande parte das lideranças comunitárias do Bairro da Paz, sobretudo 

aquelas que compõem o Fórum de Entidades fazem oposição à Prefeitura da 

Cidade, essa razão nos levou a procurar, fora do coletivo, lideranças que apoiam a 

Prefeitura Municipal de Salvador (PMS). Desse modo entrevistamos o atual assessor 

da Prefeitura no Bairro, um ex-candidato a vereador pelo Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) e que compunha a coligação da atual gestão, além de uma antiga 

liderança que sempre representou o Partido Democratas (DEM) dentro do Bairro da 

Paz e que era, também, um dos fundadores do Bairro, e que infelizmente veio a 

falecer em 2015. Entre os líderes que faziam oposição à Prefeitura estão, a 

Coordenadora do Conselho de Moradores, o Coordenador do Fórum de Entidades 

do Bairro da Paz e o locutor da rádio comunitária, que foram escolhidos pela posição 

de representatividade que possuíam no momento da entrevista.   

Era nossa intenção realizar, também, uma entrevista com a Promotora de 

Habitação do Ministério Público do Estado da Bahia, mas infelizmente nunca 

chegamos a realizar a entrevista, embora algumas conversas informais tenham 

acontecido, nas quais ela deixou claro seu posicionamento de insatisfação com o 

trabalho que a Prefeitura estava realizado através do Casa Legal; outra 

representante de órgão público que veio a ser entrevistada foi a Coordenadora do 

Programa Casa Legal, que depois de uma conversa informal enviou a sua entrevista 

por escrito. Embora tenhamos tentado entrar em contato com outros representantes 

do poder público, como Secretário de Habitação, não obtivemos sucesso.   
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Além das entrevistas foram fundamentais para a construção da pesquisa 

as matérias de jornais e sites sobre o Programa Casa Legal. Tentamos, junto à 

Secretaria de Habitação, uma cópia dos documentos do PCL, porém o processo era 

demasiadamente burocrático e nunca chegamos a conseguir.   

Os dados mais importantes para a realização desse trabalho foram 

aqueles construídos em campo, pela observação participante em reuniões do Fórum 

com a Coordenação do Programa, ou em reuniões do Fórum de entidades que 

tratavam da questão fundiária. Claro que as entrevistas foram de extrema 

importância, principalmente para nos mostrar o quanto os moradores pouco sabiam 

ou podiam falar sobre o programa. Esse trabalho é, principalmente, fruto de uma 

longa inserção em campo, que teve início em 2009 e se conclui agora, nos 

possibilitando um olhar mais refinado e profundo sobre a realidade do Bairro, as 

relações entre suas lideranças, suas principais carências e demandas, e 

principalmente, nos permite avaliar as mudanças ocorridas no Bairro da Paz durante 

a gestão e o Programa. 

 

3.1. O FÓRUM PERMANENTE DE ENTIDADES DO BAIRRO DA PAZ E O 

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CASA LEGAL  

 

O Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz (FPEBP) é um 

elemento importante em nossa análise por duas razões: seu papel de fomentador de 

diálogo entre a comunidade e o poder público, além de sua participação na 

construção dessa pesquisa. O coletivo foi fundado em 2007, resultado de uma 

parceria da nossa equipe de pesquisa da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 

de outras entidades externas e internas que lá atuam, como a da Santa Casa de 

Misericórdia, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Clã Periférico, 

Colibris e o Conselho de Moradores, entre outras. Em 2016 nossa equipe esteve 

encarregada pela segunda vez consecutiva da Secretaria do coletivo, cargo que era 

compartilhado com a Santa Casa de Misericórdia. A principal meta do FPEBP 

consiste em diagnosticar as demandas da comunidade e fomentar o diálogo entre 
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elas e o poder público. O coletivo teve distintas fases de organização e seu 

funcionamento variava de acordo as demandas mais urgentes apresentadas pela 

comunidade e com as principais preocupações de seus coordenadores20.  

As lideranças que compunham o FPEBP eram bastante distintas entre si, 

assim como os seus interesses, possibilitando que os mesmos atores mantivessem 

alianças e as rompessem ou criassem novos laços a depender das necessidades 

apresentadas em determinadas situações. Com isso as redes políticas que eram 

formadas dentro do coletivo e no Bairro eram variáveis, flexíveis, situacionais e 

permitiam que distintos líderes tivessem maior ou menor destaque no coletivo em 

determinados contextos. Nesse sentido, alguns líderes atuaram com maior destaque 

no coletivo no período de duração dessa pesquisa (2013-2016), entre eles dois nos 

chamam maior atenção: Mário e Felipe.  

O primeiro, é um jovem líder comunitário, que vimos crescer em formação 

e articulação política ao longo dos anos que a equipe de pesquisa esteve em campo. 

Durante muito tempo fora representante da Santa Casa de Misericórdia  no FPEBP, 

ainda que fosse morador do bairro e que transitasse entre outras entidades que o 

compunham. Foi como representante dessa entidade que secretariou o Fórum 

durante muitos anos, porém sua atuação política se intensifica e torna-se mais 

consistente após o assassinato de seu irmão no Bairro da Paz, incidente que ocorre 

meses depois da instalação da Base de Segurança Comunitária. Esse fato foi um 

catalisador para que a atividade política dessa liderança se tornasse mais intensa e 

radical, o líder passou a adotar posturas cada vez mais críticas ao passo que 

ganhava espaço dentro do coletivo e no Bairro. Diferente de Felipe, que não se 

declarava filiado ou simpatizante a nenhum partido político, Mário, integrante do 

Conselho de Moradores e líder responsável pela coordenação do Fórum durante os 

anos que compreendem a execução desse estudo, construiu sua trajetória política 

aliado ao Partido dos Trabalhadores (PT), depois de ter assumido funções dentro da 

                                                           
20  Para saber sobre o Fórum e suas fases ler: GLEDHILL   HITA (2014) Las redes de 

organización popular aún pueden cambiar la ciudad  El caso de Salvador,  ahía,  rasil. 
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equipe de coordenação do Conselho de Moradores em momentos anteriores, essa é 

a primeira vez que assume a coordenação do Fórum de Entidades do Bairro da Paz, 

entidade que tinha acabado de passar por um processo de adormecimento durante 

o ano de 2012, voltando a se reunir de forma periódica em 2013.  

A gestão de Mário tem início em 2013 e encerra-se no final de 2015, 

quando a Colibris assume o coletivo, que já apresentava desgastes e dificuldades 

para manter a frequência e o quórum das reuniões. A nova coordenação contava 

com o apoio de grande parte dos membros que ainda frequentavam o coletivo de 

maneira assídua, porém a liderança não se enquadrava no perfil da Colibris, que 

sempre esteve mais relacionado ao desenvolvimento de projetos de 

empreendimento ligados a cooperativa do que ao perfil político necessário para 

coordenar um coletivo como o Fórum, que agregava distintas entidades e interesses. 

Uma nova crise se desenvolve no coletivo recentemente, em 2016, levando-o uma 

nova fase de inércia.  

As hipóteses sobre o adormecimento do Fórum em 2012 são muitas, 

como o são também as de seu ressurgimento. Podemos citar como um dos 

principais fatores para a dissolução do coletivo, naquele momento, o processo de 

campanha eleitoral se intensificava cada vez mais durante o ano de 2012, aliado à 

crise interna pela qual o coletivo passava, durante a gestão de Antônio – antigo líder 

comunitário vinculado à área de comunicação e de rádio comunitária, que veio a 

desenvolver em sua coordenação instrumentos de comunicação importantíssimos 

para o coletivo, tais como transmissão de reuniões ao vivo pela internet e um blog 

onde eram postados textos sobre as ações do coletivo na comunidade e fora dela, 

assim como ações de outras entidades. Apesar dessa gestão ter conseguido manter 

uma frequência em reuniões, além de ter reativado e reorganizado os grupos ou 

comissões de trabalho, sua aceitação não foi muito grande por parte de outras 

lideranças fortes do coletivo. No final do ano de 2012 o grupo coordenado por 

Antônio encerrou seu mandato, quando o Fórum ficou sem coordenação por falta de 

entidades que se dispusessem a realizar tal papel. 
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Acreditamos que o anúncio da instalação da Base Comunitária de 

Segurança (BCS) no Bairro da Paz tenha sido outro fator crucial para a desativação 

do Fórum naquele período. A instituição foi rechaçada, a princípio, por grande parte 

das lideranças e moradores, que se mostravam insatisfeitos com a chegada da 

instituição, uma vez que acreditavam que a estratégia do Governo com o Pacto Pela 

Vida era garantir a segurança dos condomínios que rodeiam o bairro mais do que 

fazer um policiamento comunitário, a tanto tão desejado pela comunidade (HITA & 

GLEDHILL, 2014; HITA)21.  

O fato é que a dissolução do coletivo se deu por uma confluência de 

fatores, entre os quais o principal foi a multiplicidade de interesses e papéis que 

aquelas lideranças ocupavam naquele momento. As diversas atividades, inclusive 

dentro do processo eleitoral, acabaram por dissipar os líderes do coletivo, que 

voltariam a se reunir de novo apenas em 2014, quando a Base Comunitária de 

Segurança é inaugurada com um grande evento na Escola Estadual Mestre Paulo 

dos Anjos. O evento, que contou com a presença do poder público, de diversas 

entidades do Bairro e atuantes na comunidade, foi um momento ideal para que 

aquelas lideranças rearticulassem o Fórum a partir de então. É nesse contexto que o 

coletivo volta a se reunir nos primeiros meses de  2014, elegendo como coordenador 

Mário, que representava o Conselho de Moradores do Bairro da Paz, e como 

Secretaria a equipe da UFBA e a Santa Casa de Misericórdia, representados por 

mim e Felipe, respectivamente.  

Foi através do FPEBP que Conheci o Programa Casa Legal (PCL), 

quando a coordenação do Programa chegou até o coletivo, em fevereiro de 2014, 

para apresentação do Programa e para início de suas atividades. A equipe do 

Programa, composta por representantes da Prefeitura chega de forma tímida ao 

Bairro, deixando evidente o seu desejo de construir o PCL ao lado da comunidade. 

O ganhou destaque, sendo pauta central em grande parte das reuniões realizadas 

                                                           
21  

Para saber mais sobre a BCS ler: HITA, M. G.; GLEDHILL, J. (2014). Entre conflictos, 

pobreza y pasión por la lucha en Barrio de la Paz: acciones de enfrentamiento contra la violencia 

policial y la inseguridad.  

http://lattes.cnpq.br/2408407341179334#_blank
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pelo coletivo, fossem elas internas ou com a presença da equipe de coordenação do 

programa. A proposta do PCL, ao chegar ao BP, era de construir, de forma conjunta 

com a comunidade, a execução do programa de regularização fundiária, que 

garantiria para aqueles moradores o acesso ao título de uso daquelas terras de 

crescente valorização na cidade. Ainda que não tenha sido explicitado para as 

lideranças do FPEBP de que forma a sua participação seria efetivada no processo 

de implementação do programa e entrega da titulação, a coordenação do PCL havia 

procurado o coletivo sob o argumento da importância do envolvimento das 

lideranças nesse processo.  

O programa, no que diz respeito a questão da posse de terra, se 

aproxima do plano  democrático de urbanização, que visa a promoção do 

desenvolvimento de uma cidade justa e democrática, em consonância com o 

Estatuto da Cidade, que traz como um dos requisitos para a execução desse tipo de 

política a participação da comunidade, de modo que seja possível que os moradores 

das regiões beneficiadas possam opinar, construir, demandar, deliberar e avaliar 

junto ao poder público. O interesse em desenvolver programas de regularização 

fundiária em uma área que já fora declarada como área de interesse social – o que 

já poderia consistir, se fosse do interesse municipal, em uma garantia legal de que 

aqueles moradores estão protegidos de processos de desapropriação como aqueles 

ocorridos na década de 1980 – aliado ao elevado valor imobiliário daquelas terras 

nos levou a questionar quais os interesses da Prefeitura de Salvador em iniciar um 

programa de regularização naquela comunidade e quais seriam as vantagens e 

desvantagens para a comunidade de um programa como esse. 

A segurança habitacional proporcionada por um documento que assegura 

o direito ao uso do terreno no qual se mora é um elemento que deve ser 

considerado dentro da análise desse programa, já que ele representa não só um 

símbolo da conquista da luta destes moradores por suas casas naquela região da 

cidade, mas também uma forma de proteção dos moradores a processos arbitrários 

e violentos de desapropriação. O fato desse tipo de desapropriação não ser mais 

aceita pela legislação vigente levou aqueles moradores a se sentirem inseguros e 
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desconfiados das ações de regularização fundiária realizadas pela Prefeitura de 

Salvador. Eram constantes as perguntas e cobranças feitas a coordenação do  

Programa sobre quais eram as intenções do PCL, já que não era a primeira vez , 

naquela comunidade, que o poder público fazia promessas de entrega de títulos de 

posse ou de documentos de concessão de uso. De forma geral podemos afirmar 

que programas de regularização fundiária tendem a configurar formas de angariação 

de votos, além de serem modos encontrados por diversas gestões para se fazer 

atuante em periferias urbanas. Ainda que a situação legal da ocupação da terra 

urbana seja alterada pela documentação entregue por esse tipo de programa, não 

existem mudanças significativas em relação a mitigação da exclusão urbanística ou 

em relação a garantia do direito ao uso social das regiões ocupadas que são 

assegurados pelo aparato legal, quando localizadas em Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS). 

 De acordo com o que foi declarado pela Coordenação do Programa Casa 

Legal, os documentos entregues pelo programa não apresentam nenhuma mudança 

significativa em relação àqueles entregues no passado por outras gestões da 

Prefeitura Municipal, no que diz respeito aos benefícios ofertados para os 

moradores, uma vez que as leis e diretrizes que regulam o uso do solo urbano na 

cidade de Salvador se mantêm as mesmas. As principais mudanças, para a 

coordenadora do PCL, ficam por conta de o processo acontecer de forma mais ágil 

do que em gestões anteriores e da maior acessibilidade dos moradores aos órgãos 

competentes para a busca da documentação, já que uma das preocupações da 

Prefeitura foi a instalação de escritórios do PCL em cada bairro beneficiado com a 

finalidade de facilitar o atendimento dos moradores. 

  
A legislação Municipal de que trata a regularização fundiária é a mesma, 
contudo nessa atual Gestão Municipal o Programa de regularização 
fundiária recebeu o nome de Casa Legal e passou por uma reformulação 
estratégica para haver uma maior qualidade e segurança dos processos e 
celeridade (Coordenadora do PCL).  
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Além da celeridade apresentada no processo de execução e entrega dos 

documentos de uso da terra, a coordenadora traz que - em consonância com o que 

pensa o morador do Bairro, que também é assessor22 político da Prefeitura no Bairro 

da Paz e ex-candidato a Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

Augustinho - a principal vantagem do programa deve ser pensada de maneira 

subjetiva, quando com a entrega da documentação prometida garante aos 

moradores beneficiados o direito à ocupação da terra, dando-lhes segurança de que 

o lugar em que vivem não lhes será retirado.  

Um dos principais questionamentos das lideranças do BP dizia respeito à 

falta da obrigatoriedade da existência de um documento para a garantia de sua 

permanência em uma ZEIS, já que isso lhes era garantido pela legislação urbana 

nacional, via Estatuto da Cidade. Essas questões, entre outras, foram levantadas 

por lideranças e moradores durante todo o período que o Fórum e a Coordenação 

do Programa trabalharam juntos, chamado pelo coletivo de “negociação”.  

O Programa chegou ao Bairro da Paz ainda no primeiro trimestre de 

2013, nos primeiros meses da gestão da Prefeitura. Os integrantes da equipe de 

coordenação se apresentaram ao Fórum - que naquele momento era a entidade 

mais representativa daquela comunidade, principalmente no que dizia respeito a 

articular ações com o poder público – em uma de suas primeiras reuniões ordinárias 

após a eleição da equipe de coordenação daquele coletivo, que por coincidência 

acontecia na sede do CRAS23, local onde seria instalado o escritório do PCL mais 

tarde. Grande maioria dos líderes que compunham o Fórum eram opositores da 

Prefeitura no Bairro da Paz, razão que os levava a desconfiar das intenções da 

realização de um programa desse tipo. Porém, apesar disso, formou-se uma 

                                                           
22  

É importante evidenciar que as funções políticas ocupadas por tais atores foram 

desempenhadas durante a primeira gestão do Prefeito ACM Neto, desse modo, o contexto em que 

tais funções devem ser pensadas se limita aos anos de 2013 a 2016. 

23 A ausência de um espaço fixo para que as reuniões do FPEBP acontecessem, aliada a 

necessidade de aproximar as entidades que vieram se afastando do coletivo ao longo do tempo, em 

2013 as reuniões do Fórum aconteciam de forma itinerante, a decorrer da disponibilidade dos 

espaços cedidos pelos diferentes membros. 
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parceria entre as duas equipes (Fórum e PCL) para que o programa fosse 

desenvolvido da melhor forma possível dentro daquela comunidade.  

A expectativa do Fórum era de que suas dúvidas, assim como as dúvidas 

apresentadas pelos moradores fossem sanadas, além de que fosse garantindo que 

a comunidade recebesse ações de contrapartida social vantajosas. Esse tipo de 

expectativa pode ser justificado pelos primeiros contatos com a equipe de 

coordenação do PCL, quando o discurso apresentado pelos representantes da 

Prefeitura indicava que ações e obras seriam realizadas no sentido de atender as 

demandas dos moradores do BP. Além disso, era de conhecimento daquelas 

lideranças a existência de um aparato legal que assegura aos beneficiários de 

programas de regularização fundiária que o processo ocorra de forma integrada com 

outras áreas da vida urbana. Normas como a Lei  nº11.977/09, que articulada com o 

Estatuto da Cidade, traz a necessidade de que sejam garantidos, junto a ações de 

regularização das terras urbanas, os níveis adequados de habitabilidade, melhoria 

das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental.  

Porém, ainda que os líderes estivessem convencidos de que havia de fato 

a exigência da realização de contrapartidas sociais, as exigências do Estatuto da 

Cidade e demais legislações não apontam para obras desse tipo, que são benefícios 

oriundos de processos que causam algum impacto direto no Bairro, como 

desapropriações. O que esses instrumentos legais trazem está relacionado à 

necessidade de realização dos processos de regularização fundiária de forma 

articulada com outras ações que dizem respeito a qualidade de vida urbana, do 

espaço urbano e da habitação. Assim, em casos de programas de regularização 

fundiária a contrapartida social não aparece de forma direta, mas é preciso que a 

prefeitura realize trabalhos de melhoria urbana e social nas áreas beneficiadas, para 

que os programas sejam desenvolvidos em seu sentido amplo, proporcionando aos 

moradores melhor estrutura urbana, assim como melhor qualidade de vida (Estatuto 

da Cidade, 2001; Lei nº11.977, 2009). Desse modo, podemos perceber que a 

entrega da titulação da posse da terra urbana aparece de modo complementar a 

uma série de ações que devem ser desenvolvidas e asseguradas pelo poder público 
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para que a qualidade de vida urbana seja elevada em comunidades ocupadas de 

forma irregular, a entrega do título não consiste, por si só, em uma política de 

regularização fundiária efetiva. 

A “contrapartida social” esperada nesse tipo de política é a melhoria geral 

da qualidade de vida urbana dos moradores beneficiados, melhoria esta que ocorre 

de forma paulatina e processual, ao decorrer do trabalho das equipes responsáveis 

pela regularização fundiária. É fato que o poder público deve realizar obras de 

infraestrutura básica nessas comunidades, além de instalar equipamentos 

comunitários que venham a beneficiar os moradores de maneira geral. Entretanto 

havia entre aquelas lideranças a crença de que a construção desses equipamentos,  

deveriam preceder o processo de cadastramento e entrega dos documentos de uso 

da terra, de modo que a estrutura urbana dos espaços beneficiados fosse 

requalificada e que no fim do processo de regularização os títulos fossem entregues. 

Porém, de acordo com as diretrizes que regem os processos de regularização, que 

são as mesmas nas quais eles se baseiam para cobrar tais ações não existe 

obrigatoriedade de que os títulos constituam a última fase nesses processos, ou 

seja, da regularização legal dessas terras.  

A realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de 
equipamentos comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, 
pode ser realizada mesmo antes de concluída a regularização jurídica das 
situações dominais dos imóveis (Estatuto da Cidade, 2001). 

 

Os líderes circulavam pelo bairro e pelas reuniões com uma cópia do 

Estatuto da Cidade, no qual grifaram algumas partes sobre a regularização fundiária 

que asseguravam a necessidade da realização das obras de infraestrutura a cima 

citadas, o que lhes dava maior segurança ao dialogar com a equipe de coordenação 

do PCL, que não negava a importância, ou o interesse da Prefeitura, de realização 

dessas ações. Embora existisse algum conhecimento por parte das lideranças 

acerca de seus direitos políticos enquanto moradores de área de interesse social, 

não se sabia muito sobre quais direitos de fato seriam conferidos àqueles moradores 

com o recebimento do titulo oferecido pelo Programa Casa Legal. Esse foi o motivo 

que levou o Fórum de Entidades a solicitar da coordenação que fosse criado, junto 
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ao escritório do programa no Bairro, um balcão de informações onde as dúvidas – 

sobretudo as jurídicas – dos moradores sobre o PCL pudessem ser sanadas.  

As dúvidas da comunidade e do Fórum eram recorrentes, e buscavam 

esclarecimento para questões como: Quem já tinha o documento de regularização 

fundiária recebido em outras gestões precisaria passar por um novo processo de 

regularização? Quais as garantias que os moradores teriam de que o PCL não 

facilitaria uma futura desapropriação? Quem garantiria que não seriam removidos 

novamente? O que acontece com aqueles que não podem receber o título? 

A ausência de respostas precisas para as perguntas realizadas pela 

comunidade acabava aumentando a desconfiança de moradores e lideranças em 

relação a coordenação do PCL e as intenções da Prefeitura em regularizar aquela 

região da cidade. Parte significativa das lideranças do Fórum acreditava que a 

coordenação buscava no coletivo, não apenas apoio para a realização de seus 

trabalhos ou participação em sua elaboração e implementação, mas apoio na 

execução das ações do programa, o que para essas lideranças não deve ser 

confundido com uma participação eficiente ou efetiva, mas com o uso da mão de 

obra voluntária daquele coletivo na divulgação e na intermediação da relação entre a 

equipe de coordenação do Programa e os moradores do Bairro da Paz.  

As principais lideranças do coletivo, principalmente aquelas ligadas a 

partidos políticos de esquerda, e que tinham maior destaque e tempo de militância 

ou até mesmo aquelas que ocupavam postos de maior representatividade - como os 

coordenadores do Conselho de Moradores, do FPEBP e de entidades de forte 

atuação na esfera cultural e educacional naquela comunidade - mantiveram grande 

desconfiança com a Coordenação do Programa durante todo o tempo em que houve 

contato direto entre as partes. Além dos elementos político-partidários envolvidos 

nessa relação os líderes daquela comunidade julgavam que havia ausência de 

transparência por parte dos coordenadores do Programa, uma vez que eles se 

mostravam desqualificados (ou desinteressados) para responder a diversas das 

perguntas que eram feitas em relação a execução do PCL e, sobretudo, em relação 
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às áreas que poderiam ser beneficiadas e sobre as garantias de permanência em 

caso de futuras desapropriações. 

A falta de precisão sobre o futuro do Bairro e as implicações referentes às 

ações ali praticadas sempre estiveram presente na relação do Bairro da Paz com o 

poder público, era comum que em reuniões com quaisquer setores do governo as 

respostas fossem vagas e indefinidas, na visão dos líderes, o que acaba, via de 

regra, dificultando o diálogo entre as partes e nutrindo a desconfiança daqueles 

líderes.  

A presença da coordenação do Programa passou a ser frequente nas 

reuniões do Fórum, que realizou algumas reuniões apenas com seus membros,  

para que pudessem decidir qual seria postura que o coletivo tomaria diante das 

ações do Programa. Eram três as posturas possíveis: a) de apoio – o que indicaria 

apoio do coletivo não apenas a realização do Programa, mas também de muitos 

destes líderes à Prefeitura (algo que muitos deles se negavam a fazer); b) de 

rejeição – o que implicaria se opor ao processo e optar por retirar o Fórum das 

conversações em todo o processo, adotando uma postura mais crítica e combativa 

em relação às ações do Casa Legal; e c) de neutralidade – esse tipo de postura faria 

com que o coletivo se envolvesse apenas na execução do programa, porém como 

apoio sendo prestado aos seus moradores, para que desse modo pudessem garantir 

que o PCL fosse realizado de forma justa e clara, evitando que os moradores 

assinassem alguma documentação de teor desconhecido. 

O FPEBP decidiu depois de algumas reuniões internas que agiria de 

forma neutra, não encorajando ou desencorajando moradores a aderir ou não ao 

PCL. Como entidade reconhecida e representativa daquela comunidade, o coletivo 

concluiu que o seu papel naquele Programa era o de prestar assistência aos 

moradores, buscando sanar suas dúvidas, ou os apoiando quando desejassem 

regularizar suas propriedades, além de acompanhar o processo de implementação 

do Casa Legal. Também foi entendimento do coletivo sua principal função durante 

esse processo seria atuar pressionando o poder público para que o programa fosse 

implementado no bairro de forma transparente, garantindo que os moradores 
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decidissem se desejavam receber ou não o documento oferecido pela Prefeitura 

Municipal de Salvador (PMS) com ciência de quais seus custos e benefícios.  

A atuação do Fórum, em um primeiro momento, ocorreu de acordo com o 

decidido em assembleia. Os líderes se reuniam constantemente com a coordenação 

do Programa buscando respostas para as questões levantadas pelos moradores do 

Bairro da Paz. Algumas reuniões foram convocadas pelo FPEBP para que o 

programa fosse apresentado à comunidade pela coordenação, para que através 

desses encontros os moradores pudessem dialogar de forma direta com o poder 

público, além de buscar suas respostas. A maior reunião realizada com essa 

finalidade pelo Fórum do BP aconteceu em março de 2013, em um sábado de muita  

chuva, razão pela qual esperávamos que a reunião estivesse vazia, com a presença 

de poucos moradores. Entretanto, contrariando às nossas expectativas, a reunião 

lotou o pátio da Escola Nossa Senhora da Paz, localizada na Praça da Resistência, 

onde fica o final de linha dos ônibus do Bairro. Os moradores chegavam à Escola, 

meio inundada pela chuva, ansiosos por respostas sobre o futuro do Bairro e sobre 

futuras possibilidades de desapropriação. 

A reunião foi o espaço construído para que os moradores criassem suas 

próprias impressões sobre o programa, mas também para que eles mostrassem 

quais eram suas expectativas naquele momento. Ainda que o Casa Legal fosse um 

programa de regularização fundiária em áreas urbanas, a maior dúvida dos 

moradores dizia respeito a quais eram as reais garantias de com esse título haveria 

alguma garantia real de que não seriam novamente removidos daquela região da 

cidade. Entre muitos deles pairava a suspeita de que a documentação entregue pela 

Prefeitura da cidade iria, em algum momento posterior e por outros meios, facilitar a 

sua expulsão do Bairro da Paz. Os programas de regularização fundiária que 

aparecem e são apresentados como uma forma de garantir a permanência de 

moradores de zonas especiais de interesse social surtia, naquela comunidade, o 

efeito contrário. Diferente da segurança habitacional que lhes deveria ser 

proporcionada com a chegada do programa, os moradores do Bairro da Paz 

mostravam naquela reunião a desconfiança quanto a segurança de suas moradias.  
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Essa reunião pode ser também um exemplo dos diferentes 

posicionamentos tomados pelas lideranças pertencentes ao FPEBP, ainda que o 

coletivo tenha decidido pela atuação neutra de seus líderes em relação ao PCL, 

alguns deles optaram por agir de forma contrária ao referendado pelo coletivo, se 

opondo ao PCL e instigando a desconfiança por parte dos moradores. O maior 

exemplo desse tipo de atitude veio do então Coordenador do FPEBP,24 que ao ser 

questionado em relação ao programa deixava evidente sua opinião sobre realização 

do programa, inflamando os ânimos da comunidade ao argumentar de modo a 

incitá-los a desacreditar das ações promovidas pelo PCL, afirmando que esse era 

um dos recursos utilizados pela Prefeitura para facilitar futuras remoções dos 

moradores do Bairro. Outro argumento defendido pela liderança era de que havia 

uma relação estreita entre os modelos de gestão do Prefeito ACM Neto com aquela 

realizada por seu avô, ACM, apostando que existia uma espécie de continuidade 

entre os governos, o que implicaria no desenvolvimento de políticas urbanas 

segregacionistas.  

Embora Mário não tenha expressado sua opinião em relação ao 

Programa durante o período que esteve em frente à realização da reunião, como 

coordenador do FPEBP, ele o fez nos momentos em que não estava cumprindo de 

forma direta as atribuições desse papel. Podíamos vê-lo opinando de forma aberta e 

livre no meio da população, ainda que o coletivo representado por ele naquele 

momento tivesse optado por outra postura. A atitude do Coordenador chegou a ser 

criticada por algumas lideranças que compunham o Fórum, que desabafava comigo 

sua indignação sobre a postura do coordenador, para ele a função de Mário, 

naquele momento, era coletar informações para que os moradores decidissem pela 

adesão ou não adesão do PCL de forma segura.  

                                                           
24  

Mário, coordenador do Fórum naquela época, é uma liderança bastante respeitada no Bairro 

por seu trabalho social. Antes de ser coordenador do Fórum,havia sido por alguns anos coordenador 

do Conselho de Moradores. Desempenhava também, naquela época, a função de assessor político 

do vereador Waldir Pires (PT), ex-governador da cidade e nome importante para o Bairro, já que foi 

em seu governo que o Bairro da Paz conseguiu o direito de se fixar naquela região. Reconhecido 

como petista pelo bairro, Mário sempre se apresentou e representou oposição a Prefeitura da cidade.  
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A expectativa das lideranças e moradores do Bairro da Paz era que 

aquela reunião lhes explicassem os detalhes do Programa. Quais os direitos que se 

mantém ou não com o recebimento dessa documentação? Pra que ela serve de 

fato? Quais são as chances desse documento facilitar uma possível remoção? Quais 

as garantias legais que o morador que aderisse ao PCL teria em relação àqueles 

que não o fizeram? Seria cobrado o IPTU das casas que fossem tituladas?  

Contrariando as expectativas a reunião não serviu para que as dúvidas da 

comunidade fossem esclarecidas. Era comum que as equipes enviadas para as 

reuniões com aquele coletivo não se apresentassem preparadas para responder as 

perguntas levantadas pela comunidade. Os moradores saíram da reunião sem saber 

quais áreas do Bairro seriam de fato regularizadas ou qual seria o futuro dos 

moradores das regiões que não seriam beneficiadas pelo programa. Entre as 

dúvidas citadas, essas foram as questões mais recorrentes durante essa reunião. 

Saber o que aconteceria com as áreas que não estavam incluídas na poligonal 

definida para receber a titulação de terras era a maior preocupação da comunidade, 

uma vez que os moradores esperavam que a desapropriação viesse de duas 

maneiras: de forma direta e explícita, removendo os moradores daquelas áreas que 

não puderam ser contempladas pelo Programa, ou de forma sutil, através da 

possibilidade de desapropriação através de alguma cláusula obscura naquele tipo de 

documento.  

Embora a reunião tenha sido marcada para esclarecer as dúvidas dos 

moradores do Bairro da Paz, na prática ela funcionou como apresentação das 

vantagens de se tornar um beneficiário do PCL. Os principais benefícios dos 

programas de regularização fundiária, de maneira geral, se relacionam com a 

garantia do direito à moradia, a democratização do acesso à terra, a segurança 

habitacional e com o direito à cidade de uma forma mais ampla. Holston (2013) e 

Lago (2003) relacionam esses direitos à construção da cidadania, enquanto o 

primeiro demonstra como o acesso à terra e suas garantias legais implicam de forma 

direta na consolidação da estrutura social e política brasileira, a segunda autora 

relaciona o acesso à propriedade com o autoenquadramento do indivíduo como 
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cidadão urbano. Contudo os benefícios mais citados pela coordenação do programa 

durante a realização desta reunião, assim como em todo o processo de sua 

implementação, foram a possibilidade de venda legal da casa e o direito de herança.  

Algumas dúvidas surgiram em relação ao processo de venda de uma 

casa cujo documento do morador era o de uso do solo e não de posse, mesmo que 

a coordenação do programa não tenha chegado a esclarecer como se daria o 

processo de venda desses imóveis, o programa traz a garantia de que os processos 

de venda passarão a ocorrer de forma regular, desde que haja a documentação 

entregue pelo PCL.  

O incentivo e a atenção dados à venda das casas pelo PCL podem ser 

pensadas em paralelo com os processos de gentrificação25 que ocorrem em 

diversas comunidades periféricas em grandes cidades em todo o mundo. O 

destaque para as vendas na promoção do programa aparecia como um incentivo 

para que aqueles moradores de forma voluntária mudassem para outras regiões da 

cidade. O Bairro se encontra em uma região de crescente valorização na cidade, 

sobretudo nos últimos anos, com a intensificação de condomínios de classe média-

alta em áreas distantes do centro da cidade, que ganharam espaço ao redor do 

Bairro da Paz e de toda Avenida Paralela (HITA & GLEDHILL, 2104; GLEDHILL, 

2015). 

 A ausência de respostas por parte do poder público ou do evidente 

incentivo para a venda das propriedades do Bairro da Paz dificultaram a relação 

entre o Fórum e a Coordenação do PCL, porém mesmo que esses elementos 

tenham se intensificado - e junto com eles os conflitos e a desconfiança da 

comunidade - o coletivo continuava trabalhando ao lado da equipe de coordenação 

do Programa, realizando reuniões periódicas, divulgando o Programa pelo Bairro, 

esclarecendo dúvidas dos moradores (dentro do que lhes era possível) e 

                                                           
25  

Embora o termo seja utilizado, em regra para processos de valorização e “enobrecimento” de 

centros históricos ocupados por populações de baixa renda, que migrando para outras regiões da 

cidade devida inviabilidade financeira da permanência nesses locais, acreditamos que situações 

análogas ocorrem em favelas com o Bairro da Paz. 
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apresentando o Bairro da Paz à equipe de Coordenação. O Fórum prosseguia com o 

intuito de manter sua postura de neutralidade e não interferir na execução do 

programa, ao mesmo tempo que visava garantir a maior participação da comunidade 

nesse processo. Ainda que houvessem conflitos e diferenças entre os dois grupos é 

possível dizer que havia alguma harmonia entre eles, entretanto as relações foram 

enfraquecidas de maneira significativa quando surge, nos limites do Bairro da Paz e 

de Itapuã, um muro de concreto que media cerca de 3 quilômetros de comprimento 

e que invadia a propriedade de muitos moradores daquela região.  

 

 

Panfleto Programa Casa Legal 

 

O muro, surge de forma inesperada e invade os limites de muitas 

residências localizadas naquela região do Bairro da Paz. Ainda hoje não foram 

identificados os responsáveis por sua construção, nem tampouco as razões que o 

levantaram. O muro tem um papel importante no desenvolvimento desse trabalho e 

pode ser uma forma de simbolizar o marco do rompimento da relação entre o 

FPEBP e o PCL. Seu surgimento foi motivo de muita movimentação, 

questionamento e preocupação no Bairro, quais seriam as origens e implicações 

dessa construção? Junto com o muro apareceram também relatos de algumas 

ameaças feitas aos moradores dos limites do Bairro da Paz com Itapuã, 
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principalmente de moradores que tiveram seus terrenos invadidos pela construção. 

Diante dessa situação o Fórum impôs à coordenação do Programa que as devidas 

providências e esclarecimentos fossem tomados em relação ao muro. Algumas 

reuniões foram feitas pelo Fórum de Entidades para discutir o assunto e as ações 

que deveriam ser tomadas para resolver a situação, desde a perspectiva dos líderes. 

Entretanto, a Prefeitura nunca chegou a identificar ou declarar quem eram os 

responsáveis pela construção ou qual era a situação legal daquele terreno, situação 

comum no Bairro da Paz, onde ainda existem terras que o poder público não 

identifica com precisão qual a natureza de suas propriedades, se são de domínio 

público ou privado.  

Existe, no bairro, uma poligonal definida pela Prefeitura de terras de 

domínio público que são reconhecidas como Zonas Especiais de Interesse Social, 

essa área é central no Bairro da Paz e é onde se encontram, geralmente, a maior 

parte dos serviços oferecidos na região. A indefinição de muitas das terras que 

circundam a poligonal delimitada pela Prefeitura de Salvador foi a justificativa 

utilizada para a limitação da entrega dos títulos às residências que se encontrassem 

dentro dos limites da poligonal.  

A ausência de definição em relação às terras naquela região da cidade é 

proveniente do processo de formulação da estrutura fundiária brasileira, no qual as 

limitações legais do acesso à terra culminaram em um processo de distribuição 

fundiária desigual. Para Holston (2013) processos como esse, que limitam ou 

expandem direitos, acabam influenciando diretamente na construção de uma 

cidadania desigual, levando os indivíduos com direitos renegados a recorrerem a 

formas insurgentes de cidadania, o que gera medidas de adaptação e busca de 

direitos. Um exemplo de processos como esse é a grilagem de documentos, usado 

por proprietários ou posseiros, que consiste na elaboração de documentos de terras 

falsificados. Pela expansão de ampla recorrência da grilagem muitas das terras não 

possuem identificação de propriedade clara e há muitas disputas e brigas pela sua 

posse, intensificando o conflito de terras entre os que as ocupam e supostos 

proprietários. Os relatos de conflitos nessa região da cidade não são incomuns, da 
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mesma forma que são recorrentes, também, as ameaças sofridas por moradores ou 

lideranças relacionadas a posse de alguns terrenos. Alguns casos de violência são 

relacionados diretamente ao conflito fundiário, como foram os homicídios do 

empresário Cintra e de seu filho nas proximidades do Bairro da Paz, em 2012, e em 

2014 de Walter, artista e morador do Bairro. 

O assassinato de Cintra esteve relacionado a uma sequência de fatores 

que o relacionam de forma direta à questão fundiária. Ocorreram, naquela região, 

uma série de conflitos envolvendo a propriedade de terras destinadas à construção 

de um condomínio de classe média-alta nos entornos do Bairro da Paz, o conflito 

esteve relacionado com as desapropriações que ocorreram nesse processo e com a 

disputa do espaço pela comunidade – para a construção de um centro de esportes e 

lazer – e por agentes fundiários. No início de 2012 Cintra reivindicou a propriedade 

desse terreno, denunciado irregularidades na documentação fundiária apresentada 

pelos construtores e pouco depois ele e seu filho foram assassinados. Para  Gledhill 

(2015), o caso de Cintra e de seu filho representa o extremo dos casos de violência 

causados pelos conflitos de terra, mas também aponta as direções tomadas pelo 

poder público em casos de apropriação e conflitos de terra, aumentando a 

insegurança e desconfiança da sociedade em relação ao Estado26. O caso de Walter 

é outro homicídio que foi relacionado à disputa fundiária no Bairro da Paz, já que 

existem relatos de que o morador vinha sofrendo ameaças relacionadas à questão 

da terra, além de ser um dos residentes da região sob a qual o muro foi construído. 

 
“um menino de nossa área, artista, que não se envolvia com nada, mataram 
porque tava justamente no conflito, lá em cima, que fizeram o muro, lá em 
cima. O muro passou dentro do quintal da casa dele, disseram a ele: saia 

                                                           
26 John Gledhill é professor da Universidade Manchester, consultor internacional e um dos 

coordenadores de nossa equipe de pesquisa, realiza pesquisas desde o foco da antropologia política 

e temas de seguridização no Brasil e México. Foi foco de seu trabalho durante os primeiros anos da 

década de 2010 o surgimento das Bases Comunitárias de Segurança em Salvador e no Bairro da 

Paz. Para saber mais sobre o tema, ler: Gledhiil, John. The new war on the poor: The production  of 

insecutirity in Latin America. 2015.  
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daqui, que aqui a prefeitura vai fazer o muro. Walter não acreditou, não 
saiu. Tava lá, coitado, plantando e ai simplesmente tava fazendo as coisas 
dele e os homem chegaram e falaram: você vai morrer” (Luiza). 
 

 

O muro transforma-se em um elemento crucial para o desenvolvimento 

das relações entre comunidade e Prefeitura, no que diz respeito ao PCL. Foi 

decidido por assembleia realizada pelo Fórum, que o coletivo se afastaria das ações 

ligadas ao PCL até que houvesse algum posicionamento do poder público em 

relação a construção do muro. As lideranças esperavam que essa decisão levasse a 

Prefeitura a intervir nessa situação demolindo o muro, sanando a situação de 

insegurança enfrentada por aqueles moradores. Entretanto nunca houve, por parte 

do governo municipal, indicação de quem seriam os proprietários do terreno, 

mantendo-se alheio à questão, não se posicionando frente ao problema. A 

derrubada da construção por parte do poder público, para aqueles líderes, seria de 

grande impacto e significância para a comunidade, uma vez que implicaria em uma 

da ação PMS a favor da comunidade em detrimento dos agentes da especulação 

imobiliária. Sua derrubada seria, para a luta da comunidade, um marco 

importantíssimo no tratamento dado pelo poder público às comunidades periféricas 

em situações de conflitos fundiários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O muro (Fonte: Blog do FPEBP) 

 



 

74 

 

Entendemos o muro como um elemento simbólico que expressa e reflete 

materialmente o grau e tipo de conflitos de terra existentes no território do Bairro da 

Paz desde sua fundação até o momento atual. Mesmo que os moradores tenham 

adquirido via legislações diversas o direito a uso daquela área, os conflitos em 

relação à sua posse não foram reduzidos pela institucionalização daquela região 

como Zona Especial de Interesse Social, nem tampouco com a entrega do 

documento de regularização fundiária.  

Os conflitos que foram apresentados ao longo do capítulo e a ausência de 

apoio do Fórum não impediram que o programa fosse implantado no Bairro.  

importante ressaltar que mesmo que o FPEBP se opusesse ou rejeitasse a 

implementação do PCL no BP, não existia unanimidade em relação a isso dentro do 

coletivo, nem tampouco entre moradores do Bairro. Algumas lideranças, como 

Augustinho e Seu João, que já prestavam apoio político à Prefeitura e a partidos que 

compunham a sua coligação, eram defensores da execução do Programa e de seus 

benefícios e continuaram, de forma desvinculada ao do decidido no Fórum, 

apoiando e trabalhando junto com a coordenação do PCL e da PMS, principalmente 

no que diz no que diz respeito à divulgação do programa e local e modo de entrega 

de seus documentos.  

O FPEBP deve ser visto, desse modo, como a ligação inicial entre a 

comunidade e a coordenação do Programa, sendo o meio utilizado por esta para dar 

início a suas tarefas. Entretanto, a atuação do PCL no Bairro não pode ser reduzida 

ao contato com aquelas lideranças, já que a ausência de apoio por parte do coletivo 

não inviabilizou que o programa acontecesse de maneira efetiva. Apesar de o 

coletivo ter abandonado quaisquer obras e ações relacionadas à implementação do 

PCL, desde a construção do muro, as ações do coletivo ainda se relacionavam, 

mesmo que de forma indireta, com o Programa Casa Legal, uma vez que diziam 

respeito às demandas daquela comunidade. Muitas dessas demandas diziam 

respeito à situação urbana do bairro no que diz respeito a urbanização, a 

presença/ausência dos serviços urbanos e a qualidade de vida daquela comunidade. 

Em sua fundação o Fórum criou sete grandes pastas para organizar e melhorar sua 
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atuação, eram elas: segurança, infraestrutura, emprego e renda, esporte e lazer, 

cultura, educação e meio ambiente.  

As pastas, criadas em 2007 com o evento que deu origem ao Fórum 

Permanente de Entidades do Bairro da Paz, estavam relacionadas a realização de 

diagnósticos sobre o bairro e a suas atualizações, que eram atualizadas pelo 

coletivo. A finalidade desses diagnósticos era facilitar o processo de diálogo com 

poder público em relação às principais demandas do Bairro, possibilitando que 

estivessem disponíveis sempre que necessário. A composição e a nomenclatura das 

pastas foram modificadas algumas vezes pelo coletivo, fundindo-as ou separando-as 

de acordo com as necessidades e percepções do coletivo, porém os elementos 

trabalhados em cada uma delas sempre estiveram presentes e foram, de maneira 

geral, os temas das reuniões realizadas pelo coletivo. Os diagnósticos sempre 

funcionaram, para aquelas lideranças, como um meio de atentar os poderes público 

acerca de suas principais demandas e não era raro que eles fossem entregues em 

quaisquer reuniões que ocorressem com representantes do poder público. Não foi 

diferente com o PCL, os diagnósticos foram entregues a equipe do programa para 

que sua coordenação soubesse quais os principais problemas e necessidades da 

comunidade, e esperava-se que de alguma forma as ações realizadas pelo 

programa se estendessem a outras searas da vida urbana, respeitando a 

necessidade de regularizar terras urbanas de forma a integrar os setores da vida 

urbana, possibilitando aos moradores urbanos uma melhor qualidade de vida.  

A importância atribuída a cada um desses diagnósticos varia de acordo 

com o momento vivido pelo Bairro e de acordo com a pauta que esteja sendo mais 

debatida por lideranças e moradores, o que pode ser entendido como um indicador 

que quais áreas da vida social demandam mais atenção em momentos diferentes, 

ou quais deles foram escolhidos pelas lideranças para intensificação de seus 

debates. Alguns dos temas relacionados a esses diagnósticos se relacionam de 

forma direta com o processo de regularização fundiária. 

 

3.2. OS DIAGNÓSTICOS DO FPEBP 
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Como acontece com outras comunidades periféricas de Salvador e do 

país, existem muitas outras demandas e carências no que diz respeito à qualidade 

dos bens e serviços que lhes são ofertados, elas podem estar diretamente ligadas 

com a questão da urbanização ou podem estar relacionadas de forma indireta com 

outras áreas da vida social que acabam se fazendo presentes na busca do direito à 

cidade. No Bairro da Paz, o Fórum de Entidades Permanentes do Bairro da Paz 

(FEPBP) criou, e mantém atualizado, sete diagnósticos acerca das principais 

demandas da comunidade, entre eles estão: Emprego e Renda, Meio Ambiente, 

Esporte e Lazer, Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura. A ideia da 

elaboração desses diagnósticos é que a comunidade, junto com o FPEBP, 

realizasse um documento onde estariam compiladas suas principais demandas, para 

que fossem apresentadas ao poder público (sejam do estado ou prefeitura). Os 

diagnósticos foram entregues à coordenação do Programa Casa Legal, assim como 

antes a vários outros órgãos públicos durante os anos anteriores, e sempre com 

suas devidas atualizações.  

A apresentação desses diagnósticos e demandas resultaram, em alguns 

casos, em conquistas e negociações significativas para o BP, porém essa não é a 

regra. Junto com os  diagnósticos foram montadas equipes/comissões de trabalho 

no FPEBP para sua atualização e atuação frente as principais demandas. Durante 

os anos que estive em campo podemos citar como comissões mais atuantes as de: 

cultura, saúde, infraestrutura, educação, e segurança. Sendo necessário destacar 

que nos últimos anos houve maior número de atividades para as três últimas 

comissões citadas, devida urgência de suas demandas. 

 

a) Diagnóstico de Segurança 

 

A segurança pública ou a sensação de segurança dos moradores do 

Bairro da Paz apareceu ao longo dessa pesquisa como um dos temas mais 

recorrentes nas reuniões realizadas pelo FPEBP, ganhando mais espaço e força 
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com a instalação da Base Comunitária de Segurança do Bairro da Paz (BCS)27, no 

ano de 2012. Mesmo que grande parte das lideranças que compunham o FPEBP 

tenham demonstrado insatisfação em relação a instalação da base policial na 

comunidade, não houve consenso entre os moradores em relação a chegada da 

BCS. As opiniões variavam entre aquelas que acreditavam que a chegada da Base 

apresentaria mudanças significativas em relação a segurança no BP e aquelas que 

rejeitavam a ideia por acreditarem que a BCS viria ao Bairro não para defesa e 

melhoria da comunidade, mas como uma forma de garantir mais segurança aos 

condomínios de classe média-alta vizinhos ao Bairro da Paz. 

É comum que exista dentro de comunidades periféricas um elevado 

índice de casos de homicídios, que se torna ainda mais alarmante quando 

comparados com dados de bairros de classe média e alta. A compreensão desse 

tipo de dado não deve ser feita de maneira isolada, é preciso que seja levado em 

consideração o alto número de casos de violência contra a população negra, 

sobretudo a jovem. Alguns estudos foram realizados nesse sentido, como o relatório 

produzido pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, em 

parceria com o Governo Federal, entre outros, apontam para a evolução do número 

de homicídios na juventude negra no Brasil (WAISELFISZ, 2012). Devem ser 

considerados, também, estudos que apontam o policiamento brasileiro como o que 

mais mata em todo o mundo, como o relatório produzido pela Organização Anistia 

Internacional, no ano de 2015. 

Dados como esses podem ser interpretados de diversas formas e uma 

delas é aquela que problematiza esse tipo de informação, no intuito de compreender 

de que forma se relacionam o número de mortes dos jovens negros, residentes em 

grande maioria em bairros periféricos, os quais apresentam altos números de 

homicídios, com o índice de mortes causadas pelo corpo policial, ao passo que 

Salvador é apresentada pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade 

                                                           
27  

As Bases Comunitárias de Segurança são instaladas em pontos da cidade pelo Programa 

Pacto Pela Vida, no ano de 2012.  
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Racial, em 2012, como a 5ª cidade no ranking de homicídios, e como cidade que 

mais mata negros no Brasil. Esse tipo de informação nos ajuda a compreender a 

desconfiança da comunidade em relação a presença de uma base da polícia dentro 

do Bairro. O número de queixas, formais ou não, contra a polícia militar no Bairro da 

Paz crescem após a instalação da BCS, que são acusados do uso arbitrário e 

excessivo de seu poder. São grandes os casos relatados por moradores e 

lideranças de revistas truculentas a moradores e líderes do bairro, ou até mesmo a 

suas casas. A revista a residências devem ser realizadas com a autorização dos 

moradores ou mediante ordem judicial que a legitime. Entretanto o que acontecia em 

grande parte das vezes era coação policial para que os moradores permitissem que 

suas casas fossem revistadas, quando a ação não acontecia de forma violenta. 

Além da arbitrariedade e desrespeito presente na execução de ações desse tipo, 

chamaram atenção os relatos sobre espancamento de jovens da comunidade ou até 

mesmo de homicídios cujos principais suspeitos estão diretamente ligados a 

corporação policial. 

Ainda que a relação da BCS com o FPEBP28 e suas principais lideranças 

tenha sido, e ainda seja, marcada por conflitos, o número de atividades e eventos 

realizados pela Base foi crescente, tais como oficinas, cursos e serviços que foram 

disponibilizados pela instituição ao longo dos anos que seguem sua instalação. 

Ações desse tipo são um dos elementos cruciais para que se cumpra a proposta do 

tipo de policiamento comunitário proposto pelo Programa Pacto Pela Vida29, 

melhorando de forma significativa a aceitabilidade da instituição na comunidade por 

parte dos moradores e lideranças.  

 

b) Diagnóstico de Educação 

                                                           
28  

Para saber mais sobre a relação entre FPEBP e BSC ler: Gledhiil, J. The new war on the 

poor: the production of insecurity in Latin America. London: Zeb Books,2015, 248 p. 

29  
Criado pelo Estado em 2011, o Programa Pacto Pela vida tem como objetivo principal a 

promoção da paz social, por meio de uma nova política pública de Segurança que é construída 

através da articulação com a sociedade e de outros órgãos do poder público.  
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A carência na oferta de educação é uma das demandas mais citadas por 

moradores e lideranças do Bairro da Paz, a comunidade conta com quatro escolas 

para atender cerca de 60 mil habitantes, são elas: a Escola Nova do Bairro da Paz, a 

Escola Nossa Senhora da Paz, Escola Jorge Amado e a A Escola Mestre Paulo dos 

Anjos, todas de educação fundamental, com exceção da última, onde funcionam os 

cursos de nível médio. São inúmeros os problemas educacionais apresentados pelo 

bairro, sejam eles mais gerais - tais como baixo investimento e precariedade no 

trabalho dos professores - ou mais específicos - que dizem respeito apenas a 

realidade daquela comunidade.  

Nos últimos três anos as escolas do BP vêm apresentando um quadro de 

desqualificação por parte de seus profissionais para lidar com os estudantes, 

chegando a acionar a BCS para resolver problemas de disciplina dos alunos dentro 

da instituição. As ações policiais, nesses casos, ocorriam com a retirada dos 

estudantes das escolas, seguida por atos de violência física e ameaças. Uma das 

lideranças relata que presenciou o momento em que policiais da BCS levaram para 

casa um desses estudantes após um episódio “correção educacional”, 

demonstrando uma postura extremamente agressiva com o aluno e com seus 

responsáveis. Casos como esse ganharam repercussão dentro da comunidade pelo 

viés do tipo e da qualidade de policiamento que vem sendo realizado no bairro, 

porém é preciso atentar também para a atuação da gestão escolar que se mostra 

despreparada, desrespeitando uma série de regras e deveres que buscam garantir 

que a educação pública seja ofertada de maneira digna e eficaz, ações como essa 

violam inúmeros deveres em relação a educação, quadro que é agravado se 

levarmos em consideração que os educandos agredidos eram menores de idade.  

Outro tipo de problema recorrente na área de educação, no Bairro da Paz, 

se fez presente com a inauguração da Escola Jorge Amado, criada no ano de 2013 

para atender alunos de ensino fundamental II do bairro. Apesar de a Escola ser fruto 

da luta dos moradores do BP, e ser reconhecida como uma escola daquela 

comunidade, seu funcionamento e corpo físico se apresenta em uma área externa 
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ao bairro. Os alunos da Escola Jorge Amado são obrigados a se deslocarem todos 

os dias para um bairro vizinho, Itapuã, através de quatro ônibus disponibilizados pela 

Prefeitura para realizar o trajeto. Embora o problema tenha sido tema de diversas 

reuniões do Fórum com a comunidade, da comissão de Educação do coletivo com o 

Ministério Público e até mesmo com o poder público municipal, ainda não foi 

apresentada uma solução viável para a ausência de espaço físico para que a escola 

funcione dentro dos limites do Bairro da Paz. Para grande parte dos moradores e 

das lideranças esse é um dos maiores problemas que deve ser enfrentado quando o 

assunto é educação. 

Porque na realidade, o que o Bairro da Paz precisa é de uma escola legal, 
né, porque como eu falei a você, né... tem três ônibus levando os meninos 
pra estudar lá em Itapuã, e a Prefeitura gastou dinheiro pra reformar lá, o 
espaço que os meninos tão estudando, e até hoje não definiu um terreno, 
onde é que vai ser a escola, como é que vai ser.. nome pomposo, ne, Jorge 
Amado, mas... e tiveram a descaração, o desplante de fazer uma aula 
inaugural aqui no Avançar, no primeiro dia de aula do ano. Fizeram uma 
aula inaugural da Jorge Amado, só que a escola funciona em Itapuã... Não 
vão fazer tão cedo, esses caras tão aí é comendo dinheiro… (Ulísses ). 

 

Fundada no mesmo ano que chega ao Bairro o PCL, a ausência do 

espaço físico para seu funcionamento seria resolvido fazendo com que as viagens 

dos alunos para Itapuã terminassem, uma vez que as aulas passariam a ser 

ofertadas dentro do Bairro da Paz. A comunidade acredita que é fundamental que os 

alunos, menores de idade, possam estudar próximo de casa, sobretudo por uma 

questão de segurança e conforto para eles e seus pais. Entretanto, os 

representantes da Prefeitura não acreditam que o funcionamento da escola em um 

bairro diferente prejudique em nenhum aspecto a educação do Bairro, já que 

segundo um de seus representantes é muito comum que as escolas funcionem em 

outros Bairros em outras cidades. Para confirmar esse tipo de informação seria 

necessário um estudo aprofundado sobre a relação existente em outras cidades 

brasileiras acerca do local de funcionamento das escolas e do local às quais elas se 

encontram vinculadas, porém o fato que deve ser levado em consideração é que a 

Escola Jorge Amado surge de um processo de lutas dos moradores daquela 

comunidade para que a educação seja ofertada com qualidade, possibilitando que 
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todas os alunos de ensino fundamental II do Bairro da Paz fossem atendidos 

naquela comunidade. 

A princípio houve um acordo entre Prefeitura e lideranças do Bairro, para 

que a Escola fosse instalada de forma provisória em Itapuã, dessa forma seria 

garantido para aquelas crianças o acesso à educação, enquanto o poder público 

providenciava um espaço para que a instituição funcionasse o mais próximo possível 

da residência de seus estudantes. Após quatro anos a Escola Jorge Amado ainda 

funciona fora dos limites do BP, mesmo que a comunidade venha tensionando para 

que o problema seja resolvido, e tenha indicado diversas opções de espaços nos 

quais podem ser construídas a instituição. Outro problema levantado pela 

comunidade além do descolamento desses alunos em quatro ônibus por dia, é o 

custo despendido mensalmente para a manutenção da escola nesses moldes, já 

que são pagos, aluguel do imóvel, custo de transporte e de responsáveis pela 

condução e pelo acompanhamento dos menores. Além de ser economicamente 

mais viável para os cofres municipais, é fundamental que a educação dessas 

crianças seja ofertada nas proximidades de suas residências, para garantir o seu 

acesso com qualidade, conforto e segurança. 

A prefeitura faz um paliativo com a questão do ensino fundamental II, que é 
uma reivindicação, desde da época de João Henrique, a construção de uma 
escola de fundamental II, que é para aqueles meninos do 6º ao 9º, que é 
uma transição de fundamental importância do adolescente ao Ensino Médio. 
Não existe uma sala de aula da prefeitura pra isso, ai como solução a 
prefeitura alugou um prédio, que não é adequado lá na Dorival Caymmi

30
 - 

não é um parecer meu, mas de uma visita feita pelo Ministério Público - e 
alugou uns ônibus pra levar os meninos daqui pra o colégio. São uns 4 
ônibus que dão duas viagens pro dia, só o dinheiro desses ônibus, nesses 3 
anos, já daria quase pra construir a escola (Mário).  

 

Em meados de 2016 Augustinho, assessor da Prefeitura, líder e morador 

do BP, a Prefeitura continuava a busca pelo espaço ideal para a construção da 

Escola dentro do BP e esperava resolver a questão o mais rápido possível. Segundo 

o líder já havia sido encontrado um espaço para a construção da Escola Jorge 

Amado nos limites do bairro e ela seria construída no início do ano de 2017, 
                                                           
30  

Avenida Dorival Caymmi no Bairro de Itapuã, próximo ao Bairro da Paz. 
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entretanto ainda hoje os alunos da Escola Jorge Amado se deslocam todos os dias 

entre o bairro em que moram e o bairro onde estudam. / 

 

3.3. TRANSPORTE NO BAIRRO DA PAZ 

 

O crescimento urbano ganha força a partir do séc. XX e está relacionado 

a mudanças na economia brasileira e também ao crescimento populacional e 

territorial das grandes cidades devido à intensificação do êxodo rural causado pela 

promessa de melhoria de vida trazida pela urbanização e suas possibilidades de 

crescimento financeiro. O acesso à terra não ocorreu de forma igualitária para todos 

os moradores urbanos, o que acaba culminando em um processo de expansão 

urbana desigual. O Bairro da Paz é um fruto da combinação desses elementos, 

comuns em grandes cidades brasileiras e que produzem cidades segregadas e 

divididas, nas quais grande parte de sua população ocupa áreas irregulares para fins 

de moradia. Dentre os modelos de expansão urbana, o mais conhecido é aquele que 

aponta para o crescimento das margens da cidade devido ao esvaziamento ou 

expulsão de moradores de seu centro, modelo que ficou também conhecido como o 

de centro-periferia. Um outro modelo de análise que ilumina bem a situação do 

Bairro da Paz e  das mudanças pelas quais passou ao longo dos anos é aquele 

apresentado por Caldeiras (2000) ao descrever o novo padrão de crescimento 

urbano de cidades como a de São Paulo, denominado pela autora de enclaves 

fortificados.  

A distância do Bairro da Paz em relação ao centro antigo da cidade é 

significativa, o bairro se encontra em uma região cujo crescimento vem se 

intensificando nos últimos anos, seja pela instalação de serviços, seja pelo 

crescimento de zonas residenciais nessa região da cidade. Entretanto a dificuldade 

de acesso ao Bairro mediante transporte coletivo ainda é presente na realidade de 

seus moradores, que consideram o tempo e o trajeto gasto no deslocamento a 

outras regiões da cidade como um dos maiores complicadores em sua mobilidade 

pela cidade. No meu processo de deslocamento, durante todos os anos que 
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desenvolvi pesquisa no Bairro da Paz, era comum que meu deslocamento -entre 

minha casa (no centro da cidade) e o BP- levasse cerca de duas horas, havendo 

variações para mais ou para menos, a depender da quantidade de coletivos que 

tivesse que pegar, ou da distância que eu percorria a pé ao longo do deslocamento.  

É comum que os moradores do Bairro da Paz, assim como de outras 

regiões da cidade, se refiram ao centro da cidade como “a cidade”, o que é um 

indicador dessa distância física, para além da distância simbólica, entre esses dois 

pontos. A expressão pode ser entendida como uma forma de separar em “cidades 

diferentes” o centro da cidade e o  P. Atribuímos esse distanciamento entre os dois 

pólos não apenas à distância física e simbólica, mas também à distância de 

recursos, já que é comum que grande parte dos instrumentos urbanos estejam 

situados no centro da cidade, como os grandes shoppings, teatros, zonas 

comerciais, entre outros. A presença desse tipo de recursos somado ao sentimento 

de inclusão ou exclusão dentro da lógica formal são fundamentais para diminuir ou 

aumentar essa distância, já que é comum que moradores de favelas do centro da 

cidade também fazem alusão a uma cidade na qual parecem não incluir seus 

bairros.  

O transporte não é o único fator que influencia na relação das favelas com a 

cidade formal, mas acredito que parte da relação de estranhamento que existe entre 

esses espaços pode ser fortalecido pela dificuldade de acesso e pelas barreiras 

simbólicas que são colocadas no processo de formação e ocupação de espaços 

pela cidade.  

Existem, no momento, em circulação no BP quatro linhas formais de ônibus 

que o ligam diretamente para outras regiões da cidade: duas delas o ligam a 

Estação Mussurunga (EM), que fica a poucos quilômetros do Bairro; uma que o liga 

à Cidade Baixa, essa linha recebe o nome de São Joaquim, onde fica uma das 

maiores e mais conhecidas feiras da cidade; e uma que o liga ao centro da cidade, 

mais precisamente a uma das maiores e mais movimentadas estações de ônibus, a 

Estação da Lapa. Com exceção daqueles transportes coletivos que têm como 

destino a Estação Mussurunga, os intervalos de circulação entre os ônibus são 
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bastante espaçados, levando os moradores a esperas que duram mais ou menos 

uma hora para saírem direto do Bairro da Paz para a cidade. A alternativa mais 

rápida é o intercâmbio de ônibus feito na primeira das estações citadas, porém uma 

outra solução encontrada pelos moradores para minimizar o tempo de espera – e 

geralmente escolhida pelos moradores que saem do centro do Bairro - é o 

deslocamento para a Av. Paralela, que por ser uma das principais vias da cidade 

possuiu um grande número de linhas de ônibus. É importante salientar, porém, que 

é preciso atravessar uma passarela para que haja acesso direto às linhas de ônibus 

que ligam o Bairro ao centro da cidade. 

Embora o transporte não apareça como uma preocupação ou carência 

explicitada pelos moradores da região da Paralela, onde há maior circulação de 

transportes coletivos e futuramente será instalada uma estação de metrô, lideranças 

e moradores de regiões mais internas da comunidade o trazem como uma das 

maiores demandas do bairro. Grande parte dos moradores do BP não moram em 

seu centro ou nas margens da Avenida Paralela, mas em regiões de difícil acesso. 

Para esses moradores realizar o percurso até a Av. Paralela torna-se complicado 

pela distância ou até mesmo pelas ladeiras sob as quais o BP foi construído  – 

assim como grande parte da cidade de Salvador – fatores que são atenuados pela 

ausência de circulação das linhas de ônibus por toda sua extensão, se limitando 

apenas às suas vias principais.  

De modo particular, tomando como base os anos nos que fiz pesquisa de 

campo, posso afirmar que o transporte constitui um dos grandes problemas do 

Bairro da Paz. Em meu caso existiam três formas de chegar ao BP de transporte 

coletivo, mesmo que eu fosse moradora do centro da cidade não existiam linhas de  

ônibus que integrassem a região onde moro ao Bairro da Paz. Para que eu utilizasse 

apenas um ônibus nesse trajeto era preciso que eu fizesse grande parte do trajeto a 

pé, como foi já foi descrito. Essa era a primeira forma, fazer uma longa caminhada 

entre o ponto que fica na parte do Bairro que se encontra na Av. Paralela até meu 

destino. A segunda forma era a mais usual, eu poderia fazer a conexão na Estação 

Mussurunga, pegando outro ônibus para o BP, entretanto existia uma grande espera 
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entre a troca de coletivos, devido à pequena quantidade de veículos com destino ao 

BP, o que fazia com que o tempo do trajeto fosse maior do que o necessário, 

mesmo que fosse pequena a distância entre os dois destinos. A terceira forma, que 

normalmente era escolhida quando havia pouco tempo para esperar coletivos ou 

quando já esperava há muito tempo, era aquela em que eu utilizava três ônibus para 

chegar ao BP, um que levava até uma região mais próxima da estação, para que de 

lá eu pegasse os outros dois ônibus. Desse modo, um trajeto que duraria menos de 

uma hora em condições de trânsito normal tende a durar o dobro do tempo 

necessário, e algumas vezes ainda mais, o que acaba dificultando o acesso ao 

Bairro, ainda que ele se encontre em uma das principais avenidas da cidade. 

 Além do tempo e da distância, o valor gasto nas viagens também deve 

ser levado em consideração na discussão acerca da mobilidade urbana. Algumas 

estações rodoviárias, como a Estação Mussurunga e Pirajá, possuíam um sistema 

de integração que permitia a seus passageiros a gratuidade do segundo ônibus, 

independente do tempo de espera pelo coletivo na estação. Durante a primeira 

gestão do Prefeito ACM Neto foi instalado em toda a cidade um sistema de 

integração rodoviária, no qual o acesso a essa integração depende da posse de um 

cartão pré-pago onde o usuário deposita o valor que será gasto em passagens. Com 

esse cartão de integração o usuário passa a ter gratuidade do segundo ônibus, 

desde que a integração ocorra em linhas diferentes que sigam o mesmo sentido da 

primeira viagem e que aconteça dentro de duas horas de sua apresentação na 

primeira catraca.  

O cartão de integração é um recurso importante para promover o 

deslocamento menos custoso para os moradores da cidade, entretanto ao passo 

que o sistema foi sendo implementado ocorreram algumas mudanças nas rotas dos 

transportes que não foram bem aceitas pelos moradores da cidade. Além do cartão, 

outro recurso usual para a redução de custos por parte dos moradores do BP é o 

acesso aos transportes coletivos pela porta de saída, evitando com isso, o 

pagamento da tarifa. A discussão sobre o valor das passagens de ônibus ou da 

qualidade do serviço ofertado é ampla e frequente na cidade, mas não é central 
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nesse estudo, uma vez que durante os anos de inserção em campo essa 

problemática aparece em segundo plano, a centralidade da questão do transporte 

público no Bairro da Paz sempre esteve mais relacionada a dificuldade de acesso da 

população a linhas de ônibus com destinos diferentes e ao longo tempo de espera 

entre elas.   

Como já apontamos a ausência de ônibus com circulação poderia ser 

contornada pelo grande fluxo de linhas de ônibus que circulam pela Av. Paralela, 

que por estar situada nas margens do Bairro acaba se transformando em uma 

alternativa para os moradores que podem se deslocar a pé até a região. O grande 

problema em relação a isso se dá em dois sentidos: na extensão do Bairro da Paz, 

como citado, e na ausência de segurança apresentada por um dos pontos de espera 

de ônibus nela situado. Esse ponto se encontra defronte ao Bairro da Paz e é onde 

os moradores têm acesso aos transportes que se dirigem ao centro da cidade, ou o 

ponto de parada quando se vinha de cidades pertencentes a região metropolitana, 

ou até mesmo de outros bairros daquela região. 

Os dois extremos da Avenida são ligados por uma passarela, que durante 

todo o meu período em campo se apresentou como uma opção arriscada, 

principalmente para mulheres. Era comum que ocorressem assaltos nesse ponto de 

ônibus que ficava do lado oposto ao BP e onde havia pouca movimentação, o que 

era agravado pela desertificação do local, que apesar do grande fluxo de carros, não 

possui circulação de pedestres além daqueles que esperam pelo transporte do 

coletivo, uma vez que o ponto fica situado em uma zona coberta por mato e sem 

residências ou estabelecimentos comerciais. Os moradores do bairro sempre nos 

alertavam da necessidade de atenção e cuidado redobrado naquele ponto, não 

sendo anormal que me acompanhassem na espera de ônibus naquele local, para 

que eu não ficasse sozinha, proteção e cuidado que se intensificava à medida que 

aumentava o número de casos de assalto e violência sexual naquele local. 

Um dos casos de assédio e homicídio ocorrido naquela passarela chamou 

bastante atenção dos moradores, das lideranças, da nossa equipe e da mídia local, 

gerando sentimentos de revolta e comoção na comunidade. Esse é um caso que 
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elucida melhor os porquês da quantidade de ônibus que passam na Paralela não 

solucionam totalmente o problema do transporte para os moradores do Bairro da 

Paz, mesmo daqueles que moram na região central e mais perto da Av. Tive 

conhecimento do caso em uma manhã comum do do primeiro semestre do ano de 

2013, nós tínhamos reunião do FPEBP, entidade da qual nossa equipe de pesquisa 

fazia parte como uma das Secretarias de coordenação, cuja pauta era baseada nas  

queixas apresentadas pela comunidade em relação à Base Comunitária de 

Segurança, recém instalada na comunidade e que ao lado do PCL era a pauta mais 

recorrente naquele coletivo. Nesse dia, eu havia feito a integração de ônibus na EM, 

minha parada ocorreria na Praça da Resistência, que fica no centro do bairro e há 

poucos metros da Santa Casa de Misericórdia, local onde aconteceria nossa reunião 

naquela manhã. Na entrada do BP, logo no início da rua que o liga com a Av. 

Paralela, podia-se notar uma movimentação diferente da usual, haviam muitas 

pessoas agrupadas, mas até o momento não haviam viaturas ou policiais no local. 

Iniciamos a reunião normalmente, e apenas durante sua execução que tivemos 

conhecimento das razões daquela movimentação incomum no Bairro da Paz. Aquele 

grupo de pessoas estavam reunidas em torno do corpo de uma mulher, que havia 

sido assassinada após um ato de violência sexual31, que tinha ocorrido na noite 

anterior. 

A vítima era moradora do Bairro da Paz e trabalhava em Lauro de Freitas,  

chegava ao Bairro por volta das 22:00 da noite todos os dias. Ela voltava do seu 

trabalho quando descera no ponto que fica do “outro lado da passarela”. Como já foi 

descrito, o lugar que durante o dia já chama a atenção e causa medo aos pedestres 

pela ausência de pessoas ou de estabelecimentos, além de ficar em frente a um 

matagal, cenário que se agrava durante a noite com a ausência de iluminação e 

quando a circulação de pessoas se torna ainda menor. A Base Comunitária de 

                                                           
31  

Embora o problema do transporte seja um elemento  secundário diante do caso exposto e 

haja muito o que debater e problematizar em relação a  violência contra a mulher, não cabe a nosso 

estudo realizar esse tipo de discussão. 
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Segurança do Bairro da Paz já havia sido instalada na comunidade, o que não 

garantia maior segurança para os transeuntes daquele ponto de ônibus.  

Ainda que não sejam membros do coletivo, era comum que a BCS 

participasse de muitas das reuniões realizadas pelo FPEBP, utilizando o espaço 

como forma de estabelecer um melhor diálogo com aquelas lideranças. Muitas das 

reuniões que ocorreram depois da morte da moradora priorizaram o debate sobre o 

assunto e contaram com a presença de representantes do corpo policial da BCS, era 

comum moradores e líderes do BP cobrassem dos policiais alguma ação imediata 

em relação ao crime. Para a comunidade a ausência dessas ações demonstrava o 

desinteresses daqueles policiais e do Estado em atender as necessidades da 

população. De acordo com os policiais da BCS a área onde o homicídio havia 

ocorrido se encontrava fora da área de competência da BCS do BP, razão pela qual 

aquela instituição não havia reforçado a segurança na região. Diante da gravidade 

do crime ocorrido e das constantes denúncias de casos de tentativa de assédio e 

assalto a BCS se comprometeu com a comunidade em incluir em suas atividades a 

realização de rondas noturnas por aquela região, com o intuito de inibir tais ações.  

O caso da jovem chocou a comunidade, mas não era o primeiro relato de 

violência ocorrida naquela região, e não foi o último, mesmo após as possíveis 

rondas realizadas pelo policiamento do BP. O caso ganha visibilidade na mídia 

quando alguns moradores, em manifestação coletiva, lincharam o suposto 

estuprador até a morte. Embora não existissem provas legais de que o homem 

linchado fosse realmente o responsável pelo assassinato daquela jovem, a 

comunidade tinha convicção da autoria dos crimes que vinham ocorrendo naquela 

região (Gledhill, 2015; Hita & Gledhill, 2014).  

Poucas foram as vezes nas que o FPEBP chegou a discutir ou falar de 

forma explícita ou aberta sobre este caso, e devido a delicadeza do assunto 

envolvido, era comum que as lideranças e os moradores evitassem falar do assunto 

sempre que se tentava discutir sobre isso. Porém existiram momentos em que o 

assunto surgiu em conversas informais ou em reuniões do coletivo, e ainda que a 

discussão fosse superficial as falas eram construídas no sentido de responsabilizar o 
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Estado, tanto pela morte da moradora violentada, quanto pela morte de seu 

(suposto) estuprador. A acusação da omissão do Estado em relação às denúncias 

de violência naquela região da cidade se agravam com o caso de homicídio e 

estupro da moradora, levando alguns moradores a fazer justiça com as próprias 

mãos, como afirmavam alguns.  

 

Quem matou ele não fomos nós, não foi ninguém. Foi o Estado que não fez 

nada” (Rodrigo). 

 

O problema da insegurança naquela região da Avenida Paralela se fazia 

presente antes da chegada da BCS e persistiu após sua instalação. O poder público 

não foi efetivo quando a comunidade solicitou soluções para um problema que era 

recorrente naquela comunidade e vinha agravando-se ao longo do tempo. O ponto 

de ônibus, que em 2013 era um lugar deserto e perigoso para os moradores, não é 

muito diferente na atualidade, como podemos citar em uma de minhas últimas 

travessias para aquela região, em meados de 2016, quando uma das lideranças 

entrevistadas por mim me acompanhou até o outro lado da Av. Paralela. De acordo 

com o líder era mais seguro se eu estivesse acompanhada enquanto esperava pelo 

ônibus. Nessa ocasião, devido às obras do metrô e da Orlando Gomes que já 

ocorriam naquela região da cidade32, era necessário que atravessássemos a 

Paralela sem o auxílio da passarela, sendo preciso passar pelo canteiro de obras 

que ficava no meio da avenida. Durante a travessia o líder me contava dos inúmeros 

casos de assédio sexual ou de assaltos que vinham acontecido naquela travessia ou 

no ponto de ônibus. Particularmente, eu procurei evitar esse ponto durante os anos 

em que ia regularmente fazer meu trabalho de campo, preferindo sempre fazer a 

integração na EM para chegar ao centro da cidade, o que me dava mais segurança, 

                                                           
32  

No momento estavam acontecendo, naquela região da cidade de Salvador, grandes obras 

que viriam a impactar na mobilidade urbana, como a construção da a Av. 29 de março e uma estação 

de metrô.  
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mesmo que isso aumentasse o tempo e o número de veículos que eu teria que me 

dispor a tomar durante o percurso.  

O caso demonstra não só o descaso e ausência do poder público em 

atender uma demanda tão fundamental, como a da segurança pública, mas também 

indica a necessidade de inclusão desses moradores no sistema viário de mobilidade 

urbana da cidade de modo mais eficiente e seguro, levando em consideração a 

opinião dos moradores sobre o acesso e qualidade dos serviços ofertados de modo 

a facilitar o seu deslocamento, mas também como uma forma de garantir a esses 

moradores maior sensação de segurança ao chegarem a suas residências. 

O transporte público é insuficiente dentro do Bairro da Paz, uma vez que 

as 4 linhas existentes não dão conta da demanda das 60 mil pessoas que ali 

residem e que saem cotidianamente para realizar atividades diversas. Ainda assim, 

durante o ano de 2015, a Prefeitura junto com as empresas de transporte coletivo 

intentaram a retirada de duas linhas de ônibus que ligam o Bairro da Paz 

diretamente a Lapa e a Cidade Baixa, com isso seriam mantidas e acrescentadas o 

número de ônibus que ligam o bairro à EM. O argumento apresentado pelo poder 

público e pelos defensores da proposta era de que a retirada dessas linhas não 

seriam prejudiciais para a mobilidade dos moradores do BP, já que seus os 

intervalos de saída e chegada eram muito extensos, assim, seria mais vantajoso 

para o morador a realização do intercâmbio na EM, agilizando o processo. O fato da 

ideia ter sido amplamente rejeitada pela comunidade não indica haja satisfação na 

oferta do serviço de transporte público naquela comunidade, que frequentemente 

era discutido pelas lideranças do Fórum de Entidades. Porém, os moradores e 

lideranças do BP acreditam que a solução proposta pela Prefeitura da cidade não 

melhoraria a qualidade do serviço ofertado, atenuando os problemas existentes.   

Aliado a esse argumento, os defensores da ideia afirmavam que os 

ônibus que ligam o Bairro ao centro não circulam pelo BP, já que muitas de suas 

ruas são pouco acessíveis para veículos tão grandes. Embora existissem outras 

alternativas que poderiam ter sido apresentadas pelo poder público para atenuar a 

ausência de acessibilidade de grandes veículos a essas regiões, como a troca da 
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frota de ônibus convencionais por micro-ônibus e o aumento do número de veículos 

em circulação naquela região da cidade, a escolhida pelo governo municipal foi a 

retirada de linhas que ligam o Bairro da Paz a outras regiões da cidade.  

 

Eles saem daqui vazios e vão chegar lá vazios, então… Se eles 

circulassem dentro do bairro, seria interessante, mas eles não 

circulam (...). (Augustinho) 

 

Diferente do que nosso entrevistado afirma, são raras as vezes em que as 

linhas de ônibus Lapa ou São Cristóvão saem vazias do Bairro da Paz, sendo 

evidente que o maior número de pessoas fazendo essa viagem pode ser percebido 

em horários de pico. Desse modo o argumento de que as linhas de ônibus são 

obsoletas não se justifica, uma vez que ainda que os destinos finais dos usuários 

não sejam necessariamente os destinos finais especificados pelas linhas (a Lapa ou  

São Cristóvão), a rota realizada pelos transportes circula por grande parte da cidade, 

facilitando o acesso dos moradores. Além disso, nosso entrevistado não leva em 

consideração que a espera pelo transporte público em Salvador é uma realidade 

recorrente em todos os espaços da cidade, não sendo um problema específico do 

Bairro da Paz e que sua solução não consiste na retirada de linhas, mas no aumento 

quantitativo do serviço ofertado.  

O transporte não deve ser entendido apenas como um meio de 

locomoção desses moradores para a cidade, é também uma forma de integrá-los a 

cidade e de fazer com que se sintam parte da cidade como um todo. 

Desse modo a diminuição da frota de ônibus do BP iria de encontro com a 

proposta de integração  desenvolvida pelo poder público estadual, que aumenta a 

integração daquela comunidade mediante a construção de uma estação de metrô 

em suas proximidades. Junto a tais obras a região do BP foi beneficiada, também, 

pela reforma da antiga passarela, já citada. Sua nova versão possui uma base mais 

alta e chega ao Bairro da Paz com uma grande base de concreto, que acaba 

cercando a parte da frente do bairro lembrando um grande muro, tornando o Bairro 

cada vez menos visível aos transeuntes que passam por aquela região da cidade. A 
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construção de uma obra pública que diminua a visibilidade do Bairro, pode ser 

interpretada como uma forma de disfarçar uma grande zona de pobreza em uma das 

áreas de crescente valorização na cidade, além de desempobrecer o principal 

caminho que leva ao aeroporto da cidade, modificando a paisagem que será 

apreciada pelos turistas que chegam a cidade. 

Desse modo vale a pena que nos questionemos sobre qual o futuro dos 

moradores do Bairro da Paz em meio ao conjunto de alterações urbanas que 

ocorrem em suas margens e sobre quais as consequências dessas ações em suas 

vidas cotidianas, ao passo que instrumentos urbanos como esse melhoram a 

qualidade de vida ao passo que aumentam, também, o valor imobiliário da região.  

 

3.4. INFRAESTRUTURA 

 

 A infraestrutura esteve entre os principais tópicos levantados pela 

comunidade do Bairro da Paz nos últimos anos devido à diversificação de 

tratamento do poder público em diferentes zonas da cidade. É comum que áreas 

periféricas apresentem problemas relacionados com a precariedade da infraestrutura 

e que, na maioria das vezes, eles estejam relacionados com essa ausência ou 

precariedade de serviços urbanos. De acordo com as diretrizes instituídas pelo 

Estatuto da Cidade a resolução de problemas desse tipo deveria ser uma etapa 

fundamental na realização de programas como o Casa Legal, que visam regularizar 

a situação fundiária de terras urbanas, de modo a garantir o direito à moradia a 

qualidade de vida urbana dos moradores de regiões periféricas. O direito à cidade e 

à moradia estão intimamente relacionados, uma vez que a qualidade de um pode 

ser brutalmente alterada pela ausência do outro. Em tese esses direitos são 

assegurados pelo Estado, que traz o direito à habitação e a moradia como direito 

fundamental do cidadão brasileiro, transformando ações de desapropriação em fatos 

excepcionais, que só devem ocorrer em casos de utilidade e necessidade pública.  

Ainda que a lei traga a moradia como direito fundamental para os 

citadinos, podemos perceber que atualmente existem formas silenciosas de 
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desapropriar moradores de regiões periféricas situadas em áreas de crescente 

valorização imobiliária. Além disso, entendendo o conceito de habitação relacionado 

com o direito à cidade, este deve ser entendido para além do défict habitacional. De 

forma ampla, devemos o direito à moradia e a cidade de forma relacional, levando 

em consideração a qualidade da vida urbana. Para isso é necessário que sejam 

levados em consideração as possibilidades de acesso a serviços diversos, tais como 

transporte, educação, segurança, saneamento básico, iluminação, entre outros. O 

direito à habitação, quando pensando nesses termos vem sendo negligenciado pelo 

poder público, sobretudo em zonas periféricas, que tendem a apresentar um grande 

número de carências relacionadas a infraestrutura urbana.  

No Bairro da Paz o cenário não é diferente, o que faz com que a 

infraestrutura esteja entre os principais pontos de pauta na luta de seus moradores. 

Luta esta que sempre foi uma das características mais marcantes daquela 

comunidade, e que pode ser percebida através de ações diversas, seja através da 

organização de seus moradores para a elaboração e apresentação de documentos 

frente ao Ministério Público com a finalidade de fazer alguma denuncia ou 

reclamação, ou em casos mais radicais, quando os moradores organizam 

manifestações na Avenida Paralela, no intuito de congestionar uma das principais 

vias da cidade, chamando atenção dos moradores de Salvador e da imprensa local. 

O diagnóstico de infraestrutura elaborado pelo FPEBP está entre os mais debatidos 

por aquele coletivo e sua comunidade, o documento aponta a necessidades 

diversas, que variam de ações mais complexas, como a elaboração de um projeto 

de urbanização atualizado e melhorado33 para o Bairro a demandas mais 

corriqueiras e emergenciais, como solução para os alagamentos em ruas, escolas e 

residências nos períodos de chuva, ou a ausência de uma rede de saneamento 

básico eficiente que abarque toda a população do Bairro, deixando muitas de suas 

                                                           
33  

Embora a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER) tenha elaborado um 

projeto de urbanização nos anos 2000, os moradores do Bairro da Paz lutam pela construção de um 

projeto atual e que melhore de forma substancial a qualidade de vida dos moradores daquela região.  
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casas sem o esgotamento necessário, entre outras demandas corriqueiramente 

levantadas pela comunidade e suas lideranças.  

Estão entre as principais obras realizadas pela PMS, no Bairro, a 

construção de 10 das 100 escadarias existentes no Bairro, a limpeza e drenagem 

dos canais Trobogy e Passa a Vaca, a pavimentação de cerca de 8 ruas por todo o 

Bairro e a Reforma da Praça da Paz. De maneira geral a opinião dos moradores 

varia entre a crença de que nada foi feito pela PMS e as opiniões de que mesmo 

que tenha havido alguma atuação da Prefeitura no local, ela foi insuficiente. Um 

exemplo disso pode ser visto quando se trata das escadarias, o Bairro da Paz é 

composto de muitos morros, cujo acesso só é possível através de suas subidas ou 

descidas, processo que é facilitado por escadarias. Muitas dessas escadas estão 

desgastadas pelo tempo, chuva e cercadas de mato e lixo, dificultando seu uso. De 

acordo com os moradores e líderes o número de escadarias reformas foi muito baixo 

em relação a quantidade de obras desse tipo de que deveria ser desenvolvidas no 

bairro, para garantir a mobilidade de seus moradores com segurança. Outro 

exemplo que pode ser citado para apontar a insatisfação dos moradores com as 

obras realizadas no Bairro, foram as desobstruções dos canais que passam pelo 

Bairro, para alguns moradores a obra foi realizada de maneira errada para 

economizar recursos públicos, já que acabaram por aterrar uma das lagoas por onde 

a água das chuvas poderia escoar.  

De maneira geral podemos concluir que foram poucas as mudanças 

realizadas pela Prefeitura em relação à infraestrutura do BP  durante o primeiro ano 

de sua gestão, entretanto uma das críticas mais severas da comunidade aparece 

quando comparam as obras desenvolvidas na região com aquelas realizadas em 

áreas nobres da cidade de Salvador. Para alguns moradores as ações realizadas no 

Bairro da Paz tem o intuito de melhorar a imagem do Prefeito na comunidade, sendo 

uma estratégia política para angariar mais votos em uma futura reeleição, já para 

outros é preciso prestar atenção na qualidade das ações e dos serviços que passam 

a ser ofertados no Bairro da Paz por essa gestão da Prefeitura, uma vez que se diz 

que apesar de coisas estarem sendo feitas e chegando, há uma queda significativa 
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nos padrões de qualidade quando comparados com os realizados para outras 

regiões da cidade.  

“eles colocaram uma faixa de pedestre aqui, em frente a Escola Municipal 

Nossa Senhora da Paz, aqui, só aguentou a primeira chuva... já acabou, 

sumiu! Quer dizer, tem, cê passa na Barra, na Pituba, tem faixa lá que se 

você olhar pro tempo, você cai, porque a tinta é dessa grossura (faz gesto 

que indica que a grossura da tinta das faixas de pedestre tem mais ou 

menos dois dedos de grossura) do asfalto. Então, é aquela coisa, você 

gasta milhões em determinadas áreas... Aqui, por exemplo, eles fizeram 

uma operação tapa buraco aqui no Bairro da Paz, eles passaram lá na 

frente de minha casa, e tinha um buraco ali na frente, e eu só olhando, né.. 

Porque se você vai tapar o buraco, você tem que vir com o material pra 

fazer a compactação e depois jogar o asfalto em cima. Ai o cara chegou 

assim num terreno baldio, pegou barro, jogou no buraco e veio passando o 

asfalto frio e jogou em cima.. ai eu não guentei, 'tá bonito isso aí, né..'.. 

Rapaz, você vê que o cara vai tapar um buraco na cidade aí, o asfalto é 

quente, aqui não, eles fazem o asfalto frio. Aqui é frio. Cê vê assim, a 

caçamba tá assim, cê olha, chega tá esfumaçando, aqui é frio. Não dá dois 

meses o buraco renasce no lugar e renasce maior, entendeu? É aquela 

história, tem aquela história de dois pesos e duas medidas. Você usa um 

determinado material numa obra na Barra e não é o mesmo material que 

você vai usar no Bairro da Paz. Não é mesmo! Não é nunca!” (Ulisses)
34. 

 

A pavimentação de ruas, reforma de escadarias e desobstrução de ruas 

são citadas pelos representantes da Prefeitura como as principais obras de 

infraestrutura urbana desenvolvidas no Bairro da Paz. Um morador entrevistado 

                                                           
34  

Ulisses é morador do Bairro da Paz desde a década de 1990, e atualmente é uma grande 

liderança nessa comunidade. Não se identifica como pertencente a nenhum partido político, embora 

se reconheça como oposição à Prefeitura de ACM Neto, é comum que apresente posicionamentos 

bastante críticos em relação a ação do poder público no Bairro da Paz e na cidade como um todo, 

mas também são assim os seus posicionamentos em relação a atuação das principais lideranças do 

Bairro. Participante, durante muitos anos do FPEBP, a liderança se afastou do coletivo por acreditar 

que havia muito interesse pessoal em jogo, o que acabava fazendo com que o coletivo se 

descuidasse dos interesses coletivos. Atualmente sua atuação na comunidade se dá através da 

Rádio Comunitária, que foi reimplantada no Bairro nos últimos anos. 
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acusa a Prefeitura de selecionar o material utilizado para realizar obras em 

diferentes locais da cidade. Para esse morador, os serviços, ainda que sejam 

oferecidos, não apresentam a qualidade ideal, sendo renegado aos moradores de 

zonas periféricas serviços com qualidade similar aqueles ofertados em bairros de 

classe média-alta. Embora não tenhamos realizado estudos sobre a qualidade do 

material utilizado a vivência empírica aponta para o maior desgaste e menor 

manutenção de obras em regiões mais pobres da cidade.  

Um exemplo da discrepância entre valores e qualidade despendidos pela 

PMS para diferentes regiões da cidade são as obras que foram realizadas durante a 

primeira gestão do Prefeito em bairros com Rio Vermelho e Barra, obras que 

custaram milhares para os cofres públicos e que visavam a revitalização dessas 

regiões, contando com reformas que alteraram desde o percurso do trânsito à 

pavimentação das ruas e paisagismo. Obras desse porte são apresentados pelo 

poder público como um investimento para fortalecer o turismo local, e com isso 

angariar mais fundos para o município. Entretanto essas justificativas não são 

suficientes para argumentar a baixa qualidade – e até mesmo quantidade – de 

ações realizadas pelo poder público em comunidades periféricas. De maneira geral 

podemos afirmar que muito pouco mudou em relação à urbanização do Bairro, que 

agora apresenta, também, outros problemas como engarrafamentos em suas vias 

principais devida a ausência de áreas de estacionamento para professores e 

policiais que trabalham na área central do Bairro ou de estrutura em suas ruas para 

o deslocamento em veículos, o que acaba atrapalhando o funcionamento do 

transporte público, como já vimos.  

A principal vantagem percebida durante os anos que seguiram a chegada 

do PCL ao Bairro da Paz foi a redução significativa de casos de alagamento de 

casas e instituições em períodos de chuva, que eram bastante recorrentes na região 

em períodos anteriores, ainda que o volume das chuvas não fosse muito elevado, 

associamos essa mudança a desobstrução dos canais, obra que foi finalizada 

durante o ano de 2016. Embora a Prefeitura tenha atuado em algumas melhorias 

relacionadas à infraestrutura no Bairro da Paz, depois de três anos de 
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implementação do PCL não pudemos ver mudanças significativas no que diz 

respeito à urbanização ou infraestrutura local. Podemos, ainda, considerar que 

muitas dessas ações aparecem  como medidas paliativas para os problemas de 

infraestrutura daquela comunidade.  

  

3.5. OUTRAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SALVADOR NO BP: O PROGRAMA 

MORAR MELHOR 

 

A possibilidade da posse de um título que garanta o direito à habitação é 

de fundamental importância para a vida e segurança habitacional do morador de 

periferias urbanas. A casa própria aparece de maneira geral como o sonho de 

grande parte dos brasileiros, fruto de um processo histórico que modela sua relação 

com a estrutura fundiária e sua propriedade. Seguindo essa premissa a Prefeitura da 

cidade de Salvador desenvolveu, outro programa relacionado a habitação nas áreas 

periféricas da cidade. Lançado em meados de 2015, o Programa Morar Melhor 

(PMM) tem como objetivo a reforma e a recuperação de aproximadamente 100 mil 

casas em toda a cidade de Salvador, que devem acontecer nos 5 anos de execução 

do programa. Embora o programa não exija o documento de regularização para que 

os moradores sejam beneficiados, esse é um dos programas mais significativos em 

relação a habitação social no Bairro da Paz, oferecendo para os moradores do 

Bairro serviços de pintura, revestimento, esquadria, conjunto sanitário, telhado, entre 

outros relacionados à melhoria da casa, sendo disponibilizadas obras de até 5.000 

reais em cada residência.  

Neste programa o Bairro da Paz não foi a comunidade piloto para o 

lançamento das obras, contudo esteve entre os primeiros bairros a receber suas 

ações. Em seu primeiro ano de execução o BP recebeu a reforma de cerca de 700 

casas (pintadas ou supostamente reformadas). No Bairro o Programa acontecerá 

em cinco etapas, que contemplarão casas de diversas áreas do Bairro. Não existem 

exigências de renda ou de documentação para que o morador receba a reforma, os 

únicos requisitos exigidos para ser beneficiário do PMM são: que a casa seja 
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própria, que não esteja em área de risco e que morador tenha em mãos documentos 

de identificação e que comprove a residência no local.  

Ainda que os Programas Morar Melhor e Casa Legal não se relacionam 

de forma explícita ou direta, o PMM se aproxima do tipo de programa habitacional 

demandando pelas lideranças e moradores daquela comunidade, que almejam um 

programa que dê melhores condições de habitação para os moradores do Bairro, 

sobretudo para aquelas casas que se encontram em situação precária, dando 

maiores condições de higiene e conforto a suas habitações. Em comparação com o 

PCL o Programa Morar Melhor obteve maior aceitação da comunidade, uma vez que 

proporciona para muitos daqueles moradores a possibilidade de realizar reformas e 

melhorias em suas casas.  

Grande parte das habitações do BP já se encontram construídas a base 

blocos, porém ainda existe boa parte de sua extensão residências em situação de 

extrema precariedade. Existem lideranças que acreditam que os programas 

habitacionais devem ter objetivo na mudança dessa realidade, alterando de fato a 

qualidade de vida dos moradores que o recebem, entretanto o valor disponibilizado – 

cinco mil reais por casa – pela PMS para a realização das obras e a ausência de 

critérios para classificação para participação do programa, são problemas que o 

afastam do tipo de política pensada pelas lideranças daquele bairro.  

O valor disponibilizado possibilita que o programa tenha maior adesão, 

porém, não certifica que alcance as áreas mais carentes do Bairro da Paz.  De 

maneira geral o Programa Morar Melhor realiza alterações que tendem a se limitar a 

reformas de banheiro e as fachadas das casas. Além disso, problemas como a baixa 

qualidade no material e no tratamento com os beneficiários também são apontados 

pelos líderes.  

Ainda que não exista uma relação direta entre a execução dos Programas 

Casa Legal e Morar melhor é comum que se faça uma comparação entre os 

impactos e as expectativas causados por ambos. O PCL é um programa que visa 

regularizar a situação habitacional de moradores irregulares, reforçando por meio da 

documentação de uso da terra o direito à permanência, já o PMM visa a melhoria da 
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estrutura física das casas independente destas possuírem ou não documentação 

regular com a Prefeitura da cidade. Se a comparação for feita visando os benefícios 

que ambos programas trazem aos moradores, teoricamente o PCL consiste em uma 

medida do governo municipal que assegura direitos, ampliando a perspectiva e 

sentimento de cidadania, enquanto o PMM traz benefícios materiais na qualidade de 

vida de seus moradores. Os dois programas possuem diretrizes importantes para a 

melhoria da condição urbana dos moradores de regiões periféricas de Salvador, 

sendo comum que lideranças os comparem, critiquem e questionem. 

 

“eu vejo que não é legal, não está sendo legal não, porque a casa legal 

pode ser legal pra outros bairros, mas pra o bairro da paz, não foi, porque tá 

legalizando as terras, mas as pessoas que não tem condições de fazer suas 

casinhas, continuam ai, sem fazer suas casinhas, mas seria melhor que 

viesse um programa que olhasse essas pessoas que estão na lama. Que 

não tem dinheiro pra botar uma parede, pra botar um chão, a gente tem 

esses problemas ainda com essas pessoas que moram na Beira Rio (...) É 

barraquinha de resto de madeirite, quer dizer, são essas pessoas que 

precisam de ter uma casa legal” (Luiza
35

). 

 

Ainda que não seja nosso objetivo desenvolver uma análise sobre o 

PMM, não pudemos deixar de perceber que ele não altera a problemática 

habitacional do bairro, já que não contempla moradores de áreas de risco ou com 

habitações em situações de extrema precariedade. Esses problemas se relacionam 

diretamente, uma vez que grande parte das residências mais carentes se encontram 

em áreas que não são cobertas pelo programa, ou precisam de mais dinheiro para 

que ocorra alguma mudança significativa na qualidade habitacional de suas 

                                                           
35  

Luíza é uma líder comunitária que não apresenta filiação partidária, embora suas ações 

estejam – na maioria das vezes  - em consonância com grupos liderados majoritariamente por atores 

ligados ao Partido dos Trabalhadores, como é o caso do Conselho de Moradores – entidade da qual 

ela foi Coordenadora algumas vezes durante sua trajetória de luta. É uma das poucas lideranças 

femininas assíduas no FPEBP e também agente comunitária de saúde o que lhe proporciona um 

diálogo intenso com os moradores das mais diversas áreas do bairro, conhecendo de forma mais 

íntima suas necessidades e principais demandas.  
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residências. De forma geral, podemos afirmar que é necessário que a Prefeitura vá 

além do Programa Morar Melhor ou do Programa Casa Legal, alterando a 

infraestrutura urbana do bairro, além de possibilitar conforto e segurança em suas 

moradias. Diferente disto a PMS excluiu os moradores das áreas de risco de seus 

programas habitacionais, que são, em grande maioria, a parcela de moradores de 

menor renda naquela comunidade.  

Apesar a necessidade de desapropriação dessas áreas por questões de 

segurança, a prefeitura não apresenta nenhum plano de ação para que isso 

aconteça, nem para que esses moradores sejam realocados para outras regiões 

dentro do BP. Algumas desapropriações surgiram com as obras da Av. Paralela e da 

região da Beira Rio que se encontra nos limites do Bairro da Paz com Piatã, estas 

foram propostas pelos condomínios que fazem fronteira com o Bairro. Inicialmente 

as lideranças esperavam conseguir negociar com o poder público para que as 

desapropriações fossem feitas tendo como prioridade a manutenção dos moradores 

dentro do BP, em um primeiro momento buscou-se a possibilidade da construção de 

um Conjunto Habitacional do Minha Casa, Minha Vida no Bairro da Paz, porém as 

lideranças abandonaram essas ideias, apresentando pouco ou nenhum 

envolvimento em relação ao destino dos moradores desapropriados.  

Não foram apresentadas alternativas de moradia e relocação dos 

moradores dentro da comunidade, nos casos das desapropriações que ocorreram 

ao longo do ano de 2016 e que continuam em curso, durante o 2017. Muitos desses 

moradores possuem apenas o direito ao uso da terra para fins de moradia, o que é 

diferente da posse da terra, e que acaba reduzindo ainda mais o valor da 

indenização realizada em casos de desapropriação.  Dessa forma é comum que em 

processos desse tipo o valor recebido não seja suficiente para a aquisição de uma 

nova casa no mesmo bairro, ou na mesma qualidade, obrigando os moradores 

desapropriados a procurar alternativas mais baratas, sendo muitas vezes comum 

que essas alternativas sejam em regiões mais distantes, afastando-os das redes de 

vizinhança e afinidade que foram construídas em seu bairro, forçando-os a residir 

distante do trabalho, ou até mesmo a recorrer a estadias em casas de familiares.  
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 Apesar da incerteza sobre o destino dos moradores removidos durante o 

ano de 2016 e aqueles que virão a ser desapropriados nos anos seguintes, o 

problema não parece ser uma preocupação para as lideranças, diferente do que 

pudemos perceber em outros momentos da história da comunidade. Os líderes vêm 

mudando seus posicionamentos em relação à desapropriação, chegando em alguns 

momentos a aceitar passivamente e sem questionamentos ou críticas as remoções 

de moradores desapropriados. A retirada desses moradores do BP vem ocorrendo 

de forma paulatina ao longo dos anos, e com ela as margens do Bairro estão 

diminuindo de maneira (quase) imperceptível. 

 A localização de crescente valorização do BP e sua sujeição a grandes 

mudanças urbanas são fatores importante para que apostemos na intensificação das 

desapropriações nos anos seguintes, fazendo com que o Bairro da Paz seja 

reduzido a ponto de ser mantida apenas a sua parte central, paulatinamente 

gentrificada. Desse modo, restaria de uma grande comunidade pobre apenas a sua 

região mais consolidada e “elitizada”, retirando daquela região da cidade os 

moradores e a casas mais carentes.  

De forma paralela a essas mudanças as lideranças vêm apresentando um 

padrão de comportamento diferenciado, que pode ser percebido pela adoção de 

posturas mais negociáveis e passivas. O que por um lado pode demonstrar o 

amadurecimento político de algumas dessas lideranças, que passam a integrar a 

arena política institucional através de assessorias diversas, pode por outro lado ser 

percebido como um processo de cooptação das lideranças do BP através da busca 

de recursos, sejam eles para o Bairro ou para suas redes pessoais. Enquanto isso, 

Programas como o Morar Melhor e o Casa Legal atuam como paliativos 

insatisfatórios, que camuflam a ação da Prefeitura com finalidade de melhorar a 

imagem do Prefeito em zonas periféricas da cidade, aumentando seu percentual de 

votos naquelas regiões.  

De acordo com os responsáveis pela execução do PMM no Bairro da Paz, 

a escolha da frente do Bairro para iniciar as reformas ofertadas pelo programa se 

deu de forma aleatória, porém embora existam naquela região um grande número 
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de casas autoconstruídas e inacabadas, existem outras regiões dentro do Bairro da 

Paz nas quais as casas apresentam maiores carências e urgências em suas 

estruturas físicas, o que nos leva a defender a hipótese de que o Programa Morar 

Melhor vem sendo executado na parte de maior visibilidade do Bairro da Paz, que 

pode ser vista pelos transeuntes da cidade ao passarem por sua fachada na 

Avenida Paralela, atuando como uma estratégia de “embelezamento” de um bairro 

periférico e carente em uma região de crescente valorização na cidade, na qual é 

perceptível a olho nu o aumento de condomínios nobres ao seu entorno, 

configurando-o como uma ilha de pobreza.  

Essa estratégia seria útil não apenas para embelezar o bairro para os 

moradores da Região Metropolitana de Salvador que passam pela Avenida 

cotidianamente, mas também é uma forma de maquiar a desigualdade social da 

cidade que pode ser vista de forma evidente em uma das principais rotas de acesso 

para o aeroporto da cidade. Políticas como essa podem ser comparadas com as 

políticas higienistas realizadas em meados do séc. XIX, porém agora elas são 

realizadas com as devidas adaptações para o cumprimento de normas e diretrizes 

que apontam para o direito desses moradores às áreas ocupadas, mas sem se 

preocupar diretamente com a garantia do direito à cidade e à moradia de qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 

 

4. PROGRAMA CASA LEGAL: PROBLEMATIZAÇÃO E RESULTADOS 

 

A reabertura política, o crescimento dos movimentos sociais urbanos e as 

transformações ocorridas no final dos anos 1980 transformam as diretrizes das 

políticas urbanas dando maior destaque à função social da terra e de sua 

propriedade, tornando normativamente obsoletas as práticas de desapropriação de 

áreas periféricas nas grandes cidades brasileiras. Além disso, foram realizadas 

mudanças em relação ao tipo de ação do poder público e à necessidade da 

participação dos moradores urbanos na construção dessas políticas, elementos 

cruciais para a construção de cidades democráticas. Os moradores das cidades se 

transformam, então, em atores fundamentais no processo da construção de suas  

políticas, enriquecendo-as com a finalidade de transformação da realidade urbana. 

Para que isso seja possível é necessário que as políticas urbanas sejam construídas 

de forma integrada, tanto em relação às áreas de atuação do poder público ou em 

suas esferas, quanto em relação à participação de diversos setores da sociedade, 

como movimentos sociais, agentes imobiliários e o poder público. Essa integração 

impacta de forma direta e indireta na vida urbana, seja através de mudanças 

imediatas ou através de mudanças realizadas a longo prazo que modificam a 

percepção, o uso e a relação com o espaço urbano. 

O Estatuto da Cidade é um dos grandes produtos da discussão gerada 

em torno da cidade e um dos mais poderosos instrumentos legais de luta pelo direito 

à vida urbana de forma digna e plena. A ideia de direito à cidade, altamente 

difundida no meio acadêmico e social, é um dos princípios centrais do documento 

construído em 2001 e deve ser entendida não apenas em relação ao acesso a bens 

e serviços, mas também quanto a possibilidade de ação política, de luta e 

construção pela cidade almejada (HARVEY, 2014). Moradores de regiões 

periféricas, como o Bairro da Paz, se transformam em atores políticos que devem 

ser levados em consideração pelo poder público no processo de formulação das 

políticas que dizem respeito à vida urbana. Para esses moradores a grande 

expressão da luta urbana está relacionado a segurança habitacional em relação a 
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suas casas, sejam elas ocupadas de forma regular ou não, uma vez que a 

posse/propriedade das terras é um elemento crucial na construção da cidadania 

brasileira, razão pela qual as ações de regularização fundiária de ocupações 

informais ganham destaque na luta pelo direito à cidade (HOLSTON, 2013; LAGO, 

2003). O Bairro da Paz é fundamental no desenvolvimento desse estudo pode ser 

um grande exemplo de luta pela permanência urbana e direito à cidade, como 

citado. 

A criação de um documento como o Estatuto da Cidade garante, antes de 

tudo, a entrada de novos atores políticos na disputa da formulação de políticas 

públicas, possibilitando que interesses diversos sejam levados em consideração. 

Foram criados alguns instrumentos para que os princípios e diretrizes do Estatuto 

materializar-se – tais como o Usucapião, o Direito de Superfície e a Concessão de 

Uso Especial para fins de Moradia, dando maior destaque e importância a 

participação dos municípios no processo de elaboração de suas políticas públicas, 

tanto no que diz respeito a aplicação desses instrumentos, quanto a formulação de 

suas legislações específicas. Suas definições estão dispostas nas seções V, VI e VII 

do Capítulo II do Estatuto da Cidade, onde o Usucapião é definido como modo de 

aquisição da propriedade ou de qualquer direito real que se dá pela posse 

prolongada do bem, enquanto o Direito de Superfície é definido como a concessão 

dada pelo proprietário do terreno a outrem para sua utilização por algum tempo e a 

Concessão de Uso Especial para fins de Moradia é, por fim, o instrumento utilizado 

para realização de regularização fundiária. 

Esses instrumentos aparecem na legislação com a finalidade de garantir o 

acesso à moradia e à segurança da posse de terra em favelas e loteamentos 

populares, e podem ser buscados pelos moradores de forma individual ou coletiva 

(RODRIGUES & BARBOSA, 2010). Contudo, quando comparado aos outros dois 

itens, a regularização fundiária consiste em um processo mais complexo, uma vez 

que implica na necessidade de outras ações além da entrega da titulação de terras. 

Ainda que o documento de uso da terra seja o “produto final” de políticas de 

regularização fundiária e da importância que essa documentação possui em relação 
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a segurança habitacional de moradores de áreas periféricas, as políticas de 

regularização fundiária buscam a atuar de forma articulada com outras políticas 

presentes em nos distintos níveis de governo, tais como: habitação, meio ambiente, 

saneamento básico e mobilidade urbana, além de iniciativas públicas e privadas que 

busquem a integração social e geração de emprego e renda.   

 Entre os diversos programas de regularização fundiária desenvolvidos na 

cidade de Salvador nas últimas décadas, é objeto dessa pesquisa analisar o PCL e 

seus impactos através da percepção das lideranças do BP. O Programa que vem 

sendo implementado na cidade desde 2013, quando tem início a gestão do atual 

Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, mais conhecido com ACM Neto (DEM). O 

PCL é definido pela Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil da Prefeitura 

Municipal de Salvador(PMS) como: 

um programa da Prefeitura de Salvador que promove o acesso legal à 

posse do uso da terra, por meio da Escritura da Legalização, assegurando o 

direito à moradia e o exercício da cidadania aos seus ocupantes. A lei nº 

10.257/2001 do Estatuto da Cidade e a Lei Municipal nº6.099/2002 

autorizam a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (Salvador, 

2013).  

 

O período compreendido na análise desenvolvida se limita aos anos que 

dizem respeito a primeira gestão do Prefeito ACM Neto, os anos de 2013 a 2016. 

Nesse período o Programa teve como meta regularizar a condição fundiária de cerca 

de 30 mil famílias com situação de moradia irregular em toda a cidade de Salvador. 

Até meados do ano de 2016, os representantes da PMS no BP afirmam que cerca 

de 20.000 títulos foram entregues em toda a cidade, sendo distribuídos  

aproximadamente 6.000 desses títulos apenas a moradores do BP, que possui uma 

população de cerca de 60.000 habitantes.  

De acordo com site oficial da Prefeitura de Salvador, além do BP outros 

18 bairros foram contemplados pelo programa, totalizando 19 bairros em toda a 

cidade, estão entre eles: Bate coração, Fazenda Coutos, Nova Constituinte, Águas 

Claras, Nova Brasília do Aeroporto, Nova Brasília de Itapuã, Canabrava, Fazenda 
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Grande do Retiro, Baixa do Camurujipe, Mata Escura, IAPI, Engomadeira, Alto do 

Coqueirinho, Alto da Esperança, Amazonas, Gamboa de Baixo e Solar do Unhão, 

Arraial do Retiro e Boca do Rio. O PCL se propôs, assim como programas de 

regularização fundiária existentes em outros governos municipais, a formalizar a 

situação informal de moradia de milhares de cidadãos soteropolitanos.  

Programas desse tipo são recorrentes em prefeituras diversas e nesse 

sentindo a opinião de alguns estudiosos não destoa daquela apresentada por 

moradores do Bairro da Paz: o programa não apresenta nenhuma inovação 

significativa em relação aos programas anteriores e há uma forte tendência em 

redistribuir títulos de regularização anteriormente já distribuídos, porém com uma 

nova imagem, essa prática é recorrente na política urbana e tem como meta 

principal a angariação de votos em comunidades periféricas. 

 
Figura 1 – Mapa dos bairros de Salvador contemplados com o PCL 

 

 
Fonte: A Tarde On line 

De acordo com palestra realizada pela coordenadora do Programa Casa 

Legal e mestra em Arquitetura e Urbanismo o primeiro programa de regularização 



 

107 

 

fundiária de Salvador aconteceu em 1975 e era chamado de Programa de 

Desenvolvimento Comunitário, muitas modificações ocorreram até que a 

regularização fundiária fosse realizada nos moldes atuais, outro programa realizado 

com essa finalidade foi o Programa de Legalização das Terras Públicas Municipais, 

que ocorreu em 1987 e tinha como objetivo entregar a titulação a moradores de 

terras públicas da Prefeitura da cidade36, ano em que o Bairro da Paz recebe seus 

primeiros títulos. 

A luta pela moradia e pela resistência são características fortes naquela 

comunidade e fazem parte de sua construção política e social, de modo que o 

posicionamento tomado pelos governantes em relação à luta desses moradores 

impacta, ainda hoje, de forma direta na relação estabelecida entre eles. Um grande 

exemplo disso é a forma como a comunidade do Bairro da Paz se relaciona  

atualmente com os partidos políticos em decorrência da sua história, que pode ser 

exemplificada através da relação imediata que os moradores do bairro fazem do 

Partido Democratas (DEM) com a imagem do ex-Governador Antônio Carlos 

Magalhães (ACM), produzindo reações e expectativas diferentes em seus 

moradores e eleitores.  O mesmo ocorre com o ex Governador e ex-Vereador Waldir 

Pires, que embora fosse filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) quando assumiu o governo do estado da Bahia, em 1987, sua imagem no 

Bairro da Paz é relacionada diretamente ao Partido dos Trabalhadores (PT), no qual 

ingressou em 1998 e permanece membro ainda hoje, depois de ter se filiado 

também ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 1990. Essas figuras ocupam 

posições antagônicas no Bairro da Paz, onde existe uma grande polarização entre 

simpatizantes e membros dos dois partidos, o que pode ser justificado pela 

vinculação entre a realidade atual e a memória que esses moradores possuem dos 

partidos e momentos específicos na história da comunidade. O governo do estado 

                                                           
36  

As informações foram extraídas do site: Políticas e Planos de Habitação de acordo com os 

dados fornecidos pela Coordenadora do PCL Renée Buzahr em 2015. Disponível em: 

<https://politicaeplanosdehabitacao.wordpress.com/2016/01/24/regularizacao-fundiaria-na-cidade-de-

salvador/>. Acesso em: 03/07/3016.  

https://politicaeplanosdehabitacao.wordpress.com/2016/01/24/regularizacao-fundiaria-na-cidade-de-salvador/
https://politicaeplanosdehabitacao.wordpress.com/2016/01/24/regularizacao-fundiaria-na-cidade-de-salvador/
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da Bahia estava sob a responsabilidade de ACM quando o Bairro da Paz sofreu as 

ações de desapropriação mais violentas que levaram a sua dissolução e relocação 

de seus moradores para Fazenda Coutos, no início da década de 1980, enquanto  

Waldir Pires foi o responsável pelo Governo que conferiu ao Bairro o direito à 

moradia naquelas terras. As posturas adotadas por esses governantes  na década 

de 1980 ainda influenciam a relação dos moradores com os representantes políticos 

desses partidos no BP ainda hoje.  

Esses fatos possuem importância e destaque na construção e imaginário 

de seus líderes na comunidade, ao mesmo tempo que são elementos fundamentais 

para a compreensão de elementos importantes na vida política do BP, como: o baixo 

número de eleitores na primeira gestão do Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto 

(DEM) em 2014, a grande adesão dos militantes do Bairro em coletivos e 

organizações que se ligam diretamente a partidos políticos esquerdistas, ou até 

mesmo aos grandes esforços realizados pela Prefeitura da cidade para melhorar a 

imagem do Prefeito ACM Neto naquela comunidade. Tanto a relação de parentesco 

entre os democratas citados, quanto a relação direta desse partido com o extinto 

Partido da Frente Liberal (PFL) são fundamentais para o entendimento do grande 

número de lideranças comunitárias que se opõem aquele partido no BP37, nos 

ajudando a compreender a baixa popularidade de ACM Neto no Bairro da Paz na 

eleição de 2012. Além desses, outros fatores também devem ser considerados, 

como a importância da figura de Waldir Pires – atualmente membro do PT - na 

construção de uma política de oposição àquela que havia sido responsável pela 

desapropriação do Bairro e a importância dos partidos de esquerda na formação e  

crescimento dos movimentos sociais urbanos em bairros periféricos durante a 

reabertura política do país no final da ditadura militar, o que acaba influenciando de 

forma direta na formação política de seus militantes. 

                                                           
37  

Grande parcela dos membros fundadores do Partido Democratas eram membros do  Partido 

Liberal Federal (PFL), dissolvido em 2007. 
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 A relação dicotômica que foi construída no Bairro da Paz entre o PFL e 

os partidos de esquerda, de forma geral, pode ser percebida ainda hoje naquela 

comunidade, principalmente em seus coletivos mais atuantes. Essa relação tem 

origem no processo de luta e consolidação do Bairro da Paz. Embora não haja  

consenso, boa parte das lideranças e moradores do Bairro da Paz apresentaram, no 

decorrer dessa pesquisa, uma forte tendência a relacionar à figura de ACM Neto  a 

execução de políticas urbanas de caráter desenvolvimentista e excludentes, tais 

como aquelas que foram implantadas durante as antigas gestões municipais e 

estaduais do PFL. A forma em que a comunidade construiu sua relação com aquele 

partido e seus aliados nos ajudam a compreender a desconfiança de seus líderes 

em relação às ações da prefeitura, e o temor existente de que a insegurança 

habitacional se intensifique naquela região da cidade com o aumento de práticas de 

caráter segregacionista que fomentem o desrespeito aos direitos adquiridos por 

aqueles moradores. 

Embora ACM Neto tenha saído vitorioso nas eleições de 2012, no Bairro 

da Paz ele conseguiu somar 818 votos, quase três mil votos a menos que o 

candidato Nelson Pelegrino (PT), que somou 3542 votos38 no BP. Entretanto o 

cenário eleitoral foi diferente na eleição de 2016, na qual o democrata foi reeleito 

para mais um mandato como Prefeito de Salvador. O cenário foi diferente, também, 

no Bairro da Paz, onde ACM Neto computou 3059 votos, tendo uma vantagem de 

aproximadamente 2000 votos para sua adversária mais forte, Alice Portugal, 

candidata do Partido Comunista do  rasil (PC do  ) e da Coligação “Sim Para 

Salvador”, da qual faziam parte também os Partidos Social Democrático, Trabalhista 

Nacional, Socialista Brasileiro e o Partido dos Trabalhadores39, que historicamente 

possui um grande índice de eleitores naquela região da cidade.  

                                                           
38  

Dados disponibilizados pelo blog do Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz. 

Acesso em agosto 2014 <http://febpaz.blogspot.com.br/2012/10/informacoes-importantes-sobre-

eleicao.html> 

39  
Dados disponíveis no site do Tre-Ba. 
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 Devemos levar em consideração alguns fatores além da atuação do 

Prefeito na comunidade e na cidade ou até mesmo de sua aprovação pelos 

moradores do Bairro da Paz, como a crise política que ganhou força no Brasil, tendo 

como um de seus elementos mais fortes um movimento anti-petista e o 

impeachment articulado pelo poder Legislativo contra a Presidenta Dilma Rousseff, 

que impactaram de forma substancial no resultado das eleições em todo o país, 

sobretudo na Bahia, onde houve uma queda significativa no número de candidatos 

petistas eleitos, em relação ao ano de 2012. No ano de 2012 os Democratas 

elegeram apenas 9 prefeitos, ganhando força nas eleições de 2016, conseguindo 

representar 34 cidades baianas, já o Partido dos Trabalhadores teve a maior perda 

de prefeituras, já que em 2012 ele representava 93 cidades do estado, caindo para 

39 em 2016, mudando o cenário baiano, deixando a liderança em prefeituras 

baianas para o Partido Social Democrático40. Aliado ao cenário nacional, a crise do 

Partido dos Trabalhadores e de governabilidade da Presidenta, é preciso destacar a 

pouca força política e representatividade da candidata à Prefeitura apoiada pelo PT. 

Contudo, devemos considerar também que foram realizadas em toda a 

cidade, sobretudo em áreas nobres e pontos turísticos, obras de grande impacto, 

tais como a revitalização de parte da orla soteropolitana e o recapeamento de ruas. 

Para as periferias da cidade foram lançados dois Programas: o Casa Legal e o 

Morar Melhor, ambos relacionados como a questão da habitação em favelas de 

Salvador. O primeiro se ocupa de regularizar a situação fundiária dos moradores  

das periferias da cidade, enquanto o segundo busca investir e melhorar a condição 

da habitação destes moradores, sem que haja necessidade de que os beneficiários 

do programa possuam documento de regularização fundiária. Acreditamos que 

esses programas fazem parte de uma estratégia de reformulação da imagem política 

do Prefeito ACM Neto, que busca se desvincular da imagem de seu avô e das 

gestões anteriores de seu partido. 

                                                           
40  

Consulta realizada no G1. Acesso em janeiro 2017 

<http://g1.globo.com/bahia/eleicoes/2016/10/na-ba-pt-e-partido-que-mais-perde-prefeitos-e-dem-o-

que-mais-ganha.html> 
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 A baixa margem de diferença de votos apresentada pelo Prefeito ACM 

Neto em sua primeira eleição para o cargo apontou a necessidade de uma 

estratégia política que visasse reformular a imagem do democrata. Com o Bairro da 

Paz não aconteceu de forma diferente, era fundamental para a PMS melhorar sua 

imagem no bairro, conquistando seu eleitorado. A hipótese foi confirmada no 

decorrer da pesquisa quando a coordenação do programa justifica que uma das 

principais razões que levou a Prefeitura a iniciar as ações do PCL no Bairro da Paz 

foi a baixa popularidade do prefeito naquela comunidade, além da necessidade de 

desconstruir os rumores que espalhava-se de que haveria intenção de novas 

desapropriações naquela região. 

Embora o Bairro tenha se consolidado naquela região há cerca de 30 

anos, o medo da desapropriação nunca chegou a ser eliminado por seus moradores, 

que possuem consciência da alta e crescente valorização daquele espaço na 

cidade. Nos últimos cinco anos o número de condomínios que circundam o bairro 

cresceu significativamente, aumentando cada vez mais a diferença social entre os 

Bairros, que não chegam a possuir uma fronteira delimitada. 

É importante salientar que há muitos anos não haviam casos de 

desapropriação no Bairro, mesmo que o temor desta fosse recorrente. Atualmente 

algumas obras de expansão urbana chegaram a remover cerca de setenta casas da 

parte frontal do Bairro da Paz, pela qual passa a Avenida Paralela, que será afetada 

diretamente pela duplicação da Av. Orlando Gomes e construção da AV. 29 de 

março, projetos que são realizados pelo Governo do Estado sob a responsabilidade 

da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Além 

dessas desapropriações, que ficam a cargo do governo do Estado, outras 

desapropriações que vêm ocorrendo, através da Prefeitura da cidade, que segundo 

relatam lideranças do Bairro, são fruto de projetos desenvolvidos pelos condomínios 

e aprovados e realizados pela PMS. Esse projeto será desenvolvido em uma área 

conhecida como Beira Rio e consiste na retirada de algumas casas que se 

encontram nas proximidades de um dos rios que passam pelo Bairro da Paz.  
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As obras de desapropriação da Beira Rio, inicialmente, trariam como 

contrapartida social para o BP a construção de uma praça, que ocuparia o espaço 

com um equipamento público ao mesmo tempo que garantiria que o mesmo espaço 

não voltasse a ser ocupado por novos barracos41. Atualmente, com o início das 

obras de desapropriação dessa região pudemos constatar que o ganho social para o 

Bairro, ou a chamada contrapartida, consistiu em oficinas e cursos que além de 

serem temporários, acabam beneficiando um número limitado de moradores.  

Embora os dados sobre os moradores dessa região ainda não sejam 

suficientes para a realização de nenhuma análise a cerca dessa desapropriação, a 

hipótese defendida por esse trabalho é de que apesar da importância do 

desenvolvimento de obras desse tipo (remoção das famílias das áreas de risco), não 

existe nenhuma garantia de manutenção desses moradores no Bairro. As 

especulações sobre as indenizações que serão oferecidas em dinheiro nos levam a 

crer que os valores que serão ofertados não serão suficientes para a compra de uma 

casa em outra área no bairro. Embora as desapropriações da Beira Rio não se 

relacionem diretamente com o PCL, é importante ressaltar que a área, que faz 

fronteira com um dos condomínios recentes, não se encontra dentro dos limites 

estabelecidos pela Prefeitura da cidade como ZEIS, diminuindo a segurança 

habitacional dos moradores daquela região, no sentido de permanência das 

ocupações ali instaladas, o que chama mais atenção quando atentamos para o fato 

de espaço ser importante na disputa de terras da região, onde se encontram 

presentes moradores da favela e condomínios vizinhos, cruzando os distintos e 

conflituosos interesses.  

 

4.1. PROGRAMA CASA LEGAL: ETAPAS E A PARTICIPAÇÃO DA 

COMUNIDADE DO BAIRRO DA PAZ 
                                                           
41  

Embora as obras estejam paralisadas na Beira Rio devido a embargo ambiental, alguns 

moradores já receberam a notificação de desapropriação. Até o momento é conhecido que pouco 

mais de 100 casas serão desapropriadas, e que os moradores podem receber indenização pelos 

seus lotes ou podem ser realocado para Cajazeiras. Segundo lideranças do FPEBP essas obras são 

fruto de um projeto trazido pela Prefeitura em parceria com os condomínios vizinhos. 
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De acordo com o Estatuto da Cidade a participação da população 

consiste em um dos requisitos fundamentais para a realização de programas de 

regularização fundiária. Entendemos participação popular como a inclusão dos 

cidadãos no processo decisório das políticas públicas e em sua formação. 

Fazer participar os cidadãos e as organizações da sociedade civil (OSC) no 

processo de formulação de políticas públicas foi transformado em modelo 

da gestão pública local contemporânea. A participação social, também 

conhecida como dos cidadãos, popular, democrática, comunitária, entre os 

muitos termos atualmente utilizados para referir-se à prática de inclusão dos 

cidadãos e das OSCs no processo decisório de algumas políticas públicas, 

foi erigida em princípio político-administrativo. Fomentar a participação dos 

diferentes atores sociais em sentido abrangente e criar uma rede que 

informe, elabore, implemente e avalie as decisões políticas tornou-se o 

paradigma de inúmeros projetos de desenvolvimento local (auto) 

qualificados de inovadores e de políticas públicas locais (auto) consideradas 

progressistas (MILANI, 2008, p. 554).  

 

A literatura aponta que embora acredite-se que haja grande participação 

da comunidade, nas políticas públicas de maneira geral, ela se concentra em alguns 

aspectos, sendo o planejamento da política a parte onde a participação se faz mais 

necessária para que os resultados sejam efetivos, porém esse é o momento da 

política pública em que há menor participação dos moradores, fase que acaba se 

restringindo aos atores formais da arena política, o que impossibilita que a 

participação da população se dê nos momentos decisórios, nos quais serão 

decididas quais ações devem ser adotadas ou não pelo poder público 

(GUARESCHI, 2008).  

No Bairro da Paz, embora haja outros grupos com forte atuação política, o 

Fórum Permanente de Entidades do Bairro da Paz42
  (HITA, 2013; GLEDHILL & 

                                                           
42  

O Fórum de Entidades do Bairro da Paz era até o 2016, uma das mais fortes representações 

políticas daquela comunidade. Entretanto desde 2013, quando o Fórum retorna de uma fase de 

adormecimento após a instalação da Base Comunitária de Segurança e com a participação de muitas 

de suas lideranças em assessorias legislativas municipais ou em outros projetos individuais, de forma 
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HITA, no prelo) foi o principal intermediário entre os moradores da comunidade e a 

equipe de execução do PCL, sendo o seu principal representante nesse processo. 

Uma das primeiras ações desenvolvidas pela Prefeitura consistiu na instalação de 

um escritório para dar maior suporte a execução do Programa no Bairro da Paz, 

localizado no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)  da comunidade. A 

instalação de uma sede do programa na comunidade visava a aproximação da 

equipe de coordenação com os moradores do bairro, a fim de seguir as normas 

relacionadas a participação da comunidade no curso do programa.  

A participação da comunidade do Bairro da Paz na implementação do 

PCL pode ser observada por dois pontos de vista: o primeiro, é aquele adotado 

pelas lideranças do Bairro, que afirmam que o tipo de participação que lhes foi 

permitida não contempla com aquela exigida pelo Estatuto da Cidade, uma vez que 

a margem de ação da comunidade em todo o processo de implementação do 

programa consistiu apenas em participações em reuniões que tinham o intuito de 

divulgar o PCL para os moradores da comunidade; Por outro lado, a coordenação do 

programa afirmou-me em entrevista ter sido o Bairro da Paz  um dos Bairros mais 

difíceis para o desenvolvimento de um trabalho conjunto com a comunidade, devido 

às posturas e posicionamentos adotados por maior parte de suas lideranças. Para a 

coordenadora do Programa era bastante complicado estabelecer o diálogo com a 

comunidade do BP, que parecia não saber os limites e papéis que eram conferidos 

aos distintos atores, confundindo o que era possível ser feito pela coordenação do 

programa com o que acreditavam que deveria ser feito, o que os levavam a agir de 

forma desrespeitosa. Para a representante do PCL a ausência de participação dos 

moradores daquela comunidade foi resultado de uma opção feita pelas lideranças 

que compunham o FPEBP mesmo antes do surgimento do muro, uma vez que 

grande parte daquelas lideranças se opunham ao governo municipal e não 

                                                                                                                                                                                     

concomitante podemos perceber que sua atuação é instável e inconstante. Em paralelo à decadência 

do Fórum percebemos a renovação de forças pela qual passou o Conselho de Moradores do Bairro.  
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apresentavam grande interesse em colaborar de forma eficiente com a execução do 

programa.  

Ainda que o afastamento do Fórum Permanente de Entidades do Bairro 

da Paz não tenha impactado de forma substancial na execução do Programa, não 

foram realizadas novas reuniões entre moradores e a equipe de coordenação desde 

o momento em que o coletivo deliberou pelo distanciamento das ações do PCL.  

Essas reuniões eram importantes para a comunidade, já que eram o principal 

espaço para que a população discutisse de forma coletiva sobre o benefício que lhes 

estava sendo ofertado, assim como sobre seus riscos e benefícios. Com o 

afastamento do Fórum, que era o grande vetor de divulgação e discussão do 

programa, os moradores passam a ter cada vez menos informação sobre o tipo de 

política que estava sendo implementada em seu bairro e qual o tipo de 

documentação que estavam prestes a adquirir.  

A divulgação de informações e do Programa passou a ser realizada, a 

partir de então, através de carros de som a mando da Prefeitura da cidade que 

circulavam nas regiões centrais do bairro, o que acabava centralizando o acesso a 

essas informações em regiões mais centrais do Bairro. Embora a circulação de 

carros de som tenha sido realizada nas áreas contempladas pelo PCL, a ausência 

de sua divulgação em áreas que não poderiam receber o título por se encontrarem 

fora da poligonal, pode ser compreendida como uma forma de desconsiderar a 

participação de uma parcela significativa dos moradores do BP da discussão, 

dificultando sua discussão de forma democrática no BP. Com esse tipo de 

divulgação o único tipo de notícia que os moradores passavam a ter sobre o PCL 

tinham teor propagandístico, focando apenas os aspectos positivos de sua adesão, 

o que levou alguns moradores a procurar o FPEBP, mesmo do coletivo ter se 

desvinculado de ações relacionadas ao Programa, para obter maiores informações 

sobre o programa ou sobre teor do documento que estava sendo ofertado. 

As diretrizes das políticas urbanas, assim como a própria concepção de 

política urbana atual, indicam que a população afetada por ações públicas devem 

ser ouvidas, com o intuito de que o estado possa atender as suas demandas, dentro 
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de suas possibilidades. O conhecimento desse fato levou as lideranças a esperar 

que o PCL fosse construído em parceria com a comunidade, de forma horizontal. A 

participação da comunidade nesse tipo de programa se dá através do contato com a 

comunidade, como um meio de compreender as suas principais necessidades e 

atender no que possível suas principais demandas, além da importância do diálogo 

entre poder público e morador, para que não existam dúvidas referentes ao tipo de 

documentação oferecida e do tipo de processo que está sendo executado.  

É através da participação da comunidade na execução de programas de 

regularização fundiária que a comunidade pode participar da construção do tipo de 

cidade que desejam construir e viver. As principais demandas da comunidade do BP 

foram relatadas em diversas reuniões e apresentadas formalmente pelos seus 

líderes para a coordenação do PCL, através da entrega dos diagnósticos produzidos 

e atualizados periodicamente pelo FPEBP. Dentre os sete diagnósticos43 entregues 

pela comunidade, o de infraestrutura é aquele que mais se relaciona com a 

execução do PCL, é nesse documento que estão as principais demandas da 

comunidade em relação a urbanização, a regularização fundiária e a qualidade da 

vida urbana no Bairro da Paz.  Assim, podemos afirmar que ainda que as relações 

entre FPEBP e a gestão do PCL tenham cessado nos primeiros meses de execução 

do programa, o que pode ter afetado em maior ou menor grau a participação da 

comunidade no processo de execução do PCL, as principais demandas daquela 

comunidade foram levadas ao poder público.  

De acordo com o entendimento da coordenação do PCL a participação 

das comunidades beneficiadas na execução do Programa ocorre, principalmente, 

em suas fases iniciais, aquelas que dizem respeito à implementação inicial do 

programa, pelo reconhecimento das áreas e moradores que serão beneficiados pelo 

programa 

A metodologia que norteia o Programa de Regularização Fundiária Casa 

Legal em todos os bairros é sempre pela participação popular. Primeiro 

                                                           
43  

O Fórum criou e mantém atualizados os diagnósticos de educação, saúde, infraestrutura, 

esporte e lazer, segurança, emprego e renda e meio ambiente. 
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identificamos os atores sociais do bairro que vamos atuar, depois nos 

reunimos para explicar sobre o programa, o que é, a mobilização, 

metodologia, etapas, gratuidade, instrumentos jurídicos, benefícios, abertura 

e tramitação de processo, confecção do documento de posse, emissão e 

registro no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis (Coordenadora do 

PCL). 

 

 Não podemos afirmar, em relação ao BP, que a participação tenha 

ocorrido de forma consistente ou satisfatória, entretanto é possível perceber durante 

os poucos meses em que o coletivo trabalhou ao lado da gestão do programa que 

algumas adaptações foram feitas na execução do coletivo naquela comunidade,  

como a inclusão de residências com pequenos “comércios” em sua parte frontal no 

rol de beneficiários do PCL44.  

A resistência que a comunidade apresentava em relação à equipe de 

coordenação e àquela gestão da Prefeitura, assim como a desconfiança por parte 

das lideranças foram elementos que dificultaram a execução do Programa, em um 

primeiro momento. Como membro do FPEBP participei pessoalmente de muitas das 

reuniões iniciais entre coordenação e coletivo e pude observar de um local 

privilegiado os modos que as relações iam sendo construídas naquele momento, 

embora a coordenação afirme a resistência se dava apenas por parte da 

comunidade, não pude perceber uma intenção sincera dessa equipe do programa 

buscar estreitar os laços com a comunidade. Era perceptível a pequena afinidade e 

empatia entre os dois grupos, o que não era facilitado com a conduta radical 

adotada pelas lideranças. Entretanto, podemos afirmar que apesar da resistência e 

da oposição feita por grande parte daqueles líderes a PMS, durante o período em 
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Os programas de regularização fundiária para fins de moradia são limitados apenas a 

residências, o que impossibilitaria que casas com pequenas “vendinhas” recebessem a 

documentação, já que seria configurada atividade comercial dentro do lote. Entretanto devido ao 

grande número de casas que dispõem de seu cômodo frontal para a formação de pequenos 

estabelecimentos comerciais - tais como a montagem de pequenas áreas de venda de doces, 

lanches, entre outros -  foi acordado entre as lideranças do FPEBP e coordenação do PCL que o 

caráter comercial – desde que pequeno – não inabilitaria tais residências para a concessão de títulos 

de regularização fundiária.   
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que os grupos realizaram trabalhos de forma conjunta, o coletivo esteve disposto a 

colaborar com a coordenação do programa, sem deixar representar os interesses da 

comunidade de forma crítica, levando aos gestores do PCL as principais dúvidas dos 

moradores e exigindo dela respostas. 

Ainda que o FPEBP tenha apontado a ausência de posicionamento da 

Prefeitura em relação a construção do muro como a única razão para a dissolução 

da parceria do coletivo com o PCL, acreditamos que outros elementos tenham 

atrapalhado esse processo de interação. Ao serem procurados pela coordenação do 

Programa os líderes do BP esperaram poder participar de forma mais ativa e 

consistente na construção desse programa, tornando-se atores com poder de 

decisão em relação as ações do PCL, porém o tipo de participação buscada pelo 

PCL na comunidade dizia respeito a identificação de seu público alvo, além da 

inserção dos moradores e lideranças no processo de sua implementação.  

Desse modo, a participação oferecida pelo PCL frustrou as expectativas 

desenvolvidas pelo coletivo, levando esses líderes a defender que o Programa  

chegou ao Bairro da Paz de forma vertical, com todas as suas diretrizes e projeções 

pensadas e ditadas pelo poder público. Se analisarmos através do ponto de vista 

dessas lideranças, de fato não houve em nenhuma das etapas do PCL a 

participação da comunidade em sua formulação. Entretanto, a situação pode ser 

entendida de forma diferente quando analisada pela ótica da coordenação do PCL,  

que afirmava que a participação dos moradores e líderes no programa consistia no 

diálogo para melhor adaptar o planejamento e implantação da comunidade à 

realidade do bairro.  

 Se por um lado, podemos perceber uma comunidade com ânsia de 

participação, empenhada em realizar ações que esclarecessem o processo de 

regularização fundiária que seria implementado no BP, por outro lado havia uma 

equipe de trabalho sem muita margem de novas ações, limitada a executar as 

normas e regras burocráticas que não poderiam, ou visavam, especificamente, 

atender as exigências da comunidade, tais como a derrubada do muro ou a 
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definição do que aconteceria futuramente com as casas que não poderiam receber o 

título de regularização fundiária. 

 

Tabela II: Etapas de realização do Programa Casa Legal 

1ª Etapa Planejamento dos envolvidos no Casa Legal, Prefeitura e Comunidade 

2ª Etapa A Prefeitura vai realizar o cadastro físico e socioeconômico 

3ª Etapa 
Solicitação dos documentos necessários para a abertura de processo 

do Casa Legal 

4ª Etapa Análise do processo pelos setores da SINDEC/CRF/Procuradoria 

5ª Etapa Entrega da Escritura de Legalização aos donos dos imóveis 

6ª Etapa 
Registro do imóvel pelo dono no Cartório de Imóveis e Hipotecas 

indicado na Escritura de Legalização 

(Fonte: material de divulgação do PCL. Cópia, na íntegra, do Panfleto sobre o PCL 
entregue em 2013 para a comunidade, pela coordenação do Programa). 

 

Do ponto de vista da resistência dos moradores daquela comunidade a 

decisão tomada pelo FPEBP de retirar-se de ações referentes à execução do 

programa pode ser entendida como uma forma de exigir do poder público uma ação 

no sentido de defender o direito à terra urbana adquirido por um processo de luta. 

Porém, se analisarmos essa decisão através do jogo de interesses que compõem a 

arena política e a importância da presença desses moradores como atores nesses 

espaços, distanciamento das ações do programa pode ser entendido como perda de 

uma grande oportunidade de diálogo direto com o poder público, o que poderia 

possibilitar em uma maior angariação de recursos ou até mesmo uma maior 

oportunidade de adaptação do programa a realidade da comunidade, uma vez que a 

ausência de aprovação ou apoio do FPEBP não impediria que o PCL fosse 

implementado no Bairro, apenas deixou evidente ao poder público o boicote àquelas 

ações por parte de determinadas lideranças. 

O programa foi lançado no Bairro no dia 9 de maio de 2013, quando 

foram entregues os primeiros títulos do PCL a moradores do BP pelo Prefeito ACM 

Neto. A  abertura do programa, assim como outros eventos relacionados ao Casa 
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Legal não contaram com a presença do FPEBP ou do Conselho de Moradores do 

bairro, como foi relatado pela coordenadora do Programa e pelas lideranças. De 

acordo com a coordenação do Programa não foram realizadas novas tentativas de 

aproximação com o coletivo, sobretudo pelo desgaste das relações proveniente da 

hostilidade adotada pelas lideranças. Entretanto, não foram realizadas novas 

reuniões ou assembleias por essa coordenação para promover a sua aproximação 

com os moradores ou para promover debates onde o programa de regularização 

fundiária fosse discutido pelos moradores e gestores, possibilitando o 

esclarecimento de suas dúvidas sobre o processo. 

De acordo com o material entregue pela PMS o programa seria composto 

por seis etapas de execução, estando a participação social concentrada na primeira 

de suas fases, quando seria estabelecido o contato com a comunidade, a nosso ver 

imprescindível por ser o momento em que o plano geral da política seria cruzado 

com as especificidades de cada comunidade, possibilitando as possíveis 

adequações do programa a cada bairro beneficiado. Embora idealmente a PMS 

tenha reservado um espaço importante para a participação da comunidade no 

planejamento do PCL, a coordenação do Programa chega até a comunidade nas 

vésperas de sua execução, não reservando um espaço de tempo satisfatório para a 

discussão e planejamento com a comunidade antes do início das entregas de 

titulações. O contato entre os dois pólos (prefeitura e moradores) ocorre apenas 

quando a instalação do escritório para entrega dos documentos começa a ser 

providenciado. 

Para melhor analisar a execução do PCL a dividimos em duas partes: 

aquela em que o FPEBP esteve presente, realizando reuniões e pressionando o 

poder público para sanar as dúvidas dos moradores sobre as consequências da 

adesão ao PCL; e aquela em que o PCL atua de forma isolada, uma vez que o 

coletivo se afasta do PCL.  

Durante a primeira fase, a coordenação do programa foi bastante 

pressionada para responder as questões levantadas pela comunidade em relação 

ao PCL. Porém essa pressão cessa na segunda fase, quando o maior contato entre 
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moradores e programa se dá através da entrega ou requerimento de títulos, uma vez 

que os espaços de os espaços de debate em cerca do tema foram anulados. Nos 

primeiros meses de execução do Programa o cadastro era realizado nesse escritório 

provisório instalado no CRAS, sendo removido do Bairro meses depois levando os 

moradores que desejem requerer o documento de regularização fundiária a buscá-

los na Prefeitura Bairro45 instalada em Itapuã.  

De modo geral pudemos perceber durante a realização das entrevistas 

formais e informais que ainda que muitos moradores tenham sido contemplados com 

o título de posse entregue pelo PCL, eles apresentam pouco ou nenhum 

conhecimento sobre o teor do benefício recebido, sendo recorrente o número de 

pessoas que afirmaram que pegaram a documentação sem ter muita certeza das 

mudanças que elas trariam, ou das pessoas que o adquiram apesar de não acreditar 

que ele alteraria de algum modo sua situação habitacional. 

Com a finalidade de que o maior número de moradores em situação 

irregular aderissem ao PCL, o único requisito exigido pela Prefeitura foi que a área 

residencial a ser regularizada não excedesse 250 m², o que veio a ser um problema 

devida a ausência de um estudo mais detalhado sobre a realidade dos moradores 

daquela comunidade, já que é comum que em um mesmo terreno vá sendo 

construídas novas residências por integrantes de uma mesma rede familiar, o que 

acaba fazendo com que o limite de metragem ultrapasse o delimitado pelo 

programa, impossibilitando que moradores nessa situação aderissem ao programa, 

como foi relatado ao FPEBP diversas vezes. Estudos anteriores sobre a realidade 

da comunidade, assim como uma participação mais ampla de seus representantes 

na elaboração do programa evitaria que problemas como esse fossem apresentados 

durante sua execução. Por outro lado, esses problemas poderiam ser minorados 

com a participação da comunidade durante a implementação do programa, quando a 
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Foram instaladas sub-sedes da Prefeitura Municipal da cidade em polos urbanos com a 

finalidade de que os serviços fossem descentralizados, facilitando o acesso do cidadão a eles, assim 

como o seu contato com o poder público. O Bairro da Paz, assim como outros bairros daquela região 

são atendidos pela Prefeitura-Bairro de Itapuã. 
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gestão do programa tentava conciliar as normas do programa com os impasses 

apresentados em sua execução no BP, exemplo disso pôde ser percebido em 

processos de negociação realizados no FPEBP referente a casas com pequenas 

áreas comerciais que inicialmente seriam excluídas do programa.  

Assim, a participação da comunidade do Bairro da Paz e suas 

implicações podem ser compreendidas não apenas como responsabilidade do poder 

público, atribuímos essa responsabilidade também aos líderes que dentre suas 

possibilidades de ação frente aos conflitos oriundos desse processo, deliberaram 

pela não participação em um programa municipal de grande relevância para a 

regularização da situação de direitos de grande parte desses moradores.  

 

4.2. O PROGRAMA CASA LEGAL NO BAIRRO DA PAZ 

 

Lançado em 2013 no BP, o Programa Casa Legal tinha como objetivo 

inicial a regularização da situação fundiária de cerca de 30.000 casas em 19 bairros 

de Salvador. Entre esse número, 2.500 títulos de regularização fundiária seriam 

entregues a moradores do BP. Entretanto, de acordo com os dados apresentados 

pelos representantes da Prefeitura de Salvador no Bairro da Paz, em meados no 

ano de 2016, o haviam sido entregues aproximadamente 6.000 documentos de 

regularização fundiária naquela região da cidade. Os números apontados 

demonstram ainda mais o destaque de entrega de titulações no BP, quando os 

comparamos com aqueles apresentados em regiões vizinhas.A Prefeitura-Bairro de 

Itapuã – que agrupa bairros como Alto do Coqueirinho, Nova Brasília de Itapuã, São 

Cristóvão e Bairro da Paz - no mesmo período totalizando pouco mais de 9.500 

casas regularizadas em toda sua região, ficando o BP com mais da metade dos 

títulos entregues naquela região.  

A coleta de dados em relação ao quantitativo de documentações 

entregues na região do BP são fruto de entrevistas e conversas realizadas com 

representantes da Prefeitura no BP e não foram disponibilizados pela Secretaria de 

Habitação documentos oficiais que comprovem o número de casas regularizadas 



 

123 

 

pelo PCL. Os dados nos apontam que cerca de ¼ dos documentos entregues em 

toda a cidade concentrados no BP e apesar de não termos tido acesso aos 

documentos que comprovem os números apresentados pelo PLC, além do fato de 

que muitos desses documentos dizem respeito a processo de regularização 

iniciados na gestão anterior da PMS, ou até mesmo a casas que já possuíam 

documentos de regularização fundiária adquiridos em outros programas, os números 

apresentados são bastante expressivos para que possamos analisar o destaque 

dado ao BP pelo PCL, seja pela quantidade de números indicados por seus 

representantes ou pela escolha do bairro como piloto para início das obras nos leva 

a defender a importância atribuída às ações do programa em relação à melhoria da 

aceitação do Prefeito nessa comunidade. 

Apesar do alto número de documentações entregues que foi apresentado 

aos moradores do BP,  existe uma forte tendência das lideranças em desacreditar 

do programa, das mudanças trazidas por ele ao Bairro ou dos benefícios diretos 

apresentados aos moradores beneficiados do PCL. Lideranças e moradores 

entrevistados, em sua grande maioria, acreditam que o programa ganha força como 

uma forma de aumentar a arrecadação de impostos da Prefeitura, através da 

regularização de casas e da cobrança posterior do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), não apenas no Bairro da Paz, mas em toda a cidade.  

Os relatos apresentados pela comunidade indicam que houve um 

aumento significativo na cobrança do IPTU para muitos moradores daquela região, 

principalmente para pessoas que adquiriram o documento de regularização 

recentemente. Desse modo a regularização fundiária aparece como uma forma de 

inserir casas em situação irregular na arrecadação de impostos do município, 

através da regularização da situação fundiária e do cadastro das residências em 

órgãos municipais serão cobradas as parcelas do IPTU para os moradores que não 

se enquadrem nos requisitos de isenção - que são aqueles moradores cuja taxa não 

exceda valor determinado em legislação municipal (o valor estabelecido tendo como 

base o valor venal da residência). Com isso o número de imóveis que passam a ter 

a obrigatoriedade de pagamento do IPTU sobe, o que acontece também com o valor 
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do imposto pago por muitos moradores. Para nós, mais do que a tentativa de 

ampliação do orçamento municipal, o aumento do número de casas que deve pagar 

o IPTU, assim como o aumento exorbitante e incompatível com a renda dos 

moradores da comunidade,  está relacionado com um sutil processo de gentrificação 

que vem acontecendo de forma paulatina naquela região. O crescimento do número 

de contribuintes e do valor devido em detrimento do IPTU, assim como outras taxas 

que passam a ser cobradas da população com o registro e regularização fundiária - 

tais como água e luz - levam à elevação do custo de vida para aqueles moradores, o 

que pode acarretar na “expulsão” de muitos moradores que não podem arcar 

financeiramente com as mudanças da comunidade. 

 

“Eu desconfio que essa regularização é única e exclusivamente, pra 

amanhã ou depois, meter a mão no ITPU, entendeu? Porque, veja bem, 

aqui nós temos pessoas que recebeu o IPTU de dois mil reais, três mil 

reais, que ganham um salário-mínimo... (Ulisses)”. 

 

“Então, o que acontece, outra coisa, está no critério, e a lei municipal, a 

casa que cobraria IPTU é 80 m., e agora é 100, e aqui no Bairro da Paz tem 

barraco de eternit que tão cobrando IPTU, agora como eles fizeram pra 

avaliar pra essa área? O IPTU varia de 800 a 1200 reais, de pessoas que 

recebem bolsa família” (Mário).  

 

“Hoje todo mundo que tem oitenta metros paga o IPTU e veio muito errado, 

o da minha irmã, por exemplo, ela mora aqui ao mesmo tempo que eu, tem 

um pedaço de terra que não chega a 80 metros, eles colocaram lá, meio 

mundo de terra, e que ela mora ha 48 anos, a idade que ela nasceu, tão 

longe daqui, e vem cobrando mais de 1000 real mensal. Quer dizer, 

pegaram o nome da pessoa e botaram como quis. E como ela tem outros e 

outros. Isso com essa história de casa legal, então, não foi tão legal assim. 

foi pra colher dinheiro, e uma forma que ele [o prefeito] achou pra conseguir 

dinheiro foi isso” (Luíza). 
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  A comprovação dessa hipótese requer um estudo a longo prazo dos 

impactos da cobrança desses valores na comunidade, assim como do 

aprofundamento de questões que dizem respeito ao valor das taxas e impostos que 

são pagos pelos moradores do Bairro da Paz atualmente e dos valores que eram 

pagos antes de 2013, a forma como se deu seu aumento, além do número exato de 

pessoas que saíram do Bairro nesse período e por essas razões. Contudo, é 

possível afirmar, com base nos anos em que venho fazendo trabalho de observação 

nesse Bairro, que o número de casas com placas de aluguel e venda aumentam de 

maneira significativa a partir do ano de 2015, sobretudo nas regiões mais 

valorizadas do Bairro, que ficam perto da Avenida Paralela, e onde se concentram o 

maior número de comércios e serviços e que, coincidentemente ou não, se 

encontram na poligonal delimitada para o recebimento dos títulos de regularização 

fundiária. 

Ao analisarmos o Bairro da Paz, podemos fazer uma comparação entre 

as suas áreas, já que o centro do Bairro, inserido dentro dessa poligonal é a 

localidade com maior número de recursos e infraestrutura urbana, diferente do que 

acontece em outras áreas mais afastadas desse centro e que fazem fronteira com 

outros bairros da cidade, normalmente de classe média-alta. Ao compararmos as 

áreas, podemos perceber que os serviços urbanos e comerciais se concentram no 

centro do Bairro da Paz, onde o grau de urbanização é superior. Alguns serviços 

podem ser observados em toda a extensão do bairro, mas com um número 

significativamente maior nessa região, como acontece com creches. De forma geral 

estão no centro do Bairro o Posto de Saúde, as Escolas, o posto da Base 

Comunitária de Segurança, a sede da Santa Casa de Misericórdia, os maiores 

mercados e igrejas.  

Não acreditamos que o Bairro da Paz passará por um grande processo de 

desapropriação, como ocorreu na década de 1980 eliminando-o da região. Nossa 

hipótese é de que o bairro sofrerá uma grande redução, ocasionada ora pela 

elevação do custo de vida, ora por desapropriações pequenas em nome do 

interesse coletivo e necessidade social. Desse modo, o aumento do IPTU somado 
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às transformações urbanas que estão ocorrendo naquela região da cidade serão 

elementos cruciais para o aumento do custo de vida naquela região da cidade, 

forçando os moradores mais pobres do Bairro a procurarem outras alternativas para 

moradia, restando naquela região apenas a poligonal mantida por aqueles 

moradores que possuem uma melhor condição financeira e que podem pagar pelos 

serviços urbanos que chegam com a intensificação das obras de mobilidade urbana 

naquela região da cidade. Nossa hipótese ganha força com o aumento do número 

de casas postas a venda ou a locação durante os últimos dois anos, ainda que 

moradores do Bairro da Paz deixem claro o seu apego ao Bairro e o desejo de 

continuar morando naquela região (Gledhill & Hita, 2014; Gledhill, 2015).  

Entre os fatores podem ser catalisadores do processo de retirada dos 

moradores mais pobres do BP estão as obras urbanas que vêm sendo construídas 

na Avenida Paralela, nos últimos anos. Com elas a avenida receberá uma linha de 

metrô, além de alguns viadutos que integram do trânsito da cidade. Estas obras 

foram responsáveis pela desapropriação de pouco mais de 70 famílias do Bairro da 

Paz, que se encontravam na região da Avenida. Assim, as placas de aluguel e 

venda, para nós, são um indício forte de confirmação de processos silenciosos de 

retirada daqueles moradores daquela região, oriunda do aumento da ocupação da 

área por parte de classes mais abastadas e da malha urbana e de seus 

equipamentos naquela região da cidade, que configuram elementos de valorização e 

encarecimento do local. Esses elementos, quando somados ao aumento do valor 

dos impostos pagos pela comunidade após a implementação do PCL, podem gerar 

um processo de expulsão dos moradores daquela região, alterando a cara do Bairro 

da Paz, trazendo cada vez mais moradores de classe média/média-baixa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O principal objetivo de programas de regularização fundiária, tais como o 

Programa Casa Legal, é transformar a condição de irregularidade habitacional sob a 

qual vivem muitos moradores urbanos. Embora a irregularidade urbana exista em 

diversas facetas, que dizem respeito a aspectos que variam desde a estrutura da 

habitação até a propriedade do solo sob o qual ela está construída, essa pesquisa 

ateve-se aos aspectos irregulares relacionados à posse da terra urbana. 

Considerando o Estatuto da Cidade como a base para o desenvolvimento de 

políticas de regularização fundiária, é preciso atentar para a necessidade de que 

programas desse tipo sejam realizados de forma articulada com outros setores da 

política pública de modo a assegurar direitos sociais diversos relacionados à vida 

urbana, tais como educação, saúde, segurança, transporte, infraestrutura e lazer. 

Desse modo, as diretrizes federais de políticas urbanas definem que a regularização 

fundiária deve ser entendida como o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, 

ambientais e sociais que visam regularizar assentamentos e moradias urbanas em 

situação de irregularidade no que diz respeito a suas titulações, de modo que possa 

ser garantido pelo poder público o direito social à moradia, assim como o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao ambiente 

urbano sustentável.  

Essa pesquisa é fruto de um estudo de caso que teve como objetivo 

principal acompanhar e analisar a implementação do Programa Casa Legal no 

Bairro da Paz (BP) através da percepção de suas lideranças e de seu 

relacionamento com o programa implementado no bairro, comunidade pela qual as 

ações do PCL foram iniciadas no ano de 2013.  

O estudo foi feito através da perspectiva desenvolvidas pelas lideranças 

do BP acerca do programa, nos ajudando a compreender de que forma esse tipo de 

programa altera a realidade urbana dos bairros por eles beneficiados e quais as 

mudanças significativas na qualidade de vida de seus moradores, tendo como ponto 

de partida a análise das mudanças realizadas no Bairro da Paz. São algumas das  
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especificidades do BP que transformam em um estudo de caso ideal para este tipo 

de pesquisa. Localizado em uma região de crescente valorização imobiliária, o bairro 

está situado entre importantes instrumentos urbanos que surgiram no processo de 

expansão urbana que deu origem a Avenida Paralela, na década de 1970, como o 

Centro Administrativo da Bahia, o Parque Tecnológico da Bahia e o Aeroporto 

Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães. Atualmente a 

valorização imobiliária da área se acentua com a construção de novos equipamentos 

urbanos que se são instalados com os projetos de mobilidade urbana desenvolvidos 

pelo Estado da Bahia, além do crescente número de condomínios de classe média-

alta situados no entorno da comunidade.  

A história de luta e resistência pela terra urbana é uma característica forte 

do Bairro da Paz, o que impacta ainda hoje na formação política de grande parte de 

suas lideranças, assim como na forma radical com que esses líderes se relacionam 

com o poder público, postura que a depender do contexto pode trazer maiores ou 

menos benefícios para o bairro. Isso pode ser elucidado pela forma que as relações 

entre o poder público e a comunidade - representada pelo FPEBP - se 

desenvolveram ao longo do processo de implementação do PCL.  O relacionamento 

das lideranças do BP, assim como a relação estabelecida com o poder público, 

variam de acordo com as situações nas quais estão inseridas, o que pode ser 

exemplificado pela construção do muro que se localiza nas fronteiras dos bairros 

Itapuã e BP. O muro representa, nesta pesquisa, um marco que define posturas 

diferenciadas adotadas pelo coletivo antes e após sua construção, se em um 

primeiro momento o coletivo mostrou-se disposto a participar da execução do 

programa na comunidade, as desconfianças e hostilidades estabelecidas nessa 

relação se intensificam após a não derrubada do muro pela Prefeitura, levando o 

afastamento do coletivo das ações desenvolvidas pelo Programa Casa Legal.  

Esse processo é fundamental, uma vez que pode ser analisado por duas 

formas distintas: posturas como essa podem representar a força e a resistência da 

comunidade, sendo uma forma de pressionar o poder público para que seus 

interesses sejam atendidos; entretanto, a abstenção do coletivo do processo de 



 

129 

 

execução do PCL impacta de forma negativa para a coletividade, uma vez que a 

ausência do coletivo nessas ações representam menor controle e participação da 

comunidade. Além disso, o fim das relações entre PCL e FPEBP influencia de forma 

no que diz respeito ao conhecimento por parte dos moradores do tipo de programas 

que vinha sendo executado na região, uma vez que o FPEBP era o principal 

responsável pela promoção de espaços que promovessem o debate sobre o PCL e 

a ações do poder público dentro daquela comunidade.. 

O Programa Casa Legal é um elemento essencial a ser pensado no 

contexto atual de desenvolvimento de políticas urbanas desenvolvidas na cidade de 

Salvador, uma vez que a questão fundiária é uma problemática ainda presente na 

realidade dos moradores de grandes periferias urbanas, ainda que existam 

dispositivos legais que assegurem o direito e acesso à terra urbana, tais como a 

delimitação de ZEIS e o Usucapião. Embora a regularização fundiária consista em 

um dos principais instrumentos para fortalecer a segurança habitacional dos 

moradores de ocupações de interesse social, não podemos afirmar que tenham 

ocorrido mudanças significativas em relação a insegurança dos moradores do BP, 

que ficam localizados em uma das áreas de crescente valorização imobiliária atual 

da cidade, que se intensificam com o desenvolvimento de obras urbanas em seu 

entorno, fortalecendo a insegurança relacionada à possibilidade de futuras 

desapropriações na região.  

De maneira geral, os moradores do BP não indicaram desejo de residir 

em outras regiões da cidade, ainda que apontassem insatisfação com a oferta de 

alguns serviços urbanos. Contudo, durante a execução dessa pesquisa foi 

perceptível o aumento do número de casas sendo postas a transações comerciais, 

como venda e aluguel, número que veio se intensificando ao longo da 

implementação do PCL e da realização das obras desenvolvidas na Av. Paralela. 

Dados como esse, quando analisados de forma conjunta com o aumento do índice 

dos preços cobrados pelo ITPU apontado pelos moradores, nos levam a defender 

que o BP vem passando por um sutil e gradual processo de gentrificação, que adota 

formas diferenciadas de retirar a população mais pobre dessa região da cidade, que 
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se veem obrigados a mudar para áreas mais baratas da cidade ao passo que a 

valorização do entorno da comunidade e o aumento da cobrança de impostos e 

taxas torna inviável a manutenção da moradia no BP. 

Ainda que os dados obtidos através dos representantes da Prefeitura 

indiquem que o Programa tenha superado as metas numéricas fixadas em 2013, 

quando era prevista a entrega de cerca de 2.5000 títulos no BP,  ao realizarmos uma 

análise qualitativa - baseada na percepção da comunidade em relação às ações 

desenvolvidas pelo PCL - não podemos afirmar que ocorreram mudanças 

significativas com a implementação desse programa, uma vez que outros elementos 

que devem ser incluídos em processo de regularização fundiária não foram levados 

em consideração no desenvolvimento desse programa, tais como a realização de 

obras que visem melhorar o aparato urbano das zonas beneficiadas de forma 

integrada com serviços de saúde, educação, transporte e segurança, o que não 

aconteceu de forma significativa. Embora ocorram obras relacionadas a mobilidade 

urbana no entorno do BP, não podemos perceber ações que alterem de forma 

significativa as condições urbanas de infraestrutura dessa região da cidade com ao 

longo dos anos que sucedem a chegada do PCL no BP. 

A legislação urbana passou por diversas mudanças que representam as 

diversas facetas da relação do Brasil com a propriedade fundiária e com a 

concepção de direito à cidade, sobretudo para moradores de favelas. Atualmente as 

normas legais caminham para a construção de cidades cada vez mais democráticas, 

com maior participação dos movimentos sociais urbanos, no sentido de atender as 

demandas e necessidades. Esses direitos são assegurados pela lei e fortalecidos 

pelo debate realizado em arenas políticas e educacionais. Ainda que essas 

discussões cheguem aos moradores de bairros periféricos através da participação 

de movimentos locais, existe uma grande distância entre a realidade desses 

moradores e a cidade democrática debatida e almejada por intelectuais, sendo 

grande a diferença entre o que é a política urbana idealizada e sua execução. 

Em tese, programas como Casa Legal devem realizar melhorias nos 

bairros onde são implementados, provendo além da titulação de regularização da 
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terra, serviços que visem melhorar a qualidade urbana local. Entretanto ao 

observarmos o desenvolvimento de políticas urbanas em diferentes locais da cidade, 

podemos perceber que existe uma tendência de reprodução de desigualdade de 

obras e serviços ofertados em diferentes áreas da cidade, o que acaba reproduzindo 

a lógica urbana segregacionista em relação a distribuição de recursos e 

investimentos. Ainda que o resultado final dos programas de regularização fundiária 

seja a entrega da documentação referente ao uso da terra urbana para fins de 

moradia e que haja uma importância significativa da posse desse tipo de 

documentação para o morador de ocupações de periferias urbanas, o PCL, assim 

como outros programas de regularização fundiária, não altera de maneira 

significativa o cotidiano e a   realidade vivida pelos moradores do Bairro da Paz.  

De maneira geral, podemos afirmar que programas como esse têm 

funcionado ao longo dos anos como uma estratégia utilizada pelos gestores públicos 

para aumentar sua popularidade, com a finalidade de elevar sua aceitabilidade por 

parte dos moradores de bairros beneficiados por tais programas, o que influencia de 

maneira direta no aumento do apoio político das comunidades beneficiadas, 

garantindo com isso a  possibilidade de angariar mais votos em futuras eleições, o 

que não ocorreu de forma diferente com a execução do PCL no BP. Pudemos 

perceber ao longo desse estudo que a busca de maior aceitação do Prefeito ACM 

Neto esteve relacionada não apenas com a execução do Programa na cidade, como 

um todo, mas como pela escolha do BP como local para dar início ao programa. 

Nesse sentido o programa se mostrou eficaz, uma vez que o percentual de votos do 

Prefeito, nas eleições de 2016, teve um aumento significativo quando comparado 

aos números apresentados em 2012. 

Além do aumento da popularidade do Prefeito, a partir dos dados obtidos 

no desenvolvimento dessa pesquisa nos leva a hipóteses que de que a 

regularização fundiária funciona como um passo no processo de gentrificação do 

Bairro da Paz. De fato, não é desconhecido pela literatura ou pela população da 

cidade que a melhoria do entorno dos Bairros leva a sua valorização, aumentando o 

custo de vida de seus moradores. Obras realizadas pelo Estado da Bahia, como a 
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ampliação da Orlando Gomes e a criação da Estação de Metrô Bairro da Paz, 

aparecem como elementos cruciais para a valorização daquela região, que somados 

as cobranças exorbitantes de IPTU na região, poderão vir a levar à saída voluntária 

de muitos moradores do Bairro da Paz. 

Contudo, dificilmente, o Bairro da Paz passará novamente por processos 

de desapropriação nos moldes do processo sofrido pela comunidade na década de 

1980. Diferente deste período, as diretrizes da política urbana impossibilitam ações 

desse tipo em comunidades periféricas, uma vez que as estratégias de remoção de 

moradores atualmente se dão através da atuação do poder público e os agentes 

imobiliários,  que lançam mão de estratégias que conduzirão, de maneira indireta, ao 

descolamento e mudanças desses moradores, como o aumento das taxas e 

impostos, que porventura levarão os mais pobres a migrarem para regiões mais 

baratas da cidade. Nesse sentido, o que acontece no Bairro da Paz não é diferente 

de outras favelas de Salvador ou até mesmo de outras grandes cidades do Brasil. 

Os interesses que compõem as arenas políticas tendem a conduzir políticas urbanas 

que visam o benefício dos interesses imobiliários, atuando nesse sentido.   

Desse modo, embora as normas e diretrizes gerais apontem para a 

construção de políticas urbanas mais democráticas e inclusivas, ainda existe um 

grande distanciamento entre as propostas dessas políticas e as ações que são 

promovidas em seu desenvolvimento. De maneira geral, podemos afirmar que a 

execução das políticas urbanas, inclusive aquelas que dizem respeito ao uso da 

terra de interesse social, tendem a reproduzir a lógica segregacionista combatida 

pelos movimentos sociais urbanos e reforçada por instrumentos legais tais como o 

Estatuto da Cidade. Nos é possível afirmar, então, que a problemática das políticas 

urbanas, e até mesmo das políticas de regularização fundiária, não se encontra na 

ausência do poder público em favelas, e sim na forma como essas ações são 

realizadas, levando em consideração os interesses do capital imobiliário e das 

iniciativas privadas. Assim, a transformação das cidades perpassa a transformação 

das políticas desenvolvidas nelas e da composição dos atores que as constroem. 

Foi através da participação da sociedade civil, sobretudo na forma de movimentos 
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sociais urbanos, que as políticas urbanas se transformaram ao longo dos anos, 

dando frutos como o Estatuto da Cidade e Ministério das Cidades.  

Com isso, defendemos que para que aconteçam mudanças significativas 

na realidade e cotidiano urbano dos moradores de periferias urbanas é necessário 

que seus interesses estejam devidamente representados dentro da arena política. 

Assim, o que resta para os moradores de favela ou para quaisquer moradores que 

visam a construção de uma cidade mais justa, democrática e menos desigual é a 

luta pelo direito à cidade, tal qual Harvey e Lefebvre apontam: o direito de viver a 

cidade, de construir a cidade, de fazer parte.  
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