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LIMITAÇÕES E SUPERAÇÕES: O CASO DA COMUNIDADE DA RU A 
MONSENHOR RUBENS MESQUITA, BAIRRO DO TORORÓ, 

SALVADOR, BAHIA  
 

 

RESUMO 
O presente artigo traz uma reflexão em torno das limitações e superações da comunidade da 

rua Monsenhor Rubens Mesquita, localizada no bairro do Tororó, Salvador/BA, no espaço 

temporal de 14 anos. Este período tem como marco inicial a ocupação de várias famílias na 

área e, é delimitado pela atualidade, momento em que a Prefeitura Municipal de Salvador vem 

movendo um processo jurídico de reintegração de posse, envolvendo 47 famílias, fato que 

ameaça a permanência da comunidade no local. Trabalha-se com o pressuposto que as 

limitações estão inseridas no contexto dos embates na cidade real de Salvador, ou seja, 

àprodução do espaço informal. Em relação à superação, trabalha-se na perspectiva da luta pela 

moradia no contexto da autonomia da ação do grupo, inserido num processo de ação e reação, 

reagindo-se proporcionalmente às limitações que para ele são colocadas. 

 

 
 

Palavras-chave:Moradias no centro urbano. Cidade Real. Direito à cidade. 
 
 
 
ST-1: Projeto, Processo, Superação de Limitações  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo traz uma reflexão em torno das limitações e superações de uma comunidade 

localizada nas imediações da rua Monsenhor Rubens Mesquita, na sua parte limítrofe a 

Estação da Lapa, no bairro do Tororó, Salvador/BA (Figura 1). O espaço temporal abrange 14 

anos, tendo como marco inicial a ocupação de várias famílias na área, chegando até a 

atualidade, quando a Prefeitura Municipal de Salvador vem movendo um processo jurídico de 

reintegração de posse, envolvendo 47 famílias, fato que ameaça a permanência da 

comunidade no local. 

Figura 1 – Localização da Comunidade da rua Monsenhor Rubens Mesquita. 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 

Os autores deste artigo vêm, atualmente, trabalhando junto à comunidade no sentido de 

contribuir com as articulações necessárias para esta conseguirgarantiros seus direitos e, 

principalmente, manter as famílias em suas moradias. Assim, a metodologia desta pesquisa, 

perpassa por ações que compõem este objetivo. Primeiramente, foi elaborada uma Nota 

Técnica, para ser encaminha para instituições e grupos de interesse na temática. Como 

segundo passo, pensou-se em divulgar a questão de forma mais massiva em redes sociais, 

com o objetivo de se ampliar a visibilidade do problema e; por fim, foi estabelecido como 

estratégia, travar-se reflexões teóricas sobre o tema, feitas através de artigos científicos, com o 
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objetivo de se propagar e debater a realidade da Comunidade no meio acadêmico. É neste 

contexto que surge o presente artigo. 

Como primeiro pressuposto, utilizando-se as referências de Sampaio (2015) e Rolnik (2015), 

considera-se que as limitações da comunidade em questão, estão relacionadas aos embates na 

cidade real de Salvador, ou seja, à produção do espaço informal. Neste caso, parte-se da 

constatação do elevado déficit habitacional, da transformação da cidade num tabuleiro 

negócios, da presença dos vazios urbanos, da omissão do Estado para com as populações de 

baixa renda, chegando-se àlimitação central que seria a questão fundiária, com tudo que a 

envolve.  

Apoiando-se nas contribuições de Sennett (2009), Kowarick (1993), Freire (2011) e Moreira 

(2017), quanto à superação, trabalha-se com o pressuposto da luta pela moradia no contexto 

da autonomia da ação de um determinado grupo. Assim sendo, como num processo de ação e 

reação, o grupo vai reagindo às limitações que para ele são colocadas. A primeira, seria a 

ocupação em si, como forma de contestar a função social da terra. Depois, tem-se a 

autoconstrução do conjunto e de cada uma das moradias, mostrando autonomia para 

interceder na realidade, pouco favorável, no sentido de reagir quanto ao descaso do poder 

público. Por fim, para a limitação do poder, visto que a luta é travada contra o Estado, na 

figura da Prefeitura de Salvador, municia-se com articulação do grupo enquanto comunidade 

e, desta, com outras comunidades e agentes sociais no sentido de se formar um corpo mais 

robusto para o combate.  
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2 LIMITAÇÕES: AUSÊNCIA E TIRANIA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA 

CIDADE DO SALVADOR 

 
2.1. Embates na Cidade Real de Salvador: a Produção do Espaço Informal Invisibilizado 

Referir-se apenas à cidade real seria deixar em suspensão a questão da cidade ideal 

contemporânea, a qual se delineia não mais como aspiração e pelo trabalho de arquitetos 

urbanistas, mas é idealizada através de planos diretores de desenvolvimento urbano para 

atender as demandas do mercado imobiliário e de empreendimentos privados. Por outro lado, 

é na cidade real que esses interesses mercadológicos se materializam, sendo viabilizados pelo 

poder público municipal em detrimento das demandas sociais e problemas urbanos. 

A cidade do mercado imobiliário e dos empreendimentos privados acumula espaços e 

especula os seus valores. Seu zoneamento não é mais baseado em funções urbanas, parte-se 

de uma planta genérica de valores, a qual traz à tona alguns aspectos dessa cidade: 

• os terrenos de logradouros mais valorizados são os que compõem as áreas ou bairros 

que mais recebem investimentos do poder público municipal, em termos de 

infraestrutura e serviços urbanos. Por outro lado, as áreas menos valorizadas se 

configuram como partes relegadas pelo poder público ─ são os subúrbios e áreas que 

sofreram o processo de favelização ─, onde este se desonera de suas obrigações 

sociais, estando afastadas dos interesses imediatos do mercado imobiliário, sendo 

invisibilizadas para realimentar os investimentos nas partes mais prósperas da cidade 

real; 

• os terrenos disponíveis dos logradouros mais valorizados passam a ser reservas para 

o mercado imobiliário e/ou para empreendimentos privados, configurando-se não 

como vazios urbanos, mas como bolsões da especulação imobiliária, tornando-se 

referenciais nas negociações; 

• a planta de valores serve ao poder público municipal como base ao cálculo de 

impostos como, por exemplo, o IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana, o qual retorna, em tese, como investimento para custear as 

despesas administrativas, os investimentos em obras de infraestrutura do município e 

os serviços essenciais à população como a educação, saúde e segurança. Entretanto, 
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na realidade, verifica-se que não há uma lógica de compensações dos lugares mais 

carentes de investimentos, mas uma potencialização das áreas já contempladas pelas 

ações de melhorias urbanas;   

Esses aspectos denotam um embate entre territórios, entre as partes que abrigam os interesses 

mercadológicos chancelados pelo poder público e os territórios produzidos informalmente 

pelos que não dispõem de visibilidade e da assistência do município. Nesse ponto de vista, a 

estrutura da cidade real é a expressão contemporânea da luta entre classes sociais, sendo 

constituída por territórios em disputa por atenção política e investimentos públicos. 

O processo de produção do espaço informal é estimulado pela demanda por moradias de 

extratos da sociedade que não dispõem de recursos para habitarem em áreas controladas pelo 

mercado imobiliário, sendo excluídos para as periferias, para antigos bairros operários e para 

as áreas em processo de favelização. Ademais, as ocupações de vazios urbanos em áreas 

centrais, cumeadas de vales, terrenos baldios e áreas devolutas são promovidos, algumas 

vezes, por uma organização de movimentos sociais, formando comunidades, desassistidas 

pelo município, que tomam para si a responsabilidade de construir suas próprias moradias e 

realizar beneficiamentos urbanísticos, em seus territórios, com poucos recursos e 

precariamente. 

Segundo Sampaio (2015, p. 476): "A favelização é um ato de reação das classes 

marginalizadas frente à lógica perversa do processo de urbanização determinada pelas 

'condições gerais' da acumulação". Nesse caso, a escassez ou a falta de investimentos para 

melhorias dessas áreas, por parte do município, orienta-se por uma lógica de mercado, a qual 

investe-se apenas no que poderá retornar como mais valia, considerando-se que grande parte 

dos recursos disponibilizados ao poder público municipal são oriundos do setor privado. 

Diante dessa conjuntura, percebe-se que, numa hipotética disputa entre os setores privados e 

as comunidades marginalizadas, prevaleceriam os interesses mercadológicos, pois seriam 

tutelados pelos gestores públicos.            
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2.2. Embates na cidade real de Salvador: Prefeitura Municipal de Salvador versus 

Comunidade da rua Monsenhor Rubens Mesquita   

A Prefeitura de Salvador está movendo um Processo Judicial de reintegração de posse contra 

a comunidade em questão, alegando esbulho possessório, pretendendo não pagar a 

indenização aos moradores ameaçados de expulsão. Especula-se, no local, que a área pode se 

transformar num estacionamento do futuro Shopping Nova Lapa, um empreendimento 

privado comercial. Porém, também é provável que esta área esteja envolvida no complexo do 

BRT (Bus Rapid Transit), sendo pensada para acomodar uma estação ou para servir como 

área de manobras dos veículos articulados, tendo em vista que os raios de curva da própria 

Estação Nova Lapa não permitem a manobra dos ônibus articulados do BRT. A questão 

principal, entretanto, é que a lei nº 9233/2017, desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar 

os bens imóveis nela citados e, neste caso, a área da Comunidade é citada para dar lugar a um 

Centro Comercial. Apesar de ter sido contestada por advogados, através do mandato da 

vereadora Marta Rodrigues, ainda quando era um projeto de lei, por se considerar que um 

centro comercial não deve ser visto como utilidade pública, o PL nº 223/17 foi aprovado. É 

importante destacar que esta Lei Municipal dificulta a viabilização da permanência da 

comunidade na área, por via jurídica. 

Estão envolvidas 47 famílias no processo de reintegração de posse, inicialmente, com 

possibilidade de ampliação de afetados. Ainda segundo os autos desse Processo (057098-

23.2017.8.05.0001 situado na 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador), esta área estaria 

destinada aos interesses públicos do município. Entretanto, observa-se, que se trata da defesa 

de interesses de um grupo privado que administraria um empreendimento comercial, dessa 

forma, reafirmando a lógica da cidade real, onde o poder público do município defende os 

interesses do mercado imobiliário e de empreendimentos privados. 

De acordo com relatos da comunidade,a movimentação de pessoas estranhas na região se 

iniciou no momento da construção do metrô, que alegavam verificar a situação das 

edificações para futura indenização, caso as obras do metrô as danificasse ─ técnicos 

adentraram em todas as casas,momento em queestas foram cadastradas, inclusive com fotos 

de todos os cômodos ─. Logo após este procedimento, os moradores foram recebendo 

gradativamente correspondências, onde eram notificados quanto à questão da desapropriação. 
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Ainda de acordo com o Processo, a Prefeitura alega que a comunidade ocupa aquela área há 

apenas um ano. Entretanto, sabe-se através da própria idade e porte das edificações, bem 

como a partir de imagens aéreas históricas, que aquela comunidade ocupou esse território há 

cerca de quatorze anos. Cabe aqui, observar que essa alegação não apenas desconsidera a 

existência dessas famílias, mas tenta invisibilizar uma formação urbana, apagando a sua 

memória e história da cidade, a qual está relacionada à própria história de formação urbana do 

Vale do Tororó.   

A Prefeitura perdeu a ação de reintegração de posse "em primeira instância", visto que 

alegava no processo que a comunidade havia se instalado ali a menos de um ano, fato que 

notadamente não foi comprovado. É importante destacar que o Processo correu à revelia, já 

que a comunidade não soube da ação em tempo hábil e não conseguiu se organizar, 

estabelecendo um representante legal para defendê-la. Atualmente, a comunidade está 

recorrendo à Defensoria Pública do Estado da Bahia, que vem organizando os dados para a 

defesa do grupo perante o julgamento do mérito "em segunda instância", visto que a 

Prefeitura recorreu, não aceitando a perda de causa inicial. O clima na comunidade é de 

desespero e insegurança, visto que eles compreendem que o embate com a Prefeitura 

Municipal de Salvador é difícil de ser vencido por meio judicial. 

 

2.3 Relações e Implicações das Limitações Colocadas para a Comunidade 

Considerando-se os embates na cidade real de Salvador, ou seja, à produção do espaço 

informal, para a comunidade em questão foram relacionadas quatro grandes limitações. 

A primeira delas, se refere ao elevado déficit habitacional da cidade, que vem sendo tratado 

de forma pouco eficaz pelas políticas públicas, fato que traz para a população, a limitada 

escolha de se inserir na cidade de maneira informal e, muitas vezes, inapropriada. A 

Comunidade da Rua Monsenhor Rubens Mesquita somente cumpriu o rito de buscar um local 

para morar, visto que não tinham como e onde se estabelecerem com suas famílias. 
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A segunda, a especulação imobiliária e a transformação da cidade num tabuleiro de negócios, 

traz consigo um outro problema sério que se soma a primeira limitação: os vazios urbanos. 

Estes, constituem-se em terrenos que ficam parados, esperando seu momento de maior valor 

chegar, para ser especulado e gerar maior rentabilidade. Apesar do Estatuto da Cidade e da 

Constituição Federal enquadrarem a propriedade a sua função social, isso, na prática, não 

ocorre. Neste caso, o terreno vazio situado ao lado da Estação da Lapa há anos, não poderia 

ficar sem uso, visto a demanda por habitação existente no município. 

O descaso intencional do poder público se constitui na terceira limitação a ser ressaltada. 

Neste caso, a Prefeitura de Salvador permitiu que a ocupação se estabelecesse, porém, sem 

dar apoio, isto é, sem prover a infraestrutura básica para o conjunto de moradores.  Por outro 

lado, seguindo a lógica do tabuleiro mercadológico, foi manipulando os espaços da cidade, no 

sentido de reger negócios lucrativos, sem consultar, ou, ao menos informar, a população 

interessada antecipadamente. No caso colocado, a implantação de um shopping center na 

Estação da Lapa se coloca como o fato que justifica a retirada das 47 famílias de suas 

moradias. Os interesses públicos, a população, o meio ambiente, a memória cultural, não são 

considerados.  

Por fim, a quarta limitação se relaciona com o poder. A comunidade da rua Monsenhor 

Rubens Mesquita ocupou a área, construiu suas moradias, porém, nunca possuiu a garantia da 

posse do imóvel, ficando à mercê dos interesses do poder público. No caso, a Prefeitura, 

interessada no empreendimento do shopping center, não considerando os interesses desta 

comunidade, incorpora a postura de um tirano a se utilizar de todos os recursos necessários 

para retirar pessoas, de poucos recursos, das moradias que conquistaram com seus próprios 

esforços. Não se pode desconsiderar, neste caso, que a ameaça da perda da posse tem um 

efeito emocional forte: ela afeta a segurança da permanência da população, tornando as 

perspectivas futuras de cada família em algo obscuro. Assim sendo, a grande limitação 

colocada para esta comunidade, quanto aos embates na cidade real de Salvador, podem, sem 

dúvida, resumir-seà questão fundiária com tudo que a envolve.  
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3 SUPERAÇÃO: DA OCUPAÇÃO A PRODUÇÃO DE MORADIAS 

 

Quanto à superação, trabalha-se com o pressuposto da luta pela moradia no contexto da 

autonomia da ação de um determinado grupo. Assim sendo, como num processo de ação e 

reação, o grupo vai reagindo as limitações que para ele são colocadas, fortalecendo-se e 

superando cada um dos entraves.  

Ressalta-se, para este artigo, três superações de grande importância: a ocupação, a 

autoconstrução e a luta pela permanência.  

 

3.1 A Ocupação  

A primeira superação, e de maior envergadura política, é a reação à falta de lugar para morar. 

Neste sentido, a ocupação é uma ação que em si só deve ser ressaltada. Segundo Moreira 

(2017), a ocupação é um fato histórico. É o momento que um grupo percebe que existe a 

possibilidade de se colocar corporalmente para fazer valer um direito seu: a moradia, a função 

social da terra.  

No caso da comunidade da Rua Monsenhor Rubens Mesquita, no primeiro momento, antigos 

moradores locais foram apoiando um processo de ocupação da área que no passado tinha 

função rural. Após o período inicial de ocupação, houve um processo de venda dos lotes 

ocupados. A disponibilização dos lotes era feita por uma publicidade baseada no “boca a 

boca”. Neste momento, houve um aumento do adensamento populacional local, além de um 

rápido e sacrificante processo de construção das casas. Com o tempo, cada uma das 

edificações construídas foi sendo melhorada, ampliada e adaptada, conforme mostra a Figura 

2. É importante destacar que, inicialmente, não houve, por parte da Prefeitura, nenhum tipo de 

ação que dificultasse ou impedisse a ocupação─o processo de ocupação da área não foi 

conflituoso. 
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Figura 2 - Vista da Rua Monsenhor Rubens Mesquita, sob o ângulo da Estação da Lapa. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Antes da ocupação, há quatorze anos, existiam algumas casas na própria rua Monsenhor 

Rubens Mesquita, de antigos moradores. Na parte central da comunidade, havia um matagal e 

a fonte histórica do Tororó. No matagal, segundo relatos, era comum a ocorrência de assaltos, 

estupros e desova de cadáveres e objetos fruto de furtos. Assim sendo, a presença da 

comunidade naquele vazio urbano, dirimiu sua repulsa junto à vizinhança, dando continuidade 

à malha urbana local, beneficiando-a. Mesmo porque: cidade ocupada é cidade viva! 

 

3.2. A produção de Moradias e os Melhoramentos Urbanísticos: o Saber Fazer Popular 

Para o descaso do poder público refletido, principalmente, pela não implantação de 

infraestrutura básica, tem-se a superação em forma da autoconstrução. Assim, becos, escadas, 

calçamentos, adaptações na rede de energia elétrica vão surgindo, na mesma medida que as 

moradias vão se delineando na paisagem urbana. Ali, não houve técnicos formados na 

universidade atuando, mas, pessoas que com seu conhecimento adquirido através da vida, 

incorporam autonomia suficiente para se contrapor ao sistema através do saber fazer.  



Vale, neste caso, fazer uma reflexão sobre a importância do saber fazer, ou seja, do trabalho 

manual. Este, para uma pessoa que ocupa um imóvel traz consigo uma consciência não só 

política quanto ao seu papel naquele momento histórico, mas, segund

consciência material engajada, no sentido de ter domínio do processo de confecção do artefato 

e, para isso, desenvolver sua capacidade de tornar algo concreto, refletindo sobre seu sentido e 

qualidade, expandindo suas possibilidades. 

quer que seja, escolher as melhores possibilidades, refletir sobre sua espacialidade.  Isso 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de investigar, de criar novas possibilidades, 

comparar processos. O trabalho manual, para a comunidade em questão se coloca como um 

agente viabilizador da permanência do grupo no local ocupado.

A parte mais central da localidade tem pouca infraestrutura de drenagem, calçamento e 

iluminação pública (Figuras 3 e 4

sentido de viabilizar sua permanência no local almejado. 

 

Figura 3 - Vista de um beco construí
própria comunidade

Fonte: Autores, 2018.

 

 

 

 
 

Vale, neste caso, fazer uma reflexão sobre a importância do saber fazer, ou seja, do trabalho 

manual. Este, para uma pessoa que ocupa um imóvel traz consigo uma consciência não só 

política quanto ao seu papel naquele momento histórico, mas, segundo Sennett (2009), uma 

consciência material engajada, no sentido de ter domínio do processo de confecção do artefato 

e, para isso, desenvolver sua capacidade de tornar algo concreto, refletindo sobre seu sentido e 

qualidade, expandindo suas possibilidades. Saber fazer algo, significa ter autonomia de como 

quer que seja, escolher as melhores possibilidades, refletir sobre sua espacialidade.  Isso 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de investigar, de criar novas possibilidades, 

abalho manual, para a comunidade em questão se coloca como um 

agente viabilizador da permanência do grupo no local ocupado. 

A parte mais central da localidade tem pouca infraestrutura de drenagem, calçamento e 

(Figuras 3 e 4). Porém, o que existe foi feito pela própria comunidade no 

sentido de viabilizar sua permanência no local almejado.  

Vista de um beco construído pela 
própria comunidade. 

 

Fonte: Autores, 2018. 

Figura 4 - Vista de uma escadaria local
problemas de drenagem

Fonte: Autores, 2018.
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Vale, neste caso, fazer uma reflexão sobre a importância do saber fazer, ou seja, do trabalho 

manual. Este, para uma pessoa que ocupa um imóvel traz consigo uma consciência não só 

o Sennett (2009), uma 

consciência material engajada, no sentido de ter domínio do processo de confecção do artefato 

e, para isso, desenvolver sua capacidade de tornar algo concreto, refletindo sobre seu sentido e 

Saber fazer algo, significa ter autonomia de como 

quer que seja, escolher as melhores possibilidades, refletir sobre sua espacialidade.  Isso 

possibilita o desenvolvimento da capacidade de investigar, de criar novas possibilidades, 

abalho manual, para a comunidade em questão se coloca como um 

A parte mais central da localidade tem pouca infraestrutura de drenagem, calçamento e 

). Porém, o que existe foi feito pela própria comunidade no 

Vista de uma escadaria local com 
emas de drenagem. 

 

Fonte: Autores, 2018. 
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É importante destacar que pela falta de recursos e de acompanhamento técnico específico, 

muitas vezes, as soluções dadas pela Comunidade não foram as mais adequadas. Este fato, 

entretanto, não retira o mérito do saber fazer popular, da superação desta comunidade, frente 

às limitações estabelecidas pelo embate na cidade real. Porém, é importante destacar que não 

é justo que a própria comunidade tenha que criar sua própria infraestrutura. Na verdade, esse 

nefasto processo se insere no contexto da espoliação urbana. Segundo Kowarick (1993), a 

espoliação se relaciona à apropriação ilegal de algo que não lhe pertence. No caso da 

espoliação urbana, o mesmo autor vai afirmar que existe a exploração dos trabalhadores no 

processo da produção do espaço da cidade, visto que eles mesmos constroem com sua força 

de trabalho e recursos financeiros algo que deveria ser feito pelo poder público 

 

3.3 A Luta Pela Permanência  

A luta pela permanência se constitui na atual e, mais difícil, limitação colocada para a 

Comunidade. Esta luta é, na verdade, uma luta de poder inserida no contexto da luta de 

classes. Ademais, é uma luta desigual, visto que a Comunidade tem como oponente o Estado, 

na figura da Prefeitura de Salvador. Esta Prefeitura, com todo seu aparato de poder, contando, 

inclusive, com a maioria na Câmara de Vereadores, movimenta-se com agilidade para obter 

juridicamente a posse da área ocupada pela Comunidade.  

É neste aspecto que se instala uma questão muito complexa tratada por Freire (2011). Este 

autor ultrapassa a constatação da existência da opressão, revelando os mecanismos 

psicológicos que ela produz nos oprimidos, afirmando que estes interiorizam a ideia de ser 

inferior, identificando o opressor como uma referência a ser buscada, aderindo, assim aos 

interesses do dominador. Como superação desta limitação estrutural, a existência e 

manutenção do oprimido pelo sistema capitalista, Freire traz a opção da pedagogia do 

oprimido. Nesta perspectiva, oautor propõe uma prática pedagógica que quebra este 

mecanismo, onde o oprimido começa a darespaço a sua própria condição e anseio, 

reconhecendo o valor do seu papel na sociedade e tentando agir para transformá-la, obtendo 

gradativamente a conscientização. Na prática, a Comunidade da Rua Monsenhor Rubens 

Mesquita vai se auto educando na perspectiva da pedagogia do oprimido, como meio de 

superação. Assim, municia-se com articulação do grupo enquanto comunidade e, desta, com 
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outras comunidades e agentes sociais no sentido de se formar um corpo mais robusto para o 

combate ao seu grande opositor. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como primeiro pressuposto, considera-se que as limitações, da comunidade em questão, estão 

relacionadas aos embates na cidade real de Salvador, ou seja, à produção do espaço informal 

em contraposição aos interesses privados chancelados pelo poder público municipal. Neste 

caso, parte-se do elevado déficit habitacional da cidade, que vem sendo tratado de forma 

pouco eficaz pelas políticas públicas, fato que traz para a população a limitada escolha de se 

inserir na cidade de maneira informal e, muitas vezes, inapropriada. A especulação imobiliária 

e a transformação da cidade num tabuleiro de negócios, traz consigo um outro problema sério 

que se soma ao primeiro: os vazios urbanos. Estes, constituem-se em terrenos que ficam 

parados, esperando seu momento de maior valor chegar, para ser especulado e gerar maior 

rentabilidade. Apesar do Estatuto da Cidade e da Constituição Federal enquadrarem a 

propriedade a sua função social, isso, na prática, não ocorre. Entretanto, em muitos destes 

vazios ocorrem ocupações de pessoas, que buscam um lugar para morar. Quando a terra 

pertence ao poder público é comum que o Estado permita que a ocupação se estabeleça, 

porém, sem dar apoio, isto é, sem prover a infraestrutura básica para o conjunto de moradores. 

Por outro lado, o poder público, seguindo a lógica do tabuleiro mercadológico, vai 

manipulando os espaços da cidade, no sentido de reger negócios lucrativos. Os interesses 

públicos, a população, o meio ambiente, a cultura, não são considerados. Tal situação é tão 

gritante que, os projetos urbanísticos são somente divulgados depois de licitados, sem a 

discussão necessária com a população interessada, sem se considerar a vontade do povo. Um 

dos exemplos é a implantação do BRT, o qual, supostamente,seria uma solução na área de 

mobilidade urbana,mas que vem sendo rechaçada pela população e contestada pelos 

profissionais da área ambiental e urbanística, porém, sem a consideração deste fato por parte 

da PrefeituraMunicipal de Salvador que mantém a continuidade da obra com normalidade. 

Por fim, vem a limitação do poder. A população que ocupa, que constrói sua moradia com 
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seus esforços próprios, muitas vezes não possuem garantia de sua posse, ficando a mercê dos 

interesses do poder público. No caso da comunidade da rua Monsenhor Rubens Mesquita, a 

Prefeitura se preocupa muito mais pelo empreendimento de um shopping center,do que pelos 

interesses desta comunidade, instalada ali por mais de 14 anos. Fruto disso, o Estado 

incorpora a postura de um tirano a se utilizar de todos os recursos necessários para retirar 

pessoas, de poucos recursos, das moradias que conquistaram com seus próprios esforços. 

Assim sendo, a grande limitação colocada para esta comunidade quanto aos embates na 

cidade real de Salvador, podem, sem dúvida,resumi-seà questão fundiária com tudo que a 

envolve.  

Quanto à superação, trabalha-se com o pressuposto da luta pela moradia no contexto da 

autonomia da ação de um determinado grupo. Como um processo de ação e reação, o grupo 

vai reagindo às limitações que para ele são colocadas. A primeira, e de maior envergadura 

política, é a reação à falta de lugar para morar. Neste sentido, a ocupação é uma ação que em 

si só deve ser ressaltada. A ocupação é um fato histórico. É o momento que um grupo percebe 

que existe a possibilidade de se colocar corporalmente para fazer valer um direito seu: a 

moradia, a função social da terra. Para o descaso do poder público, refletido, principalmente, 

pela não implantação de infraestrutura básica, tem-se a superação em forma da 

autoconstrução. Para a limitação do poder, visto que a luta é travada contra o Estado, na figura 

da Prefeitura de Salvador, municia-se com articulação do grupo enquanto comunidade e, 

desta, com outras comunidades e agentes sociais no sentido de se formar um corpo mais 

robusto para o combate. 
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