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Resumo do projeto: 

O projeto tem como objetivo auxiliar na implantação de um espaço livre            

comunitário. A Praça Comunitária é uma importante conquista dos moradores e           

lideranças de Saramandaia, fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta           

(TAC), firmado entre a JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações e o           

Ministério Público do Estado da Bahia. O TAC visa compensar os impactos            

causados no bairro pela construção do empreendimento imobiliário Horto Bela          

Vista. Neste contexto, a Faculdade de Arquitetura (FAUFBA) desenvolveu uma          

assessoria técnica para a concepção, elaboração e desenvolvimento do projeto          

executivo participativo da Praça. Entretanto, é importante salientar que o Lugar           

Comum (grupo de pesquisa integrante da Faculdade de Arquitetura da          

Universidade Federal da Bahia – FAUFBA) desenvolve trabalhos de extensão e           

pesquisa em Saramandaia desde 2010, e esse histórico consolida a          

importância do acompanhamento da FAUFBA para o correto cumprimento do          

projeto deste espaço livro. Através da integração entre a Universidade e os            

coletivos organizados do bairro, a equipe do projeto de extensão vem           

desenvolvendo uma série de trabalhos em campo, dentro do bairro de           

Saramandaia. As atividades vão desde o acompanhamento da execução do          

projeto urbanístico, até a construção e implementação de uma metodologia          

participativa para a inserção da comunidade no processo de implantação,          

gestão e manutenção do espaço comunitário.  

Desenvolvimento: 

Em 2010, o Lugar Comum inicia o desenvolvimento do trabalho de pesquisa e             

extensão em colaboração com a Rede de Associações do bairro de           

Saramandaia (RAS). Entre os anos de 2012 e 2015 essa parceria elaborou o             

Plano de Bairro, com realização de oficinas que envolveram centenas de           

moradores. Já nesta proposta constavam quadra poliesportiva e praça         

recreativa, frutos da reivindicação da população para a reparação dos impactos           



decorrentes da instalação do Horto Bela Vista. Por isso, em 2015 a FAUFBA             

inicia o processo de elaboração participativa do projeto executivo de um           

espaço livre comunitário para essa localidade, e em 2016 foi finalizado o            

projeto executivo da Praça Comunitária de Saramandaia. Desde fevereiro de          

2018, a FAUFBA desenvolve este projeto de extensão que tem como objetivo o             

acompanhamento do processo de execução desse espaço livre. O projeto foi           

estruturado em duas linhas paralelas e complementares, o que permite a           

interação entre os planos de trabalho: I- Acompanhamento da obra de           

execução do projeto urbanístico. II- Auxílio na organização comunitária para a           

implantação, gestão e uso da área, que prevê uma série de usos esportivos e              

de lazer, a construção da Sede da RAS, um pomar e uma horta urbana. 

Após revisões bibliográficas de todo material produzido a respeito da          

comunidade e sobre metodologias participativas, os integrantes do projeto         

iniciaram uma série de atividades em parceria com a comunidade do bairro. Os             

trabalhos relacionados à primeira linha de atuação, consistem em visitas de           

campo periódicas, que resultam em relatórios com fotos e informações a           

respeito do andamento da obra. O desenvolvimento e/ou a modificação dos           

projetos executivos, conforme necessidade de compatibilização com os demais         

projetos complementares em execução, também ficam a cargo desse plano de           

trabalho. Dentre essas modificações, destaca-se a alteração do projeto         

estrutural da sede, devido a um erro na execução do projeto de drenagem, que              

inviabilizou o tipo de fundação projetada inicialmente. Outro destaque foi a           

necessidade da atualização do orçamento, visto que o projeto fora finalizado           

em 2016, e o início de execução da obra se deu em 2018. Neste processo,               

verificou-se que os recursos disponibilizados para execução da RAS não eram           

suficientes, por isso atualmente, se buscam alternativas viáveis para a          

compatibilização do projeto com os recursos disponíveis.  

Já a segunda linha de atuação, relaciona-se com a construção e           

implementação de toda a metodologia participativa para a inserção da          

comunidade no processo de implantação, gestão e manutenção do espaço em           

execução. Os integrantes do projeto desenvolvem uma série de atividades que           



buscam construir o sentimento de pertencimento dos moradores em relação à           

nova Praça Comunitária. Essas atividades incluem: i. entrevistas com         

moradores do entorno da Praça, onde o desenho do projeto fora apresentado e             

explicado; ii. Elaboração de oficinas de Grafite e pintura com tintas de terra,             

que serão realizadas em fachadas e muro das casas que ficam no entorno da              

praça; iii. Aprimoramento de cartilha educativa sobre o uso e manutenção do            

espaço, cuja estrutura inicial foi desenvolvida em outros projetos do Lugar           

Comum; iv. Reuniões e entrevistas com lideranças do bairro.  

Essa metodologia é aplicada, entendendo que a praça é um espaço livre que             

se relaciona com a sustentabilidade socioambiental da comunidade, portanto,         

o trabalho desenvolvido visa complementar a implantação do espaço         

comunitário, para que o mesmo torne-se funcional e apropriado por todos os            

moradores. O projeto de extensão adequa-se aos objetivos institucionais da          

UFBA de contribuir para o processo de desenvolvimento local e regional,           

realizando estudo sistemático de seus problemas e formando quadros de          

acordo com suas necessidades. Além de manter a Universidade aberta à           

participação da população, promovendo amplo e diversificado intercâmbio com         

instituições, organizações e movimentos da sociedade. 

Como resultados iniciais, constatou-se: 

1. Durante a realização das entrevistas com os moradores do entorno da           

praça, foi observado que a maioria das pessoas não conheciam o           

projeto que estava em execução. Os resultados obtidos demonstram         

que esses moradores conheciam a área antes da construção como uma           

área de hortas, e não utilizavam o espaço, a não ser os próprios             

agricultores. Poucos participaram das oficinas de elaboração do projeto,         

mas faziam a relação entre sua construção e a execução do Horto Bela             

Vista.  

2. Após a apresentação e explicação do projeto proposto, vários         

moradores manifestaram o desejo de realizarem modificações na        

estrutura de suas casas, buscando um melhor posicionamento da         

fachada em relação a praça. Outros expressaram otimismo com a          



possibilidade de abertura de novos comércios que gerassem renda extra          

para a família. 

3. Finalizado em 2016, o projeto executivo apresentava um espaço         

comunitário onde não haveria circulação de veículos. Em 2018, com o           

início da execução do projeto urbanístico, já de posse do conhecimento           

sobre a estrutura da praça, alguns moradores reivindicaram o acesso de           

veículos, devido ao aumento da população nas proximidades, com         

ocupação de novas áreas e surgimento de novas ruas. Essa abertura           

possibilitou uma ligação por veículos a uma outra área de hortas que            

não possuía esse acesso, com isso, também ocorreu uma maior          

especulação imobiliária e aumento de residências na região.  

4. Já é possível observar um maior interesse e atenção da comunidade em            

relação ao andamento das obras da praça. As crianças se antecipam, e            

testam a quadra e outros espaços para a prática de esporte. Presidentes            

de associações e grupos culturais vislumbram futuros eventos que         

promoverão a Cultura Popular e a prática esportiva em Saramandaia. 

Ao final do projeto espera-se a implantação de uma praça funcional e            

adequada às necessidades e anseios da comunidade. Que esse espaço livre           

comunitário seja apropriado por parte dos moradores, que serão responsáveis          

por sua gestão e manutenção. 

 

 

 


