PLANO SALVADOR 500
ENTREVISTAS-CHAVES
Prezado(a) Entrevistado(a),
A Equipe do Plano Salvador 500 desde já agradece a sua disponibilidade em receber este
questionário. Caso opte por preenchê-lo, contribuindo com a sua visão para a construção
coletiva do Plano Salvador 500, reforçamos o nosso agradecimento. Devido às dificuldades
no processo de transcrição das entrevistas presenciais, optamos pelo envio desse
questionário, usado como roteiro das entrevistas realizadas. Ressaltamos que os
questionários preenchidos serão disponibilizados na íntegra no site do Plano Salvador 500,
sendo seus autores devidamente identificados.
O presente questionário busca apreender diferentes perspectivas sobre o passado, o
presente e o futuro de Salvador, a fim de trazer a maior diversidade possível de pensamento
para o processo de discussão com a sociedade soteropolitana sobre a melhor forma de
conduzir nossa cidade até 2049. O questionário, porém, não busca amarrar o poder
discursivo de nenhum(a) colaborador(a). Assim, sinta-se a vontade para extrapolar as
questões propostas, inclusive utilizando o espaço livro, ao final do questionário.
Cordialmente,
Equipe Plano Salvador 500

RESPOSTAS DO PROF. HELIODORIO SAMPAIO (em 21.09.2015)
PARTE I – O PASSADO: AS RAÍZES DA REALIDADE URBANA DE SALVADOR
PERGUNTA 1 – QUAIS ASPECTOS DO PROCESSO DE EVOLUÇÃO DA NOSSA CIDADE AJUDAM A
EXPLICAR A NOSSA ATUAL PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA?
Uma pergunta tão ampla e complexa não encontra uma resposta rápida e única. O que são
aspectos na pergunta? Imagino que são os principais fatores, “causas” ou fatos, extraídos da
história de longa duração, capazes explicar a problemática atual. Como não sou afeito à ideia
de uma “grande narrativa” capaz explicar tudo, muito comum em historiadores de renome,
fico mais restrito ao campo urbanístico. Os não historiadores, como eu, não podem cometer
interpretações superficiais do tipo “eu acho” ou usar a erudição em leituras apressadas dos
fatos. Entendo que as “grandes narrativas” pertencem aos historiadores de ofício, e não ao
imaginário criado pelo técnico, repetido ou lido, muitas vezes apoiados em fontes discutíveis.
No momento, vários historiadores refazem a historiografia oficial. Esclarecendo melhor,
entendo que aspecto diz respeito à “aparência” ou “fisionomia” de um objeto, enquanto os
“fatores” indicam os vários e diferentes componentes (ou eixos analíticos, talvez...): seja de
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natureza política, econômica e/ou social, que se rebatem no território (urbano) e
consequentemente no espaço urbanístico (da cidade). Acho impossível enfeixar tudo numa
única resposta, numa cidade com mais de quatro séculos, se aproximando dos 500 anos. Logo,
a problemática urbanística atual decorre de múltiplos fatores e, a cada tempo histórico, o
espaço concreto se desdobra de ciclos econômicos e políticos, que alteram e interagem com
os demais fatores de modo muito específico (p.ex. na Colônia, Império, República etc.). Os
rearranjos se dão nas subetapas que apenas estudei um pouco. Processo que tentei
sistematizar o no meu livro reeditado – Formas Urbanas, cidade real e cidade ideal... (Ed.
Quarteto / PPGAU, 1999, 2015), em especial na primeira parte (trato da cidade-real), sem
aprofundar o eixo que a pergunta requer. Um trabalho de mais de 10 anos, e que não consigo
resumir numa entrevista; pois teria de rever o texto e, num prazo tão curto é impossível (uma
semana). O levantamento feito mostra que a história de longa duração nunca é linear, possui
continuidades e descontinuidades, e até mesmo rupturas que precisamos localizar: um
trabalho a ser feito (o prof. Pedro Vasconcelos tem trabalhado a questão). Ademais, a
pergunta não esclarece o significado do que a FMLF entende por “problemática urbanística”,
se for o espaço concreto, o edificado, construído, diria que o descaso com a morfologia
urbana por parte da legislação edilícia moderna, e sua permissividade excessiva frente aos
impactos ambientais nefastos, tem sido o traço mais evidente na paisagem, aprofundada nos
“PDDU’s mutantes” feitos no século XXI (sobretudo entre 2002/ 2004 a 2012). Muito
decorrente de pressões do mercado imobiliário (formal e informal, que fique bem claro). Se for
a questão da infraestrutura urbana e sua problemática, diríamos que as demandas sociais,
não atendidas, é outro traço comum da cidade ao longo do tempo, sobretudo nas áreas onde
se concentram os extratos de menor renda (os pobres). Dentro do eixo analítico da
infraestrutura, destaco o saneamento básico e o sistema de transporte coletivo como fatores
críticos, muito presente no discurso técnico e político, mas pouco efetivado nas ações práticas.
No campo dos equipamentos sociais, a saúde e a educação se destacam como fatores,
essenciais, para se entender a problemática urbanística atual, que, ao lado da infraestrutura
precária (redes), expõem conjuntamente a baixa capacidade de investimento do Município,
configurando um quadro preocupante, de difícil solução na atual conjuntura. São demandas
que independem da vontade política, mesmo quando verbalizada/legislada num PDDU. Enfim,
o rol das demandas sociais numa metrópole periférica, lócus da não produção (cf. Francisco de
Oliveira; em “o elo perdido”), aponta um passivo quantitativo (e qualitativo) de difícil
resolução no cotidiano da gestão em curso, como: habitação, transporte, saneamento e o
binômio educação/saúde etc. (carências diagnosticadas desde o EPUCS). Basta preencher as
planilhas com os números do IBGE, por ano censitário em trechos e “zonas” da cidade para ver
os desequilíbrios no espaço intraurbano e metropolitano. Nenhuma novidade, num conjunto
de demandas reais que o Município isoladamente nunca teve capacidade de solucionar de
modo pleno. Daí, qualquer melhoria pontual é sempre supervalorizada, bem vista, face ao
quadro generalizado de carências. Embora, melhorias pontuais na gestão (atuais ou futuras)
possam acontecer, e relembro que nenhuma gestão (04 anos) consegue dar um salto a ponto
de cobrir o grande passivo já instalado, seja pela fragilidade econômica e financeira do
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Município, seja pela ausência de políticas públicas em nível federal e estadual, com linhas
claras de financiamento e prioridades bem definidas. Nunca é demais repetir que a longa
transição na passagem do transporte marítimo e fluvial, para o ferroviário e logo depois o
rodoviário, mostra um percurso equivocado e perverso, inadequado para enfrentar a
crescente circulação de bens e pessoas na cidade/região (entendido hoje por “mobilidade”). O
caminho penoso de retomada dos “trilhos” e das “águas” como caminhos estruturais na região
(Grande Salvador), ao lado das rodovias, ainda encontra obstáculos a serem contornados, pois
os tecnocratas e políticos ameaçam com “pontes” e novas “vias expressas”, um receituário
urbanístico gasto e roto, ainda presente no século XXI, que não respondem às demandas
sociais, mas aos setores do mercado especulativo do solo. Hoje, mais forte do que era no findo
regime militar. Os descaminhos no percurso histórico, vistos na longa duração, se repetem
com outras formas de dizer, legislar e fazer, mas o roteiro é similar. Em que pese a
“sustentabilidade” ser palavra-chave da moda, na prática, os investimentos se rebatem em
projetos insustentáveis, caros e ineficazes. A nosso ver, a configuração da problemática
urbanística resulta em formas urbanas desconexas, que os PDDU’s apenas retocam, tentando
recosturar – a cada gestão – nas leis e normas (mapas e quadros) uma ideia de “futuro
requentado”, repetitivo. A chamada “visão estratégica” (de Borja e Castells, Guell etc.)
incorporada retoricamente aos Planos, no Brasil, apenas respaldam diagnósticos cada vez mais
fragilizados, baseados em opiniões ideológicas conflitantes, pois as propostas de expansão da
metrópole já estão postas, e são padronizadas, vincadas nos compromissos com as ideias
oriundas dos mercados. Se o solo é, cada vez mais, uma mercadoria submetida à “lei do valor”,
matéria prima do espaço edificado e inexistem bancos de terras públicas disponíveis (já que o
patrimônio foi dilapidado) pouco resta a fazer, sobretudo no acesso à terra pelos mais pobres.
E, por favor, não imaginem que foi Marx que inventou a lei do valor, é só ler clássicos, como
Ricardo e Adam Smith para entender a lógica rebatida na estrutura urbana. Historicamente, o
acesso ao solo e à infraestrutura urbana continua a ser um fator essencial, engendrado no
tempo, de solução difícil. A ilusão de taxar os empreendimentos (“outorga onerosa”, “imposto
progressivo” p. ex.) para cobrir os custos adicionais com o superadensamento é uma “história
mal contada”, o que se observa é que o efetivamente arrecadado, tem sido inferior à média do
pago pelos adquirentes dos imóveis pela fração ideal de cada unidade individualizada. Um
valor baixo para um município pobre, enquanto o estrago na estrutura urbana é irreversível.
PERGUNTA 2 – QUAIS DECISÕES TOMADAS NO PASSADO MAIS INFLUENCIARAM NOSSA
CONDIÇÃO URBANA ATUAL?
Estudando o planejamento moderno, do século XX e XXI, observamos que no confronto entre
o disposto nos Planos Diretores com a realidade, a edificada, fica evidente que as decisões
mais estruturais são sempre aquelas tomadas de “fora para dentro”, ou melhor, tomadas “de
cima para baixo”, seja por decisões em nível de Governo Federal e ou Estadual (sobre a
cidade/região), seja pelos investimentos privados de porte, não articulados entre si e, muitas
delas, bem distantes das “necessidades sociais” mais prementes diagnosticadas desde o século
passado (EPUCS e PLANDURB). A nosso ver, outro fator importante no processo decisório é de
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ordem cultural, imbricado num sistema político em que prevalecem os interesses pragmáticos
na gestão urbana/regional, fundada no binômio “autoritarismo e populismo” (como irmãos
siameses) voltado para ações de curto prazo. Priorizam-se ações de curto e médio prazo, a
cada gestão, muitas delas contraditórias com o discurso de longo prazo postos nos PDDU’s. As
decisões de longo prazo fixadas no planejamento global, nunca são seguidas no horizonte
previsto, nem atendem seus princípios gerais e, na prática, as prioridades são invertidas, ora
pela oportunidade de captar um recurso disponível (PAC’s, Copa etc.), ora por falta de
discernimento e bom senso. Decisões estruturais dependem de fontes de recursos externos,
cuja pressa contamina os projetos nas ações práticas. Vide o caso do EPUCS (vias de vale, rede
de bondes, saneamento básico etc.) e do PLANDURB (transporte de massa, vias transversais,
parques metropolitanos etc.). Os projetos estruturais foram postergados por absoluta falta de
recursos e, quando tardiamente realizados, resultam em ações e projetos desastrados, feitos
às pressas, anos após o horizonte planejado, a reboque de interesses discutíveis omitidos no
debate público (caso do metrô atual, da habitação popular, do saneamento básico etc.). É
evidente o descaso nos projetos viários estruturais com a geomorfologia do sítio urbano,
negando a história da cidade e seus “marcos visuais” (tombados ou não) cuja tônica, desde o
meado do século XX, é algo que se amplia em larga escala no início do século XXI, num mistura
de despreparo técnico e leniência na política administrativa. As decisões importantes no
campo do urbanismo são poucas e, quase sempre são viárias, num discurso contraditório entre
o ato de legislar que reafirma a “prioridade é o transporte coletivo”, mas, na prática, continua
investindo na circulação para o automóvel. Os projetos da “ponte Salvador/Itaparica” e da
“Linha Viva” são casos típicos, pois não resultam de nenhum Plano consistente (urbano ou
regional), nem possuem justificação social convincente. Projetos que resultam de uma
demanda privada, de modo a gerar obras e valorizar “terrenos de engorda” (vazios, que antes
eram patrimônio público), a maioria estocada no século passado por grandes corporações.
Investimentos equivocados em infraestrutura, que não vão de encontro ao quadro de
necessidades reais já detectadas, são erros a serem evitados no PDDU. Projetos nefastos
emergem de uma visão distorcida da realidade, nascem claramente desarticulados da
estrutura urbana e entre si (redes e equipamentos), sem considerar a morfologia urbana, as
densidades (brutas e líquidas) dos espaços atingidos indo na contra mão de um futuro
promissor. Ontem, hoje e sempre, faltou e ainda falta uma articulação entre a vontade
política, as prioridades reais e os investimentos públicos em infraestrutura. Cumpre repetir: o
que é feito hoje, inexoravelmente será o passado no futuro.
PERGUNTA 3 – CONSIDERANDO OS VÁRIOS AGENTES QUE INTERFEREM NA EVOLUÇÃO DA
NOSSA CIDADE (AGENTES POLÍTICOS; AGENTES ECONÔMICOS; AGENTES SOCIAIS; ETC), QUAIS
FORAM AQUELES QUE MAIS FORMATARAM A NOSSA REALIDADE ATUAL? E POR QUE ELES
TIVERAM TAL PESO?
O termo “evolução urbana”, cunhado desde Patrick Gueddes (1910/15) é algo a ser revisto,
pois ilude o cidadão e o planejador desatento. Uma transposição das ciências da natureza
(biologia inclusive) para o campo das ciências sociais (urbanismo inclusive) não resiste à
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historia crítica dos processos urbanos. Entendo a cidade, a metrópole/região, de outra forma,
ou seja, como uma espécie de “campo de forças” (sociais, econômicas, políticas) que atuam
sobre um dado território, ou espaço apropriado com atividades e fluxos. Concepção que
considera o espaço socialmente construído não como “um organismo, com células, tecidos,
artérias e pulmões”, mas como um território constituído e apropriado em meio a conflitos,
disputas, e ligados a interesses concretos, em um jogo cada vez mais complexo (ver, A cidade
como um jogo de cartas, do mestre Carlos Nelson). Os agentes que atuam não são neutros e
defendem interesses precisos, localizados no espaço, explícitos ou não (muitas vezes
omitidos), alguns legítimos outros nem tanto, e variam muito no tempo. O papel do Estado no
momento está em crise, no Brasil e no mundo. Então a nossa cidade é refém de um processo
ou sistema de poder viciado em difundir ideologias (curiosamente replicadas no discurso dos
PDDU’s), sedutoras para os neófitos, mas arrasadoras, criando e disseminando instrumentos
capazes de embaçar a visão do analista ou cidadão desatento. Então, num dado ciclo
econômico, histórico, prevalecem os agentes vinculados aos interesses agro exportadores, ou
aos industriais, noutro prevalecem os agentes dos interesses mercantis, noutros agentes
populistas (supostamente “interesses populares”) etc. Num certo momento a visão da cidade
portuária e de entreposto comercial prevaleceu, noutro o modelo industrial
desenvolvimentista, noutros a visão de cidade terciária emerge com força (reprodução de
novas centralidades) etc. Já no século XX emergiram com força os agentes ligados tanto ao
“rodoviarismo urbano” (em resposta à “mobilidade”, neologismo recorrente) como fortes
aliados do mercado imobiliário formal. É quando a cidade/região será retalhada por vias que
vão promover uma expansão artificiosa da malha urbana, ligando o terciário concentrado em
Salvador aos polos industriais e áreas turísticas fora de Salvador, abrindo para o mercado
imobiliário vastas extensões de terras. Consequência: a valorização de áreas periféricas dentro
e fora da metrópole caracteriza um espaço urbano difuso, numa dimensão horizontal, mas
também concentrado (dimensão vertical) em faixas e nódulos, com alta densidade de
ocupação (prevista em legislação cada vez mais permissiva), processo ainda em curso. Embora
lacunar, arrisco uma hipótese-síntese, que aponta uma “triangulação” de agentes: num vértice
os agentes que atuam no rodoviarismo (empreiteiras, empresas de ônibus e indústria
automotiva), no outro os agentes da especulação imobiliária desenfreada (para alguns,
“investidores urbanos”) que se apropria da valorização do solo e induz a demanda por
expansão crescente das infraestruturas (redes) e, no terceiro vértice, os agentes públicos, ou
gestores, viabilizadores dos desígnios das corporações que atuam nos vértices de um sistema
aberto, que comanda as ações sobre o território (fechando o ciclo necessário à cidadecorporativa). No jogo decisório, as leis consolidam o solo como uma mercadoria, sabidamente
inelástica, mas os Planos e Projetos, artificiosamente, amainam a crueza com seus “discursos
competentes” reverberando o binômio da “sustentabilidade e participação”, mas ao mesmo
tempo fortalecendo um processo perverso, ainda em curso, que dilapida o meio ambiente,
constituindo arquipélago com “ilhas de prosperidade” e “ilhas de pobreza”, premiando os
espigões dispostos nas melhores localidades, é claro. Neste sentido os PDDU’s mutantes
(termo cunhado no post scriptum da 2ª edição do livro Forma Urbanas...2015), apenas
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“legitimam” (com leis) um processo inerente à lógica da cidade-mercadoria contemporânea.
Concordo com Bernardo Secchi, que a cidade planejada/legislada foi a “grande utopia do
século XX”. Mas então, por que os agentes citados tiveram (e tem) tal peso? Ora, por razões
várias, mas a principal talvez, seja pelos nexos entre a economia, a política e o território,
passando pelas relações entre o poder, o saber e a falta de educação política, na base da nossa
formação social. Neste sentido autores como Sérgio Buarque Holanda, Milton Santos,
Raimundo Faoro dentre outros ilustres pensadores já detectaram liames importantes, e não
cabe repeti-los. Acrescento apenas que os neourbanistas, como os políticos, possuem raízes
vincadas num colonialismo cultural que grassa (incorporando modos e modas), e que não
pensam a partir daqui, da realidade local, mas ligados no que vem de fora.
PARTE II – O NOSSO MOMENTO ATUAL
PERGUNTA 4 – QUAIS SÃO AS GRANDES DEFICIÊNCIAS DA ESTRUTURA URBANA DE SALVADOR
HOJE? QUE TIPOS DE CONSEQUÊNCIAS ESSAS DEFICIÊNCIAS NOS TRAZEM ENQUANTO
CIDADE?
As deficiências materiais são antigas e conhecidas, pois inexiste estrutura urbana adequada
sem infraestrutura (saneamento, drenagem, transporte, habitação, esporte/lazer, etc.). Não
cabe repetir, é só ler os livros, as dissertações e teses produzidas nos últimos vinte anos na
Bahia, no Brasil, e até mesmo o produzido fora daqui (América Latina). Mas uma deficiência
maior continua sendo de natureza política (estrutural), inerente à desarticulação entre as
esferas de governo – União, Estado e Município – que atuam no espaço urbano
desarticuladamente. Fato que se observa tanto na falta de planejamento vinculando os Planos
Setoriais aos PDDU’s, e às ações práticas, a exemplo da gestão dos órgãos que atuam na
infraestrutura básica (água, esgotos, drenagem, energia etc), com os órgãos que atuam no
campo dos equipamentos/serviços sociais (educação, saúde etc.). Uma pergunta óbvia serve
para ilustrar a questão posta: se existem áreas de risco (mapeadas), como se permite ocupálas, sem sanções? Tanto é que se fornecem títulos de propriedade, carnê de IPTU, ligações de
energia, água etc. Isto mostra de um lado um processo decisório paternalista, que aceita e
legitima a ocupação em áreas de risco sem ressalvas (só atuam quando acontecem mortes),
mas de outro lado, os PDDU’s apontam que as áreas são inadequadas à ocupação. Enfim, a
estrutura urbana da cidade-real resulta de um conjunto de ações desarticuladas, públicas e
privadas, muitas em desacordo com as leis, num ciclo-vicioso, esquizofrênico. As
consequências mais óbvias resultam do descumprimento das normas, pois nem o poder
público respeita normas; por exemplo, o Governo do Estado projeta uma “via expressa”,
contrariando o PDDU vigente, num corredor definido como “via arterial”, e pior, o traçado
geométrico sequer atende ao estipulado nos anexos do PDDU, para qualquer uma das
situações. A Av. Paralela – dita “via expressa” – tem projetos aprovados com intersecções
viárias completamente fora das normas técnicas. As interseções viárias, não obedecem aos
parâmetros técnicos existentes, colocando em risco pessoas dentro e fora dos veículos, os
pedestres são detalhes esquecidos etc. Vide a “Rótula do Abacaxi” ou a “Rótula do Aeroporto”.
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É um rol de desencontros infindável, entre o instituído em lei e o que de fato acontece na
prática edilícia, em obras públicas e privadas, o que demonstra a leniência na aplicação da
norma que curiosamente não define sanções em caso de desobediência. Acrescenta-se que a
Câmara de Vereadores também não exerce a sua função fiscalizadora, submissa às ações do
executivo, e com isto a estrutura urbana resulta de um processo ainda muito distante da
“racionalidade técnica” posta nos PDDU’s. Enfim, tudo fica restrito aos limites impostos pelo
executivo, centralizador, cujas ações concretas sobre a estrutura física urbana ainda não tem
um controle social efetivo, ou minimamente eficaz. Sem mudanças profundas nos agentes e na
triangulação posta acima, as leis tendem a continuar sendo feitas apenas para consolidar um
sistema sabidamente nefasto, tornando-se tão somente discursos vazios. Um desafio hercúleo,
que o Salvador 500 terá de se confrontar, para romper com o que chamei de “Era do não
planejamento”, que imagino não estar ainda encerrada, mas insepulta. Se a FMLF conseguir
sepultar os PDDU’s mutantes, meus aplausos antecipados, mas se persistir “requentando leis”,
minha crítica persistirá. Algo que antecipo para ambas as situações, sabidamente extremas, de
ruptura ou de leniência, diante do quadro de precariedade da estrutura urbana atual. Com isto
não estou a desqualificar nada, apenas alertando que mudanças exigem rupturas.
PERGUNTA 5 – QUAIS ELEMENTOS DA NOSSA CIDADE DEVERIAM SER MAIS APROVEITADOS
PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE SALVADOR?
Sem desmerecer o papel da infraestrutura básica e dos equipamentos sociais antes
mencionados (sempre dependente de altos investimentos), outros elementos são igualmente
importantes, dos serviços prestados à população ao meio ambiente físico, construído. Destaco
a qualidade do sítio geográfico de um lado (preservando as riquezas naturais), e de outro lado
o que resta de paisagem histórica (sua salvaguarda), que a nosso ver, são dois elementos
chaves para uma cidade com melhor qualidade de vida. Ambos dão a tônica e o suporte no
território urbano, pois o cuidado com o patrimônio ambiental (natural e construído) ainda é
componente chave para um urbanismo que se deseja de qualidade. Geografia e História, se
bem apropriados, continuam sendo elementos essenciais para construir uma cidade melhor,
um urbanismo outro, de resistência (e não de leniência) à lógica da cidade-mercadoria que se
apropria do sítio urbano de modo desastrado. Não se trata de abolir as leis de mercado,
inerente ao valor mercantil das coisas, mas de incorporar na avaliação dos projetos (públicos e
privados) o respeito ao sítio físico preexistente, numa dimensão mais contundente. Se os
projetos das “linhas do metrô”, ou das “vias expressas”, agridem o sítio geográfico, é porque a
legislação em vigor permite ou está inadequada, ou pior, simplesmente está sendo burlada;
talvez, a condição mais plausível no momento. Então, como ao se construir no vale, numa
encosta íngreme ou num platô, os parâmetros urbanísticos são os mesmos? Espigão num vale
resulta num espaço distinto de estar num platô, é óbvio. E é algo errado no zoneamento
urbanístico atual. Salvador não é uma planície, mas o nosso “zoneamento chapado” é de base
quantitativa, parece desconhecer um sítio que possui quatro grandes compartimentos
geomorfológicos (ver, 10 necessária falas, 2010) cuja apreensão técnica, pelos neourbanistas e
neoplanejadores ainda é rala, superficial e meramente discursiva (as leis se contradizem nos
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objetivos e mapas). Aparentemente, nada do dito parece ter a ver com “qualidade de vida”,
mas sem infraestrutura e equipamentos, a apropriação do sítio geográfico não é um mero
artifício, é também um desafio a ser enfrentado. Ademais, o mercado não faz mais que o
básico para obter lucro (seu papel). E a paisagem natural é sim, ao lado da infraestrutura uma
mais valia apropriada pelo segmento, pois agrega valor ao imóvel, daí uma localização no
fundo do vale, na encosta ou num platô, com vista privilegiada para o mar ou um parque, não
deveria ter o mesmo tratamento. Se os espaços públicos são espaços prioritários para a ação,
devem se articular a um sistema de “verde contínuo” e ou “corredores ecológicos” com
projetos específicos (os PDDU’s e seus mapas não contemplam). É preciso reintegrar a
geomorfologia, microclima, fitogeografia e tipos arquitetônicos (hoje, só se fala de
verticalização, apenas como fator econômico, geração de emprego etc., uma falácia).
Rearticular paisagem natural e construída é um mote a ser explorado, sempre, não é coisa
para o mercado resolver, mas sim obedecer a regras claras, objetivas. Para tanto tem que
existir mais urbanismo e menos parâmetros quantitativos (taxas, coeficientes índices etc). Os
números acontecem depois de adotado um partido, pois não são coisas neutras, destituídas de
interesses na sua aplicação prática, servem para dissimular ideologias e interesses escusos,
sim. Por exemplo: a “outorga onerosa” vigente não paga os custos de urbanização nem os
impactos ambientais no espaço urbano. A taxação justa ainda é uma incógnita, ontem e hoje.
PERGUNTA 6 – DIANTE DAS NOSSAS DIFICULDADES E POTENCIALIDADES DE AGORA, MAS
OLHANDO EM PERSPECTIVA PARA O NOSSO PASSADO E NOSSO FUTURO, COMO VOCÊ
CARACTERIZARIA O MOMENTO ATUAL DA CIDADE DE SALVADOR? POR QUÊ?
Não sei responder com a convicção de estar totalmente certo. Pois, quanto mais estudo,
entendo que o campo das incertezas prevalece na minha percepção, do cotidiano e do futuro.
São incertezas oriundas da minha experiência prática, como técnico e cidadão, mas também
da minha formação teórica, de professor e estudioso de Planos e Projetos. No mundo de hoje
tudo parece ilusório, e superficial, do “Papel do Estado” à ideia de “Democracia
Representativa”, enquanto venho refletindo a hipótese de que a ênfase hoje, na “participação
direta” e na “sustentabilidade”, não passam de peças de um mesmo discurso ideológico,
engendrado na necessidade de ressuscitar a “esperança perdida” no planejamento baseado na
racionalidade técnica, ou na ideia de se recuperar a veracidade perdida no discurso político. O
que vislumbro é uma perplexidade diante da luta pelo poder, em vários níveis, numa
resultante sem vencedores, seja no campo do saber (produção de conhecimento) eivado de
vaidades e cobrança crescente de “produtivismo”, seja no campo político, eivado de discursos
vazios, superficiais, contraditórios e enganosos. Insisto, o que se diz não é que se faz, pois o
que se faz contradiz o que se diz, tanto no campo técnico quanto no político. As “verdades
estabelecidas” não me convencem, apenas aprofundam minhas incertezas, desde a teoria do
comprehensive planning, passando pelo incremental planning, até chegarmos ao campo do
planejamento estratégico (que é a prática, numa teoria controversa), aí tudo soa discurso sem
densidade reflexiva. Parecem respostas prontas, receituários de largo efeito retórico,
reverberados na mídia, mas de baixa concretude na prática. Por exemplo: os “pontos fortes e
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fracos” dependem apenas do olhar superficial de cada um, mas as “ameaças” estão na falta de
sinceridade, na busca de um consenso, seja ele forjado artificialmente nas “Audiências
Públicas”, seja pela força do poder exercido. Tudo não passa de um jogo, já posto em meus
livros, cevados entre vivido sobre o percebido, e vice versa, mas de pouca serventia para os
que elaboram as decisões entranhadas no poder, no dizer ou no fazer, na academia e fora
dela. Salvador hoje, talvez, seja entendida melhor amanhã. Salvador, no presente, é um campo
de forças divergentes, sem consenso sobre quase nada, e o espaço urbano se expressa em
ações desencontradas, com leis contraditórias em meio a ações pragmáticas; algumas até
necessárias, mas de baixo alcance. Quando se fala de futuro, imagino que ele está sendo
desenhado hoje, por leis e também pelas suas inevitáveis burlas, pois quem conhece o jogo
sempre ganha mais no “cassino urbano”. O futuro depende da quem gira a “roleta” dos
negócios, entranhando nas leis seus desígnios, não sem a influência dos que fazem a
resistência, dentro ou fora dos Planos e Projetos. É da condição humana, pois como disse um
anônimo: “a vida é que nos acontece enquanto vamos pensando em outras coisas”. Portanto,
Salvador é um campo de forças sobre um território, cevado numa cidade-mercadoria,
supostamente planejada, rebatida em leis férreas (desobedecidas, também), dando curso a
uma “utopia do século XX” que ainda persiste como ideologia em pleno século XXI. Retomando
o Lefebvre, entendo que as leis refletem espaços concebidos (nos PDDU’s, LOUOS etc.) e, o que
vejo do meu espaço percebido – distante das entranhas do poder – é que elas (leis) são cruéis
para os que habitam a cidade-real, no espaço vivido pelas pessoas supostamente levadas em
conta (mas com ações voltadas para o consumidor). Outra história a ser estudada melhor,
depois de cada horizonte ultrapassado ou previsto.
PARTE III – OS PRÓXIMOS PASSOS
PERGUNTA 7 – CASO NÃO HAJA NENHUMA AÇÃO NO SENTIDO DE LIDAR COM NOSSA
PROBLEMÁTICA ATUAL, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS URBANÍSTICAS PARA
SALVADOR?
Não acredito que nenhuma ação acontecerá. Mas para aprofundar a situação caótica a que
Salvador chegou, é só dar curso ao PDDU instituído, retocando as leis. Não tenho dúvidas.
PERGUNTA 8 – QUAIS SÃO AS DECISÕES URBANÍSTICAS DE CURTO PRAZO (5 ANOS) QUE
SALVADOR PRECISA COLOCAR EM PRÁTICA AGORA?
Ampliar a capacidade de investimento (que exige estudo), e reinstaurar um efetivo processo
de planejamento que Salvador nunca teve e não tem, ainda. Também descer ao nível da escala
dos bairros, priorizando os mais tradicionais e populares, sobretudo naqueles territórios onde
a população é mais vulnerável às ações do mercado formal, um predador contumaz da
geografia e da história da cidade. O desenho do nosso mobiliário urbano é medíocre, mesmo
nos projetos recentes na cidade existe um evidente descaso (a Barra é exemplar: com
“caqueiros”, postes/luminárias e “instalações” discutíveis), mas sobretudo nas áreas ditas
“históricas” o quadro é desolador. Pergunto: por que não realizar concursos de ideias, para
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pisos e mobiliário urbano em diferentes trechos da cidade? Realisticamente falando, proponho
uma utopia-possível, igualmente difícil de ser feita. Pois nada é tão fácil como sugerir. No curto
prazo (uma gestão) não vislumbro grandes voos de imaginação, basta continuar melhorando a
gestão, pois a crise política, econômica e financeira, em pleno curso no país, não deve paralisar
a gestão do cotidiano da cidade. Até certo ponto, a crise poderia servir para ganho de tempo,
necessário para se prospectar cenários alternativos outros, que não seja a mesmice de se
extrapolar as tendências de uso do solo atual. Visão de longo prazo é outra coisa, imagino. A
pressa não gera uma “esperança no futuro”, que nunca resulta de atos de vontade,
importando métodos, apoiados ou não na “ideologia participativa”, disseminados ora como
regra, ora como modelo, processo apelidado (por mim) de máquina de fabricar consensos.
PERGUNTA 9 – QUAIS AS DECISÕES URBANÍSTICAS DE LONGO PRAZO (30 ANOS) QUE
SALVADOR PRECISA COMEÇAR A COLOCAR EM PRÁTICA O QUANTO ANTES?
Nada de novo, além do já dito até aqui. Entendo que a retomada do processo de
planejamento, só será eficaz se não se limitar ao PDDU e à LOUOS. Enquanto o transporte
coletivo, de massa, e o saneamento básico continuam sendo essenciais, mas ainda com altos
investimentos feitos de modo equivocado (sequer penetra no core da área central). Além do
transporte coletivo e a habitação, devem se articular espacialmente aos equipamentos de
educação e saúde, desde as ações de curto prazo. Por outro lado o “patrimônio ambiental”
que está em risco, merece ações preventivas no campo legal (hoje, um cipoal de leis),
requerendo muitas ações corretivas no campo da intervenção, com obras e ações reparadoras;
além do esforço contínuo na fiscalização efetiva. As medidas contra as ações e desgaste no
tempo nos espaços públicos, bem como a depredação resultante de projetos inadequados
merecem atenção redobrada. A meu ver, o que sinaliza “esperança” não é o que possa ser dito
num PDDU, mas o que se absorve no espaço percebido através do espaço vivido. Sempre levo
mais a sério as lições do esquecido Henri Lefebvre, sobre Planos e Projetos, que os arautos
conformistas do neoliberalismo (Daniel Bells, Jodi Borja e Castells, inclusos).
PARTE IV – VISÃO DE FUTURO
PERGUNTA 10 – NESTE MOMENTO, GOSTARÍAMOS DE DEIXAR ABERTO ESTE ESPAÇO PARA
QUE VOCÊ EXPRESSE A SUA VISÃO DE FUTURO PARA SALVADOR DA FORMA QUE ENTENDER
MELHOR, INCLUSIVE ABORDANDO ASPECTOS AINDA NÃO TOCADOS. CONTE-NOS QUAL A
SALVADOR QUE VOCÊ GOSTARIA DE VIVER EM 2049.
Nunca soube projetar cenários sem estudar, sem me debruçar sobre os dados e informações
disponíveis etc. Além do mais estou afastado do planejamento da cidade faz um bom tempo, a
mais de 30 anos; em parte por opção, mas também em parte pelas minhas críticas e
autocríticas ao processo, ao modo de se fazer PDDU’s hoje, fabricados em série. Embora
arquiteto de origem não trabalho a partir de desejos ou utopias irrealizáveis, a ideia do
arquiteto-urbanista visionário é coisa do século passado. Quando jovem nem neles acreditava,
embora respeite os utopistas primeiros pela ousadia e criatividade com suas cidades-ideais,
Fundação Mário Leal Ferreira
Av. Vale dos Barris, 125, Barris
3202-9803

mas entendo que o contexto deles era outro, onde a “esperança no futuro” era uma tônica e a
arquitetura na e da cidade, era uma arte de conceber espaços. Hoje a arquitetura é um serviço
à disposição dos mercados. O mesmo escritório faz modernismo, pós-modernismo, estilo
retrô, neoecletismo etc. Basta que exista um consumidor, vale tudo. O pragmatismo atual é
um traço a mais, equivocado, pois a pressa é tão prejudicial quanto uma utopia alienada e
alienante, que permeia o urbanismo ad hoc praticado. Se o PDDU pret-a-porter passou a ser
uma regra, ou modelo, seja ele made in São Paulo, Barcelona ou de qualquer outro lugar,
como posso sugerir algo novo, numa entrevista? O paradigma já nasce velho, e é o mesmo que
prolifera nos PDDU’s reproduzindo uma “cidade genérica”, numa profusão de “não-lugares”,
que é exatamente o que não deveria ser a Salvador de 2049, quando terei 104 anos. Então
terei escrito outro livro sobre a continuidade ou a superação da “era do não planejamento”.
PARTE V – ESPAÇO ABERTO
CASO QUEIRA, USE O ESPAÇO A SEGUIR PARA ACRESCENTAR QUALQUER OUTRA
INFORMAÇÃO QUE JULGUE IMPORTANTE PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO
SALVADOR 500
Nada a acrescentar, apenas agradecer o convite. Mesmo discordando que eu seja incluído no
rol de “atores estratégicos”, quando na verdade acho o conceito equivocado, desde a sua
origem. Um termo em desacordo com o meu papel de arquiteto e professor, que foi
aposentado sem querer, atendendo à lógica do Estado dominador. Preferia ser protagonista,
como fui antes (PLANDURB, Transporte de Massa/Conder etc.) e nunca um “ator”, pois não
represento nada num processo em que sou apenas crítico, ou talvez melhor: um mero
espectador, ou testemunha. Como não pertenço à categoria dos stakeholders (indivíduos ou
grupos de interesses) na cidade-empresa, não posso aceitar passivamente ser enquadrado
como tal. Peço desculpas se não atendi à expectativa esperada e porventura não preenchida.

Salvador 20, de setembro, de 2015
Prof. Dr. Antonio Heliodorio Lima Sampaio
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