“Uma cidade é sempre uma concentração de
oportunidades, não uma aglomeração de casas. Essa
formulação ideológica de que ‘sua casa é sua vida’ não é
verdadeira. Sua vida é a quantidade de oportunidades
de trabalho, educação, transporte, lazer”.
Alejandro Aravena, Pritzker 2016

RESUMO

Este projeto está integrado aos trabalhos de assistência técnica realizados pelo grupo de residentes que desenvolveu dois
projetos relacionados à Habitação de Interesse Social (HIS) para o Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, como
demanda da União de Moradia da Bahia, localizados em dois importantes bairros da cidade do Salvador: Cajazeiras XI e
Pernambués. Para isso, várias oficinas foram realizadas em conjunto, resultando, em Cajazeiras, empreendimento
Condomínio das Mangueiras cujas unidades habitacionais já estavam construídas, em estudo preliminar para melhoria das
áreas comuns, com proposta de paisagismo e de um Centro Comunitário, O outro projeto, que englobou todo o partido
conceitual e desenvolvimento do anteprojeto, refere-se a proposta de edificação verticalizada para novas habitações,
denominada Residencial Movimento dois de julho, localizado no bairro de Pernambués, objeto do trabalho final ora
apresentado. Dessa forma, este projeto foi concebido considerando uma construção coletiva do programa de atividades para
48 famílias, com materiais simples, mas duráveis, numa perspectiva de sustentabilidade e inserção urbana de projetos de
habitação de interesse social, em pequenas glebas existentes na malha urbanizada.

união por Moradia Autogestão & sustentabilidade
A União defende o ideário de obras
autogestionárias, desenvolvendo processos de
construção por mutirão, como estratégia para o
fortalecimento do coletivo, destacando que os
cidadãos tenham direito à moradia e à cidade.
Tal ação desperta o sentimento de pertencer às
cidades que habitam e incentiva a participação
nas políticas públicas.
Na Bahia, a UMP-BA foi implantada em 1999
devido à insatisfação de alguns líderes de
bairros que se reuniram com o objetivo de
organizar as diferentes comunidades com
problemas habitacionais de Salvador. Este
movimento social tornou-se consistente e
apoiou as reivindicações dos bairros,
melhorando, desta forma, as condições de vida
das pessoas que moravam em locais populares.

OBJETIVO GERAL
Elaborar de forma participativa um projeto
sustentável, para autogestão em áreas de
interesse social, em específico para o núcleo
do Condomínio das Mangueiras e para o
Residencial Movimento Dois de Julho,
contribuindo não só para o fortalecimento da
garantia do direito constitucional à habitação
digna (infraestrutura, mobilidade, transporte
coletivo, equipamentos urbanos e sociais e
saneamento ambiental) bem como no
atendimento às famílias associadas à União
Nacional por Moradia Popular da Bahia, como
referência no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida.

Projetos de atuação da equipe:
Condomínio das Mangueiras
Localizado no Bairro: Cajazeiras XI;
Situação Atual: Obra em desenvolvimento;
Previsão de conclusão das unidades habitacionais: Setembro 2016.

Residencial Movimento Dois de Julho
Localização: Rua Numa Pompílio Bittencourt;
Situação Atual: Já teve dois projetos destinados à área,
porém não foram adiante por diversas questões.
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