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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a problemática do Direito à Moradia no 
Brasil, com ênfase no desrespeito aos direitos fundamentais ligados a habitação. Apresenta 
um breve histórico sobre organizações populares e suas lutas ante as transformações das 
cidades brasileiras, revisa os estudos sobre direito à habitação no Brasil. Para tanto, escolhe 
um estudo de caso de uma comunidade localizada em uma área de interesse cultural da 
cidade de Salvador, tombada por três instâncias públicas. Os resultados mostram a 
incapacidade dos programas habitacionais brasileiros de suprir toda a demanda por 
moradia, resultando em ocupações informais e nos movimentos sociais pró-moradia. 
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Abstract: This article aims to discuss the problematic of the Right to Housing in Brazil, with 
emphasis on the disrespect of fundamental rights linked to housing. Present a short historic 
about popular organizations and their fight in view of Brazilian cities transformations, review 
studies on right to housing in Brazil. Therefore, chose a case study of a community based in 
a Salvador’s cultural interest area, listed by three public instances. The results shows the 
incapacity of the Brazilian housing programs overcome the request for housing, resulting in 
informal occupations and social movements for housing. 
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1. INTRODUÇÃO  

No Brasil do século XXI, apesar dos avanços da luta em torno da reforma urbana, com 

destaque à aprovação do Estatuto da Cidade, a escassez de moradia em condições 

adequadas ainda se revela como um latente e grave problema social. Não obstante, a 

ausência de políticas públicas eficientes foi o mote para o amadurecimento, bem como para 

o surgimento de organizações sociopolíticas, especialmente aquelas denominadas 

movimentos sociais. 

Em um primeiro momento, buscaremos entender a trajetória de luta por moradia destes 

movimentos sociais, assim como discutiremos acerca da implantação dos programas 

habitacionais que tiveram mais ênfase em solucionar o déficit habitacional brasileiro, ou 

seja, trataremos dos programas como o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Minha 

Casa Minha Vida (MCMV) e sua importância no âmbito do Direito à Moradia no país. 

Discutir-se-á sobre o teor segregador de algumas políticas habitacionais que, por vezes, 

institucionalizam o racismo4 e, consequentemente a baixa qualidade de vida. Analisaremos, 

na mesma seção, a criminalização de “invasões” e como isso afeta os movimentos sociais, 

que as tem como única alternativa perante a falta de habitação. 

Logo após, para compreender a situação atual do Direito À Moradia em área patrimonial, em 

Salvador, descreveremos o histórico da luta por permanência na Chácara Santo Antônio, 

área assim denominada pela comunidade que a ocupou. Localizado entre a Cidade Alta e a 

Cidade Baixa, no frontispício da capital Baiana. Em 2010 a Defesa Civil de Salvador 

(CODESAL) tenta retirar a comunidade do local, sob o argumento de que o território por 

inteiro se encontra em uma zona de instabilidade geológica. A partir deste momento, 

diversos direitos fundamentais5 dessa população são desrespeitados, e daí emerge a luta 

por moradia digna, que ganha força através da fundação associação de moradores da 

Chácara  Santo Antônio (AMACHA). No presente texto tentaremos esmiuçar e analisar as 

tensões do embate entre a comunidade e o Governo, e as perdas que esse processo vem 

causando ao cotidiano das pessoas envolvidas.  

 

                                                 

4 O Racismo Institucional é desencadeado quando as estruturas e instituições, públicas e/ou privadas de um país, 

atuam de forma diferenciada em relação a determinados grupos em função de suas características físicas ou 

culturais. Ou então quando o resultado de suas ações – como as políticas públicas, no caso do Poder Executivo – 

é absorvido de forma diferenciada por esses grupos. É, portanto, o racismo que sai do plano privado e emana 

para o público. (Carta Maior, 2016) 
5 Direitos Fundamentais, para Dimoulis e Martins (2011) são direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou 

jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro 

do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual. 
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2. A LUTA POR MORADIA E DIGNIDADE  

No Brasil a falta de moradia ou a falta de moradia em condições adequadas para se viver de 

maneira digna, sempre representaram um grave problema social, poucas vezes tratado 

como um problema prioritário a ser respondido pelo Estado. A falta de um bem 

indispensável à vida humana resulta no surgimento de organizações sociopolíticas.  

Em torno dessa luta pela habitação constitui-se sujeitos políticos nas cidades e esses são 

conhecidos como movimentos sociais. Entendendo-se como movimentos sociais, segundo 

Scherer-Warren (2009), aqueles movimentos que conectam sujeitos individuais e atores 

coletivos em torno: (i) de identificações comuns; (ii) de um campo de conflito e de seus 

principais adversários; (iii) e de um projeto ou utopia de transformação social. 

As lutas desses movimentos marcaram profundamente a história do direito à habitação no 

Brasil, embora só muito recentemente estes tenham se destacado nas publicações e 

registros da chamada história oficial, ou seja, na história revelada em artigos, jornais, 

televisão e internet. No início da história política brasileira, os Quilombos foram justamente 

expressões marcantes destas lutas, a organização de negros escravizados, que criavam 

vários mecanismos para fugirem das senzalas e dos engenhos onde viviam e trabalhavam, 

para construírem comunidades livres, atraindo também brancos pobres, indígenas, 

caboclos, motivados pela perspectiva de uma vida livre (Brito, 2006).  

A criação dessas comunidades era possível, visto que a terra no Brasil era concedida pela 

Coroa ou simplesmente ocupada, até meados do século XIX. Assim, a terra ainda não tinha 

valor comercial, porém, essas formas de apropriação também favoreciam a hegemonia de 

uma classe social privilegiada. Em setembro 1850, a Lei das Terras, transformou-a em 

mercadoria. A Coroa, oficialmente proprietária de todo o território ainda não ocupado, 

passava a realizar leilões para sua venda (Fernandes, 2002). Ou seja, em meio a um 

processo político-econômico em que se restringia o sistema de escravidão, essa lei serviu 

para transferir e reafirmar o indicativo de poder e riqueza às elites abastardas.  

Nas primeiras décadas do século XX, começaram a surgir indústrias, o que foi determinante 

para o crescimento das cidades brasileiras. Com essa intensificação, houve um aumento 

considerável da população urbana de baixa renda, pela necessária presença do operariado 

nos centros urbanos, tornando-se mais visível a segregação espacial urbana. Em 1930, a 

era Vargas instituiu no país um novo clima político, a burguesia agroexportadora perdia sua 

hegemonia, para dar lugar a um Estado populista. A sociedade de então presenciou, pela 

segunda vez e de forma mais contundente, os efeitos de uma crescente migração rural-

urbana. Tal dinâmica elevou o problema da provisão habitacional, para a massa operária, a 

patamares em que o mercado não tinha mais condições de enfrentar. 
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O período Vargas ficou marcado por introduzir, pela primeira vez, políticas habitacionais 

públicas, ou seja, os cerca de 140 mil conjuntos habitacionais construídos pela Fundação 

Casa Popular (FCP), com recursos do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Bonduki (1998) 

ressalta que esse número, apesar de parecer elevado, foi irrisório em relação a demanda 

habitacional brasileira naquele momento. No contexto pós golpe, em 1964, o Banco 

Nacional de Habitação (BNH) foi criado como resposta do governo militar à forte crise de 

moradia presente em um país que se urbanizava aceleradamente, porém esse programa 

não atingia as faixas mais baixas de renda. A consequência dessas ações, segundo 

Bonduki (2008), foi um intenso processo de urbanização informal e selvagem, onde sem 

qualquer apoio governamental, a grande maioria da população, não teve alternativa senão 

auto empreender, em etapas, a casa própria em assentamentos urbanos precários, como 

loteamentos clandestinos e irregulares, vilas, favelas e alagados, distantes das áreas 

urbanizadas e mal servidos de infraestrutura e equipamentos sociais.  

A crise do modelo econômico implementado pelo regime militar, a partir do início dos anos 

80, gerou recessão, inflação, desemprego e queda dos níveis salariais. Neste contexto se 

organizou o Movimento de Moradia e dos Sem-Terra6, que reuniam os que não conseguiam 

ter acesso a um financiamento da casa própria e o Movimento Nacional dos Mutuários, que 

agregava mutuários de baixa renda e classe média, incapacitados de pagar a prestação da 

“sonhada” casa própria. Ambos criticavam o caráter financeiro do SFH e pediam mudanças. 

A partir da década de 80, as políticas neoliberais que incidiram sobre o Brasil, agravaram o 

quadro de crise habitacional e crise urbana, decorrente da redução de gastos nas políticas 

sociais e do desemprego em massa (Ferreira, 2012).  Sistematicamente, à luta pela 

habitação, segue-se a luta pelo acesso aos serviços urbanos, aos equipamentos 

comunitários necessários à educação, à saúde e à mobilidade urbana, condições 

indispensáveis para a integração socioespacial e ao exercício do direito à cidade (Lefebvre, 

2008). Os movimentos de moradia se articularam com outras organizações da sociedade 

como sindicatos, universidades, organizações não governamentais e ampliaram a luta do 

direito à moradia para o direito à cidade, constituindo-se A “rede de reforma urbana” 

aglutinada no Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU), (Ferreira, 2012). Em 1986, sem 

encontrar resistências, o BNH foi extinto. Na redemocratização, ao invés de uma 

transformação, ocorreu um esvaziamento e pode-se dizer que deixou propriamente de 

existir uma política nacional de habitação. Nessa década, os movimentos sociais populares 

emergiram no contexto social e político brasileiro com uma fantástica capacidade criativa, 

                                                 
6 Em 1984, os trabalhadores rurais que protagonizavam essas lutas pela democracia da terra e da sociedade se 

convergem no 1° Encontro Nacional, em Cascavel, no Paraná. Ali, decidem fundar um movimento camponês 

nacional, o MST, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças 

sociais no país. 
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organizativa e mobilizadora, sendo responsável por expressivas conquistas em prol de 

melhorias na qualidade de vida de ambos setores sociais, afirmação de direito e exercício 

da cidadania para um número cada vez maior de agrupamentos humanos (Brito, 2006).  

A partir da demanda por habitação vão se constituir, na década de 80, os dois principais 

movimentos de moradia organizados nacionalmente no Brasil, a União Nacional por Moradia 

Popular (UNMP)7 e o Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM)8. Segundo Ferreira 

(2012), outros dois movimentos sociais urbanos, de base comunitária e popular, compõem a 

rede de movimentos nacionais que vem incidindo tanto nos programas auto gestionários, 

como nas esferas institucionalizadas de participação, a exemplo do Conselho das Cidades, 

a Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)9 e a Central dos 

Movimentos Populares (CMP)10. Ainda na mesma década, o processo de elaboração da 

Constituição Democrática de 1988, que previa a possibilidade, conquistada pelos 

movimentos sociais, de apresentação de emendas populares, provocou a articulação de 

entidades e organizações para discutir uma proposta de Emenda Popular de Reforma 

Urbana, que acabou por resultar na organização do Movimento Nacional de Reforma 

Urbana (MNRU), posteriormente denominado Fórum Nacional de Reforma Urbana 

(FNRU)11. A atuação dos movimentos de moradia e reforma urbana buscará quebrar a 

lógica da cidade como um valor de troca, resgatando seu valor de uso. 

Na Constituinte de 1988, foram inseridos os artigos 182 e 183, que determinavam alguns 

instrumentos para o controle público da produção do espaço urbano e introduziam o 

princípio da chamada “função social da propriedade urbana”. Porém, a regulamentação 

desses artigos só viria a ocorrer onze anos depois, em uma tramitação que contou com a 

pressão constante do Fórum Nacional de Reforma Urbana, e que culminou com a 

aprovação da Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, em julho de 2001.  

No século XXI, foi criado o Ministério das Cidades, reivindicação antiga do Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social (FNHIS). No âmbito do Conselho das Cidades, foram 

construídos e aprovados em 2004 e 2008, respectivamente, a política nacional de habitação 

                                                 
7 A UNMP iniciou sua articulação em 1989 e consolidou-se a partir do processo de coletas de assinaturas para o 

primeiro projeto de lei de iniciativa popular que criou o Sistema, o Fundo e o Conselho Gestor de Habitação e 

Interesse Social no Brasil, NOTORIZADO PELA Lei 11.124/2005. 
8 O MNLM foi criado em 1990, a partir do I Encontro Nacional dos Movimentos de Moradia, materializou-se 

depois das grandes ocupações de áreas e conjuntos habitacionais nos centros urbanos (Ferreira, 2012). 
9 A CONAM surge em 1982, a partir do seu 1º Congresso, tendo como objetivo a criação de uma entidade que 

agregasse todas as entidades e associações comunitárias do Brasil. 
10 Já a CMP é fundada em 1993 com a proposta de unificar os diversos movimentos populares, movimentos de 

negros, mulheres, moradia, cultura, rádios comunitárias, indígenas, dentre outros. 
11 O Movimento pela Reforma Urbana surgiu a partir de iniciativas de setores da igreja católica, como a CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), com a intenção de unificar as numerosas lutas urbanas pontuais que emergiram 

nas grandes cidades, em todo o país, a partir de meados dos anos 70 (MARICATO, 1994) 
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com o instrumento para sua implementação e o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado, em 2007, teve como um dos 

componentes centrais o desenvolvimento urbano, habitação e saneamento. A urbanização 

de favelas, foi alçada como ação prevista no PAC Habitação. O principal programa 

habitacional dos últimos anos, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), começou em 

2009 e teve como objetivo principal reaquecer o mercado imobiliário no Brasil respondendo 

à crise mundial de 2008, financiando diretamente empresas e construtoras para a edificação 

direcionada às classes de faixa de renda de 0 até 10 salários mínimos (Ferreira, 2012). Por 

pressão dos movimentos de moradia e reforma urbana, foi criada uma modalidade 

específica o PMCMV Entidades, voltada especificamente para entidades sem fins lucrativos, 

incluindo neste grupo as associações e cooperativas habitacionais autogeridas.  

Ainda que tenham acontecido muitos avanços na direção da construção do macro políticas 

urbanas e do sistema de participação social, na discussão das políticas públicas, a 

implementação de tais políticas, de suas respectivas leis e do processo de participação 

ainda está muito aquém dos anseios e apostas feitas pelos movimentos de moradia e de 

reforma urbana e estar longe de suprir essa falta, agravando o processo de urbanização e 

ocupação informal sem qualquer apoio governamental. Para grande maioria da população, 

não tem outra alternativa senão continuar auto empreendendo e ocupando imoveis sem 

função social. 

Nesse processo social de busca por soluções emergenciais para falta de moradia urbana, 

diversos ocupantes são criminalizados e considerados “invasores”, visto que o Código Penal 

prevê duas figuras típicas relacionadas com a ocupação desautorizada de imóveis de 

terceiros, tais sejam, os delitos de violação de domicílio, artigo 150 e parágrafos, e o artigo 

161, inciso II. Pela Constituição Federal, pode-se concluir que nos casos de invasões de 

prédios urbanos vazios, ao proprietário cabe exercer seu legítimo direito de exigir a 

desocupação do seu imóvel pela via judicial adequada e em seguida dar a ele a função 

social exigida, quando isso não estiver ocorrendo (Marciel, 2012). 

Nesse contexto, o direito punitivo pode servir como um indevido legitimador das omissões 

estatais que impedem a efetivação de uma sociedade plural e igualitária, e então, a par de 

suas necessárias funções, se torna um instrumento a serviço da manutenção do status 

quo e do empecilho do progresso e justiça sociais (Fernandes, 2002). Dentre as omissões 

do Poder Público, se insere, com absoluta certeza, a falta de uma política séria de 

habitação para a carente e desigual população brasileira, o que, somado a outros 

problemas, como desemprego, acesso precário à educação, especulação imobiliária, entre 

outros, resultam no conflito existente nas cidades, entre aqueles que detêm a propriedade 
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e os que precisam de um lugar para simplesmente residir com sua família, de modo a 

conferir-lhes o mínimo de dignidade e condições de sobrevivência. 

3. A AMACHA NA LUTA POR MORADIA  

A história de luta por permanência na Chácara Santo Antônio é antiga e merece ser 

estudada cautelosamente para assim compreender seu histórico de resistência. Essa 

comunidade está localizada na falha geológica que separa a Cidade Baixa da Cidade Alta, 

frontispicio da capital bahiana.  

O dossiê que relata a situação da Chácara Santo Antônio (AMACHA, 2013), foi elaborado 

pela arquiteta e urbanista Dra. Lysie Reis (UNEB) e o advogado Manoel Nascimento 

(CEAS), a partir de documentos concedidos pela associação de moradores, esse 

documento foi publicado com anuência da comunidade e tornou-se essencial na luta, pois 

esse traz à tona um pouco da história de resistência da comunidade ao longo dos anos. 

Para começar, é necessário lembrar que os moradores da Chácara viveram desde seu 

estabelecimento, por volta de 1960, na informalidade total (AMACHA, 2013). Apenas em 

2002, foi criada a Associação de Moradores e Amigos da Chácara Santo Antônio 

(AMACHA). Em 2006, depois de anos de cobranças ao poder público, foi instalada a ligação 

regular de água e esgotamento sanitário pelo programa Bahia Azul, e a rede elétrica regular 

foi instalada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA), ainda assim, 

não contemplou todos os moradores.  

Ainda em 2006, a comunidade pautou a Companhia de Desenvolvimento do Estado da 

Bahia (CONDER), a realização de obras de infraestrutura na comunidade. Tal projeto 

começou a ser implantado na Chácara Santo Antônio no mesmo ano, com o cadastro de 

moradores, selamento das casas e apresentação da maquete de um projeto preliminar, 

contudo, a CONDER desapareceu da comunidade após essa reunião de apresentação, sem 

qualquer justificativa. A consequência desse início de intervenção foi a especulação 

crescente da área e o aumento na quantidade de moradores, muitos desses “novos” 

moradores, vindos de outras comunidades do próprio Centro Antigo. Apesar de vários 

ofícios enviados à CONDER procurando por respostas sobre o projeto, nenhuma resposta 

foi obtida. 

Após muita luta e cobrança intensa aos órgãos públicos, a associação conquista um avanço 

para a comunidade: a construção de uma escada para dar acesso às casas. Antes da 

construção, em 2010, o acesso era realizado por uma escadaria improvisada sobre o barro 

da encosta. Essa vitória para a Chácara logo se transformou em um pesadelo. No ano 

seguinte a construção, começou a se perceber fissuras e rachaduras nas casas próximas a 

escada. Sinais de que a mesma foi construída sem uma fundação sólida e por isso estava 
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aumentando o peso sobre a encosta, indicando um possível deslizamento de terra. Em 

novembro de 2011 a tragédia acontece. Duas casas desmoronam e a Defesa Civil de 

Salvador (CODESAL), tenta retirar a comunidade do local sobre o argumento de que a 

mesma se encontra em uma área de alto risco. Ressalta-se que apesar dessa indicação da 

CODESAL, grande parte da comunidade se encontra em uma área estável que resiste 

desde a implantação da comunidade. 

Segundo Amacha (2013), é importante salientar que a área da Chácara Santo Antônio se 

encontra dentro da poligonal de tombamento, estabelecido pela prefeitura em 1983, e o 

tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é datado de 

1984. Ambas áreas tombadas englobam a Chácara Santo Antônio, ou seja, a comunidade 

faz parte do Patrimônio Artístico Nacional devendo ter seus moradores, costumes e saberes 

preservados. O que não vem acontecendo, dado os fatos acima relatados. 

3.1 MAIS DESCASO DO PODER PÚBLICO E AUXÍLIO DA ASSESSORIA  

O desabamento das casas, em 2011 e a intervenção da CODESAL logo em seguida são 

estágios importantes no histórico de luta da Chácara Santo Antônio. Neste momento, a 

AMACHA procura o Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), e com a Universidade do 

Estado da Bahia, através da professora Lysie Reis, coordenadora da pesquisa “Daqui não 

saio daqui ninguém me tira”: Os Movimentos Sociais e a Luta pelo Direito a Moradia de 

Interesse Social na zona de tombamento do Centro Antigo da Cidade de Salvador”, e do seu 

grupo de pesquisa e extensão Direito à Cidade nas políticas públicas fomentadas para áreas 

patrimoniais (Gp DÀC), e juntos, participam da luta com a comunidade desde 2011.  

Visando a resolução de todas as questões de regularização da comunidade e da associação 

de moradores, a AMACHA e sua assessoria organizaram uma reunião conjuntas, em março 

de 2012, e foram convocados 14 órgãos públicos ligados ao patrimônio histórico, defesa civil 

e gestão de Salvador. Dentre estes 14, apenas a CODESAL, que já estava envolvida no 

processo, e a CONDER apareceram. 

Nessa reunião, o órgão comprometeu-se a construir outro projeto, junto à comunidade, com 

recursos do Projeto de Requalificação Geológica II – PAC I.  Ressaltamos que em 2010, o 

Governo do Estado da Bahia publicou um Plano de Reabilitação participativo do Centro 

Antigo de Salvador, que previa a produção de unidades habitacionais para 110 famílias da 

Chácara Santo Antônio. Ou seja, já existia um planejamento de construção de habitações, 

além de já existirem recursos disponíveis, como foi dito na reunião. 

Outra fase difícil foi vivida pela comunidade nos meses seguintes. Após intensa cobrança, a 

CONDER apresentou quatro propostas de locais para relocação da comunidade. Em seu 
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artigo, Nascimento ressalta que, “Os locais para onde a CONDER pretende remover a 

Chácara Santo Antônio, apesar de estarem relativamente próximos do atual sítio da 

comunidade, pertencem a outro ambiente que não mais o do Centro Histórico” (Nascimento, 

2013, p. 5). E teria um grande impacto, para comunidade, esse distânciamento, pois, “Todas 

as relações de trabalho dos atuais moradores, que dependem das atividades comerciais e 

turísticas do Pelourinho e do Santo Antônio para sua sobrevivência, são seriamente 

ameaçadas pela remoção” (Nascimento, 2013, p. 5). Para evitar o desencontro de 

informações que fomentava a discórdia entre os moradores da comunidade, patrocinada 

principalmente pela CONDER, a AMACHA começou a publicar a Folha da Chácara, um 

jornal comunitário que obteve como efeito a divulgação mais ampla da situação da 

comunidade. 

A mobilização após a proposta de relocação foi intensa, além da criação da Folha, a 

comunidade se reuniu exaustivamente, toda semana, para analisar os prós e contras dos 

terrenos. Havia, claro, pessoas que defendiam a estadia na encosta a qualquer custo, 

entretanto o IPHAN, através de um parecer técnico12, assinado pelo Sr. Bruno Tavares,  

reiterou a caracterização da área como non aedificandi, ou seja, impossível de se construir. 

Nota-se, porém, construções de hotéis e pousadas que invadem a encosta, mas que não 

foram notificados ou relocados pelo governo da Bahia. A pergunta que fazemos nesse 

momento é: dois pesos e duas medidas? Como a comunidade está sendo retirada do seu 

local de moradia, enquanto pousadas que também “cometem o mesmo crime”, continuam 

no local? ” Fernandes (2002) indica que, “Algumas práticas de ilegalidade urbana são mais 

toleradas e mesmo mais justificadas que outras, que provocam ação repressiva do estado 

“(Fernandes, 2002, p. 24). 

Tentando compreender a gravidade dessa realocação, consultamos os resultados de um 

questionário, realizado pelo GP DÀC13, com cerca de 70 famílias da comunidade, onde 

cerca de 51% dessas pessoas, moram na Chácara a mais de 11 anos, enquanto mais de 10 

por cento moram no local a mais de 25 anos. Famílias inteiras que construíram uma vida no 

local e que, de certa forma, vivem a realidade do Centro.  

Nota-se então, duas questões essenciais que fizeram a comunidade aceitar essa remoção. 

A primeira seria o medo de novos deslizamentos e assim novos desabamentos de casas, e 

a segunda seria o medo de perder o financiamento, já que em todas as reuniões a CONDER 

ressaltava e, em tom ameaçador, alertava que, se o dinheiro não fosse gasto na Chácara 

Santo Antônio, seria gasta em outro projeto. 

                                                 
12Este parecer técnico, assinado pelo então superintendente do IPHAN, o engenheiro civil Bruno Tavares, está 

catalogado no acervo da Amacha.  
13 Estes questionários, realizados em 2013, fazem parte do acervo do Grupo de pesquisa DÀC. 
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Nesse momento, a assessoria e a comunidade começam a elaborar um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC)14, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado da 

Bahia (DPE), sendo que essa última considerou o TAC apropriado. No dia 10 de dezembro 

de 2013, esse TAC foi entregue a CONDER e a companhia só começou o cadastro oficial 

das famílias a partir de março de 2013. Enquanto isso, a única informação dada pelos 

funcionários da CONDER que estavam fazendo o cadastro era “estamos analisando”. Em 

julho, meses após a ausência de informações sobre o TAC, a comunidade ocupou a sede 

da CONDER, no bairro de Narandiba, para cobrar uma resposta do órgão, além de 

questionar sobre o início das obras.  

Os funcionários então, começam a agilizar o processo de aluguel social e chamar as 

assessorias da AMACHA para elaborar o TAC. As assessorias decidem por não participar 

dessa construção, afinal já existia um documento pronto e que não foi sequer analisado, ou, 

se fora, não havia sido divulgado aos interessados. Sobre o aluguel social, Nascimento, que 

acompanhou o processo desde o início ressalta que, “Já o aluguel social é um auxílio de R$ 

450,00 prestado a cada família cadastrada para que pague aluguel em outro lugar enquanto 

a obra acontece na comunidade. Este valor é totalmente defasado diante de valores de 

aluguel no Centro Histórico, para uma casa popular” (Nascimento e Reis, 2013, p. 8).  

Mudanças burocráticas, dentro do governo, como a mudança de responsabilidade pelo 

projeto do, nesse momento extinto, Escritório de Referências do Centro Antigo de Salvador 

(ERCAS), para a nova Diretoria do Centro Antigo de Salvador (DIRCAS), resultaram em um 

retrocesso como a perda de documentos e negociações, antes fechadas, passam a serem 

tratadas como inexistentes. O resultado disso é a dispersão dos moradores, que, a procura 

de uma casa que seja compatível com o valor do aluguel, saem do Centro. A grande 

sequela desse processo é a desarticulação da luta por moradia. 

Os anos seguintes foram marcados por muita luta,  e sucessivas reuniões com a DIRCAS 

para debater sobre o TAC, e a comunidade apresentou uma versão do documento 

elaborado junto com a assessoria não chegando a um acordo pertinente, pois a DIRCAS 

não cedeu as reivindicações da comunidade para atender as demandas básicas de moradia, 

trabalho e laços sociais. Outras reuniões foram realizadas na presença da Defensora 

Pública Bethânia Ferreira e  representantes da CONDER porém nada foi resolvido. 

 

                                                 
14 O Termo de ajustamento de conduta (TAC), é um acordo celebrado com o violador de determinado direito 

coletivo, somente cabível nos casos expressamente autorizados pela lei, com o intuito de permitir ao potencial 

agressor de atender e se adequar ao interesse tutelado, está previsto no § 6º do art. 5º da Lei 7347/85 e no art. 14 

da Recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público nº 16. 
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4. CONCLUSÃO 

Ao resgatarmos o processo histórico que resultou nos programas habitacionais que existem 

hoje, podemos verificar que até o início do século XX a questão da habitação não era 

tratada como um problema a ser resolvido pelo Estado, desta forma a demanda era 

atendida pelo mercado imobiliário, porém com a industrialização das cidades e a 

urbanização intensiva, a combinação entre a falta de uma política habitacional de cunho 

social e a ausência de opções acessíveis e adequadas oferecidas pelo mercado, um 

número cada vez maior de brasileiros teve, nas favelas e nos loteamentos periféricos, a 

única forma passível de acesso ao solo urbano e a moradia. Nesse contexto social e político 

emergiram os movimentos sociais populares, lutando pelo direito à moradia e a cidade, 

obtendo expressivas conquistas que garantissem melhorias na qualidade de vida de 

diversos setores sociais. Porém, ainda que tenham acontecido muitos avanços nos planos 

criados pelas secretarias sociais de habitação e a implantação de suas respectivas leis, 

essas são incapazes de suprir os anseios dos movimentos de moradia e de reforma urbana.  

Ao partir do quadro geral para um caso particular, a situação da Chácara Santo Antônio, 

narramos o histórico da luta por permanência dessa comunidade no Centro Histórico de 

Salvador, explicitando o desrespeito, por parte do Estado, a diversos direitos fundamentais 

dessa população. Assim constatamos que as considerações aqui expostas nos levam a 

sugerir uma profunda revisão no tratamento atribuído as comunidades que são forçadas a 

sair do seu local de origem para receber unidades habitacionais no Programa Minha Casa 

Minha Vida, condicionando-as a diversas vulnerabilidades e desenlace com seus direitos. 
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