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

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?
Eu diria que um aspecto foi particularmente determinante na evolução de nossa cidade.
Consistiu na negação da opção portuguesa colonial para a ocupação do território. Antes toda a
ocupação se voltava para a Baia de Todos os Santos, tanto a da cidade alta - fortaleza entre
muros inicialmente - como a cidade mercantil ou cidade baixa, que se estendeu desde o porto
até a península Itapagipana. A partir da década de 50 voltamos nossos olhos para o mar aberto
as costas para a Baía. Essa opção, no meu entender, desencadeou todo o processo de mal uso
de toda a nossa riqueza geográfica, territorial e histórica.
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PERGUNTA 2 – QUAIS DECISÕES TOMADAS NO PASSADO MAIS INFLUENCIARAM NOSSA
CONDIÇÃO URBANA ATUAL?
Levamos algumas décadas presos à ocupação das colinas e somente por volta dos últimos anos
da década de 40 surgiu o projeto para ocupação dos vales (Av. Centenário em 1948/1949 de
Diógenes Rebouças) e nos anos 70, a Av. Bonocô. Essa com certeza, foi uma assertiva decisão
tomada no passado.

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?
Com certeza o agente com maior influência na formação da nossa realidade atual foi o político,
em parceria com o fundiário, atendendo interesses particulares através de planejamentos
segmentados, desconexos e, portanto, descontinuados. Foi dessa forma que chegamos a atual
situação que nos encontramos, tudo mais são deficiências de gestão.

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?
Todas as nossas deficiências se explicam:
- Por razões históricas de ocupação.
- Pela falta de política de ordenação de expansão.
- Pela falta de um projeto de reurbanização ou planejamento integrado de intervenções
urbanas compartilhadas.
- Amargamos o inchamento de um modelo de cidade escrava de uma dependência total da
mobilidade urbana, carente de uma estrutura de transporte eficiente e alternativo, sujeita a
um trânsito caótico, com predominância de uso do carro próprio individualmente.
Quanto as conseqüências: Doenças nervosas provocadas pelos congestionamentos, agressões,
violência, perda de horas de trabalho, baixa produtividade, prejuízos de todas as ordens, mas
sobretudo, econômico se computarmos toda a abrangência.
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PERGUNTA 5 – QUAIS ELEMENTOS DA NOSSA CIDADE DEVERIAM SER MAIS APROVEITADOS
PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE SALVADOR?
Eu diria o viário, se promovêssemos a abertura de vias estruturantes, promoção da
continuidade dos corredores de tráfego, união das cidades alta e baixa, criação de via litorânea
de Itapagipe até a Praça Cairú com reurbanização das áreas litorâneas e retomada de posse da
Baía de Todos os Santos.

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?
Vejo a cidade do Salvador como uma jovem e bela filha de nobre, que perdeu os títulos e a
riqueza, ficou deseducada, mal vestida e desorientada. Precisa ser assistida, educada, bem
cuidada e pronta para um futuro exigente.

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?
Como diz ou sugere em seu livro mais recente o colega Jaime Lerner: "Resta-nos planejar como
se estivéssemos fazendo acupuntura urbana". Eu diria que Salvador é hoje uma cidade
dormitório, com grande patrimônio histórico, um turismo incipiente, um comércio
inconsistente para uma terceira ou quarta capital de importância no Brasil e um produtor de
serviços de consumo local.

PERGUNTA 8 – QUAIS SÃO AS DECISÕES URBANÍSTICAS DE CURTO PRAZO (5 ANOS) QUE
SALVADOR PRECISA COLOCAR EM PRÁTICA AGORA?
- Desenvolver planejamento e projetos com apoio de empresários (PPP's).
- Inspirar-se em cidades inteligentes "smart cities" que surgem em todo o mundo.
- Ingressar no mundo tecnológico com o uso de redes inteligente "smart grids".
- Criar usinas eólicas e fotovoltaicas para produção de energia infra-estruturante.
- Criar centros culturais para desenvolvimento da economia criativa, com formação de
comunidades produtivas.
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- Criar espaços públicos seguros, centros de lazer e gastronômicos, núcleos de entretenimento
e esportes, festas culturais e tudo o mais que possa entreter o turista em nossa bela e histórica
cidade.
- Implantar rapidamente os novos modais de transporte urbano.

PERGUNTA 9 – QUAIS AS DECISÕES URBANÍSTICAS DE LONGO PRAZO (30 ANOS) QUE
SALVADOR PRECISA COMEÇAR A COLOCAR EM PRÁTICA O QUANTO ANTES?
Criar um núcleo de excelência de planejadores urbanos ou escritórios de arquitetura e
urbanismo associados, para em um trabalho sistemático e contínuo junto com outras
disciplinas, produzirem em consonância com os interesses da sociedade, com todos os seus
atores, a construção da cidade consensual que lhes pareça ideal.

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.
Uma Salvador humana, hospitaleira e inteligente. Uma "smart city", ubíqua como creio serão
as cidades do futuro.

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
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