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Resumo

Abstract

Vale das Pedrinhas foi alvo de
uma caracterização social, sani-

tária e ambiental numa abordagem di-
dática e exploratória, visando estabele-
cer as relações entre as condições de
moradia e a saúde da população.  Estu-
dantes do Curso de Nutrição da Uni-
versidade Federal da Bahia fizeram ob-
servação e entrevistas com moradores,
com profissionais que trabalham no
bairro e com líderes comunitários e
institucionais. Inventariamos os equi-
pamentos e serviços públicos, privados
e comunitários disponíveis no bairro
para atender às necessidades dos mo-
radores, partindo de um marco
conceitual de necessidades sociais hu-
manas, qualidade de vida e direito à
saúde. Identificamos os problemas sen-
tidos pelos moradores procurando re-
conhecer no bairro os fatores de risco
à saúde. Apresentamos os aspectos mais revela-
dores da vida no bairro, especialmente através
dos olhares dos universitários.

Palavras-chave:  Bairro. Bairro popular.
Vizinhança. Comunidade. Morar. Saúde
pública.

Vale das Pedrinhas, popular neighborhood
of Salvador city, was targeted with a social, sanitary
and environmental description using a didactic
and explorative approach, in order to establish
relations between living conditions and health
of the population. Students of the Nutrition course
from the Federal University of Bahia, have made
observations and interviews of residents, as well
as of professionals who work in the neighborhood.
Together we have collected long statements of

community and institutions leaders and we called
upon official sources information. We have made
the inventory of public, private and community
equipments and services available in the
neighborhood to respond to residents' needs,
basing on a conceptual framework of human
social needs, life quality and right to health. We
have identified the problems as perceived by the
residents by hearing their complaints, and we have
based our thinking on a comprehensive concept
of healthy habitation, seeking to identify risk
factors threatening the residents' health in the
neighborhood. We detailed here the most
revealing aspects of life in the neighborhood,
especially through the university students' eyes.

Keywords:  Neighborhood.  Popular neighbor-
hood. Community. To live. Public health.
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1. Introdução

Este artigo emergiu do trabalho teórico-
prático da disciplina "Desenvolvimento da
Comunidade", integrante do currículo do
Curso de Graduação em Nutrição da Uni-
versidade Federal da Bahia- UFBA, realiza-
do nos semestres letivos 2008.2, 2009.1 e
2009.2. Foram nove meses em campo, perío-
do entrecortado pelas férias e pelo necessá-
rio tempo de maturação das novas turmas.
Envolveu 125 estudantes, do quinto semes-
tre, distribuídos em três turmas, que traba-
lharam em equipes de dois a quatro mem-
bros, sob minha orientação e acompanha-
mento, com o apoio de duas monitoras. Fo-
ram elaborados 42 relatórios, reunindo um
grande volume de informações sistematiza-
das, que constituem a referência principal
deste trabalho. Estava em pauta uma forma-
ção profissional mais aproximada da realida-
de social da população, numa tentativa de
despertar nos estudantes de nutrição o inte-
resse pela saúde pública. Em síntese, cabe
ressaltar que o foco do trabalho estava no
universitário, no seu treinamento para pen-
sar os serviços de saúde além dos limites das
unidades de assistência, na sua capacitação
para identificar no bairro possíveis riscos de
agravos à saúde e tomando consciência da
necessidade da intensificação das ações de
promoção da saúde, a partir de uma pers-
pectiva abrangente que transcende as inter-
venções do sistema de saúde.

2. Conceituação, Metodologia
e Limites do Trabalho

Os estudantes acederam a teorização
sobre bairro, vizinhança e comunidade. O
bairro foi conceituado como uma porção
individualizada do território da cidade com
personalidade própria que tem a função de
hábitat para um determinado coletivo de
população, onde se desenvolve um conjunto

de relações sociais, culturais e econômicas.
Constitui-se como centro de atividades, que
lhe confere relativa autonomia frente ao
centro da cidade e a outros bairros. Estão
presentes no bairro os espaços institucionais
como a escola, as igrejas, o centro de saúde,
os espaços públicos como os logradouros, as
áreas de lazer, os serviços, o comércio que
garante o abastecimento básico e os espaços
privados representados, principalmente, pela
habitação. Entretanto, a primeira caracterís-
tica de um bairro está determinada pela sua
população, pois o bairro traduz a divisão so-
cial em termos espaciais, isto é, os morado-
res pertencem a categorias socioeconômicas
similares. Todo bairro é delimitado, com
maior ou menor precisão geográfica, mas
fundamentalmente encerra uma identifica-
ção toponímica cujas fronteiras são reconhe-
cidas culturalmente pelos moradores.

A adjetivação bairro popular reporta-se
à sua ocupação pelos estratos populacionais
de rendas mais baixas, caracterizando-se por
exibir fortes relações de vizinhança, até mes-
mo como estratégia de sobrevivência. E, por
outro lado, se revela urbanisticamente pre-
cário, com infraestrutura incompleta, sendo
parcialmente dotado de equipamentos e ser-
viços de consumo coletivo. O Vale das Pedri-
nhas é um bairro popular e foi escolhido por
questões logísticas: proximidade do campi da
UFBA e facilidade de acesso.

Para a identificação dos problemas do
bairro discutimos sobre a subjetividade e as
amarras dos critérios definidores de proble-
ma social. Os universitários foram estimula-
dos a refletir que diferentes hábitos e com-
portamentos dos grupos sociais são relativos
a parâmetros culturais também diferentes.
Uma situação bem peculiar reporta-se às prá-
ticas de higiene no manejo do lixo. Os per-
manentes pontos de acúmulo de lixo nos
bairros populares, aparentemente tolerados
pelos moradores, chocam os estudantes da
área de saúde. Assim, perguntando-nos para
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quem o problema é problema, distinguimos
os problemas sentidos e referidos pelos mo-
radores daqueles identificados pelos estudan-
tes, forasteiros. Partindo da recorrente clas-
sificação de necessidades humanas de Maslow
conceituamos problema como necessidade
não satisfeita. Tiveram ênfase aquelas que
seriam de responsabilidade do Estado pro-
ver, segundo o marco jurídico.

Os estudantes eram majoritariamente
moradores de bairros de diferentes urbanis-
mos. Muito poucos demonstraram familia-
ridade com o bairro em estudo, por viverem
em bairros similares. Uma estudante residen-
te em Massaranduba disse que o Vale das
Pedrinhas era um bairro popular comum e
que se parecia com o Caminho de Areia.

Procurávamos reconhecer na vizinhan-
ça relações do tipo comunitário, no sentido
clássico de interação afetiva nos grupos pri-
mários. Procurávamos também pelo
associativismo para identificar os tipos de
associações, suas finalidades, a história de
serviços prestados, as atividades atuais e prin-
cipalmente sua penetração no tecido social,
isto é, seu reconhecimento pelos moradores.

Foram muitas horas de observação, ini-
cialmente livre e posteriormente orientada
por um roteiro sistemático e seletivo, cami-
nhando pelas ruas estreitas, ladeiras e esca-
darias, conversando com moradores, sempre
afáveis, curiosos e receptivos. Os universitá-
rios escreveram diários de campo, material
básico da discussão em classe. Foram realiza-
das entrevistas mais formais e mais extensas
com líderes comunitários e institucionais
além de trabalhadores em funções estratégi-
cas a exemplo de gestora e profissionais da
unidade de saúde, diretoras de escolas, pro-
fessoras, policiais, garis, fiscais e motoristas
de transporte coletivo, carteiro e comercian-
tes.  Foram considerados líderes comunitári-
os aqueles que assim se auto-identificaram
como também aqueles que foram assim

reconhecidos pelos seus vizinhos. Na escolha
dos entrevistados buscamos formar um pai-
nel bem representativo, ouvindo jovens, adul-
tos e idosos, mulheres e homens, moradores
antigos e novos, residentes na avenida prin-
cipal e ruas secundárias. As entrevistas com
os moradores foram feitas nos lugares de
"bate-papo" como as portas das casas e dos
estabelecimentos comerciais e de serviços.

Em campo, percorremos o bairro em
horários de maior movimento, inclusive sá-
bados e domingos, sempre durante o dia. A
noite era um tabu: território fechado, uma
espécie de estado de sítio. A precaução se
converteu em estratégia metodológica sob
vários aspectos, especialmente no que toca à
violência cujo rumor estabeleceu limites no
trabalho. A iluminação pública só foi referi-
da pelos moradores, segundo os quais as lâm-
padas dos postes eram quebradas adrede pe-
los delinquentes para criar um clima propí-
cio para o crime. Vencer o receio dos estu-
dantes foi o primeiro desafio. Os universitá-
rios, por conta própria, recorreram a salvo-
condutos. Um deles percorreu espaços con-
siderados de risco com um morador, seu
amigo do "baba" da praia. E, uma equipe foi
ciceroneada por uma moradora, empregada
doméstica de uma das estudantes. Todas as
equipes fizeram registros fotográficos, com
muito cuidado, pois foram advertidas pelos
moradores de que as câmaras poderiam le-
vantar suspeita de denúncia nos grupos
delinquentes. O mosquito da dengue e o es-
corpião também causaram preocupação que
determinou cuidados e medidas de proteção.

3. O Território do Bairro

Para os objetivos do nosso trabalho, uma
noção aproximada do território do bairro já
seria satisfatória, além do que, sabíamos da
dificuldade de reconhecer seus  limites e da
ausência de referências. Adotamos, com
alguma orientação de moradores, como
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sendo o território do Vale das Pedrinhas o
pequeno trecho compreendido pela Aveni-
da Vale das Pedrinhas e as ruas a ela mais
próximas, nos dois lados, partindo da Aveni-
da Juracy Magalhães Júnior até a Praça Anna
Sironi, final de linha do transporte coletivo.

Segundo as líderes comunitárias entre-
vistadas, os bairros: Vale das Pedrinhas,
Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz,
Areal, Boqueirão e Nordeste de Amaralina
formam a "Região" Nordeste de Amaralina,
área de cobertura de várias associações locais.
A designação "Região do Nordeste" também
foi encontrada na imprensa e em documen-
tos oficiais. Alguns moradores se referiram
ao Nordeste de Amaralina como o conjunto
desses bairros, tal como B. que vive no Vale
desde 1970: "Eu comparo esse bairro com a
Liberdade porque lá é assim: tem o bairro
Guarani, Curuzu, Pero Vaz; todos dentro da
Liberdade. Aqui nós temos a Chapada, por-
que Vale das Pedrinhas só é a via, tem o
Areal, Boqueirão e tudo é Nordeste".

A similaridade sócio-espacial no conjun-
to da região é espontânea e autêntica, for-
mando um grande e denso conglomerado,
de aproximadamente 80.000 habitantes,
cuja demarcação de fronteiras se constitui
num traço cultural: "nós sabemos" como nos
disse categoricamente a funcionária da pa-
róquia Cristo Redentor, residente na
Chapada do Rio Vermelho desde que nas-
ceu, quando perguntada pela linha divisória
entre a Chapada do Rio Vermelho e o Vale
das Pedrinhas, numa clara atitude de identi-
dade.

Após a publicação do estudo que traz a
delimitação dos bairros da cidade (SANTOS
et al., 2010) verificamos as diferenças entre
os limites que adotamos aleatoriamente, ape-
nas para delimitar nosso percurso e aqueles
determinados tecnicamente nas imediações
de Santa Cruz e Chapada do Rio Vermelho.

4. O Bairro, a Comunidade e a
Vizinhança

 "O Vale é o melhor bairro do mundo,
aqui vive toda minha família", disse uma
dona de casa de 45 anos que mora no bairro
desde que nasceu. É usual toda a família
morar no bairro. Uma líder comunitária disse
com visível orgulho: "O bairro é riquíssimo:
aqui tem artistas, compositores, capoeira, e
muitos grupos de pagode e samba junino".
"Gosto muito daqui porque me dou bem com
meus vizinhos. Graças a Deus me dou bem
com todo mundo. A vizinhança é boa. Se
precisar e pedir ajuda o vizinho atende", dis-
se uma dona de casa de 55 anos, morando
no Vale das Pedrinhas há 26 anos.

Os estudantes destacaram que apesar dos
problemas (ver na Figura 1, riacho converti-
do em esgoto a céu aberto, na avenida prin-
cipal), inerentes aos bairros populares, o Vale
das Pedrinhas apresentou-se rico em relações
de amizade entre vizinhos, ajuda e parceria,
ou seja, vida comunitária, dificilmente ob-
servada nos bairros nobres.

"Nosso bairro é muito bom" disseram
vários moradores. A satisfação foi justificada
pela localização privilegiada, pelo acesso fá-
cil, pela disponibilidade de transporte coleti-
vo e pelo comércio variado. "O comércio aqui
é ótimo. Satisfaz todo mundo, tudo que a
gente quer comprar, a gente compra aqui
mesmo. Tudo que a gente precisa tem aqui,
só falta uma casa lotérica.", disse uma dona
de casa.

Os universitários pareceram se encantar
com a relação de pertencimento observada
no bairro, como podem testemunhar as se-
guintes frases colhidas dos relatórios: "Pare-
ce que as relações das pessoas são muito for-
tes"; "No Vale das Pedrinhas existe vida for-
temente comunitária"; "A beleza dos laços
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afetivos, os grupos de amigos dentro do bair-
ro e ser o lugar onde mora toda a família,
são os aspectos mais importantes do Vale".

No imaginário de muitos estudantes o
Vale das Pedrinhas lembrava as pequenas ci-
dades do interior. As vizinhas conversando
nas portas das casas, ao entardecer, e os ho-
mens jogando dominó, principalmente nas
portas dos pequenos estabelecimentos comer-
ciais, compõem as cenas do cotidiano, como
mostra a Figura 2.

"Conheço todo mundo aqui, sou amigo
de todo mundo" declarou B. que vive no Vale
há mais de 40 anos. Mas acrescenta: "O rela-
cionamento entre as pessoas que se conhe-
cem desde a infância é harmonioso, porém
existem outros que não são tão bons assim
por causa da criminalidade".

Muitas famílias se conhecem desde que
eram vizinhas em Ondina e foram vítimas
de transferência compulsória para o Vale das
Pedrinhas, nos anos 70, fato significativo da
história do bairro.

Alguns estudantes observaram que a
área verde da Unidade de Saúde, principal
edifício público da Av. Vale das Pedrinhas,
era um ponto de encontro e de "paquera"
para os jovens.

5. Associativismo e Organiza-
ções Humanitárias

As líderes comunitárias entrevistadas
reivindicaram para a Associação de Morado-
res a abrangência sobre toda a região do
Nordeste, incluindo, portanto, o Vale das
Pedrinhas. Com sede em Santa Cruz, próxi-
ma à Paróquia Cristo Redentor, a associação
de moradores permaneceu fechada durante
todo o tempo de busca. Para entrevistar as
dirigentes, recorremos aos contatos pessoais
e elas vieram à nossa sala de aula, para satis-
fazer nossa demanda.

As três líderes revelaram uma história
comum: iniciaram na política do bairro

Figura 1 - Falta de estrutura do bairro

Fonte: Autora.
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quando jovens, nos anos 80, numa Comuni-
dade Eclesial de Base/JUC, sob a liderança
de Anna Sironi, missionária italiana, ícone
do trabalho social em toda a região do Nor-
deste, falecida em 1990, após 25 anos de tra-
balho humanitário.

T. P. mora no Nordeste desde os 14 anos
e integrou-se à luta pela legalização da posse
da terra e pelo provimento da infraestrutura,
através da Associação Posseiros de Ubaranas.
Reconheceu e interpretou o recente esvazia-
mento do Movimento de Bairro dizendo que
hoje os líderes estão no Governo, nomean-
do esse processo de "crise de identidade". Em
seu depoimento T.P. apontou como causa da
desmobilização política dos moradores as
melhorias realizadas no bairro, dizendo: "os
problemas mobilizam, mas, hoje o bairro está
equipado, resolveu seus principais proble-
mas". Parodoxalmente, citou a violência ur-
bana crescente como o mais grave problema

do Nordeste. Criticou o Governo e as políti-
cas sociais, qualificando-as de paliativas. Afir-
mou que as obras de saneamento realizadas
no âmbito do Programa Bahia Azul não re-
solveram os problemas de saneamento da
área. Relatou que as associações comunitári-
as reivindicaram da EMBASA - Empresa
Bahiana de Água e Saneamento S.A - e da
Prefeitura que realizassem junto com a co-
munidade um programa de educação sanitá-
ria e ambiental duradouro, mas não foram
atendidas. Defendeu a implantação real da
descentralização da Administração Munici-
pal. Insistiu na força da unidade do movi-
mento popular e relatou com orgulho os
episódios mais relevantes da luta do seu bair-
ro, no passado.  A líder não falou só de pro-
blemas. Exaltou as manifestações culturais do
bairro, falando com visível saudosismo das
festas dos pagodes juninos e dos festivais de
música popular do passado.

Figura 2 - Cotidiano do bairro

Fonte: Autora.
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 M. H. mora em Santa Cruz desde 1976.
Afirmou que a missão da associação de bair-
ro é unir e mobilizar os moradores, mas re-
fletiu: "Ser liderança comunitária hoje em
dia não é fácil não. Não se tem ajuda pública
nem para fazer um funeral". Lamentou e
criticou: "O líder quer ascender, quer ser ve-
reador. Os projetos individuais se sobrepõem
ao coletivo". Focando as atividades das asso-
ciações em parceria com o Governo, denun-
ciou: "Os programas com apoio do Governo
criam divisionismo. Quando entra dinheiro,
divide a liderança, tem problema, tem con-
flito". Relatou seu trabalho com o Grupo de
Saúde da Mulher Árvore da Vida, originá-
rio da Campanha da Fraternidade Justiça e
Paz: "Como encontrar a paz na minha famí-
lia", que ajuda mulheres em situação de vio-
lência. Acrescentou tratar-se de um espaço
de partilha no qual as mulheres criam laços
de confiança e segurança, recebendo um
apoio para o seu empoderamento. Colocan-
do-se como porta-voz da comunidade, disse:
"O maior desejo dos moradores é o sanea-
mento. É ter um bairro estruturado. Aten-
dimento médico digno. Escola de qualidade.
Que as crianças e jovens não fiquem nas ruas.
As mães querem ver seus filhos longe dos
riscos".

C. P. S. mora no Vale das Pedrinhas des-
de que nasceu há 47 anos. Atua profissional-
mente no bairro, onde também realiza tra-
balho social e milita na política partidária.
Ressaltou o trabalho comunitário das duas
Paróquias Cristo Redentor e Santo André,
sobretudo na área da educação. Destacou o
pioneirismo de Anna Sironi no Nordeste e
sua luta "para implantar no bairro o espírito
social de uma comunidade". Entre os proble-
mas do bairro enfatizou o saneamento e a
assistência à saúde e foi severa na crítica à
Administração Pública: "o bairro sofre do
descaso". Falou do seu trabalho educativo
com os jovens para afastá-los do perigo das
drogas, da atração do tráfico e da violência.

Atua em parceria com várias instituições e
artistas locais.

Jovem universitária, estudante de enfer-
magem, relatou participar do trabalho
social da comunidade nas áreas de saúde e
educação, "Multiplicadores do Saber", reali-
zado em parceria com o Colégio São Tomás
de Aquino: "é um trabalho de formiguinhas",
entretanto, ressaltou que numa feira de saú-
de realizam mais de dois mil atendimentos.

O associativismo não foi citado esponta-
neamente pelos moradores e quando inqui-
ridos sobre a existência de associações comu-
nitárias, muitos entrevistados manifestaram
desinteresse e desconhecimento, indicando
a falta de visibilidade das associações. As fa-
las de alguns são bem reveladoras: Uma
empresária de 32 anos, moradora do bairro
desde criança disse: "sei que tem uma associ-
ação lá no fim de linha, mas, nem sei o que
ela faz". Morando no bairro há dez anos, um
comerciante disse: "Já ouvi falar, mas não
conheço o trabalho que elas fazem aqui no
bairro". Comerciante de 24 anos nascido no
bairro foi contundente: "Dizem que tem
associação, mas só se for fantasma, porque
eu nunca vi. Se existe não sei o serviço que
ela faz".

Outros moradores mencionaram que
tanto as associações como as ONGs - organi-
zações não governamentais - que atuam no
bairro oferecem cursos de manicure, flores,
culinária e capoeira. Observamos o tom irô-
nico de alguns entrevistados que colocavam
dúvidas quanto à importância desses cursos
para a formação dos jovens. Demandaram
investimentos públicos na educação, com
escolas de tempo integral, esporte e emprego.
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6. O Trabalho das Entidades
Filantrópicas

Nada é mais peculiar em um bairro popu-
lar que a presença de entidades filantrópicas,
novas e velhas ONGs. Elas conformam uma
rede social de apoio, atuando junto aos gru-
pos e às associações locais, geralmente com
recursos públicos e cada vez mais se constituin-
do como um braço das políticas sociais.

No Vale das Pedrinhas foram encontra-
das várias entidades, sendo as mais atuantes
aquelas ligadas às Paróquias: Associação Ale-
crim, Centro Comunitário Padre Mário
Veronesi e Casa da Juventude Anna Sironi.
Realizam projetos sociais especialmente na
área de educação, com cursos profissionali-
zantes e particularmente com reforço esco-
lar. Os educadores voluntários fazem busca
das crianças nos domicílios e esse trabalho é
acompanhado de orientação às relações fa-
miliares, na clássica perspectiva do trabalho
comunitário em sua gênese nos Estados Uni-
dos e em países da Europa, que nunca pros-
perou no Brasil como política pública.

Iniciando nosso trabalho em campo em
setembro de 2008, às vésperas das eleições
municipais, encontramos algumas entidades
mantendo consultórios médicos e outros ser-
viços com o apoio de candidatos a vereador,
característica da cultura política brasileira.

7. Caracterização Urbanística,
Sanitária e Ambiental

"O bairro Vale das Pedrinhas pela proxi-
midade com o Rio Vermelho e o Horto Flo-
restal evidencia o imenso contraste: peque-
nas e precárias casas amontoadas em frente
a prédios majestosos". Esse tipo de descrição
do bairro feita pelos universitários foi recor-

rente, enfatizando as desigualdades entre a
ocupação espontânea e o urbanismo formal.
Para eles "a disposição das casas é confusa" e
revela a "desorganização da ocupação e do
crescimento", tanto das casas como do bair-
ro, "construídos de maneira errada e
desordenada".

 "A infraestrutura, o saneamento e a
habitação são todos precários e vimos que
cinco minutos de chuva foram suficientes
para alagar o bairro". "A falta de capina nas
margens do riacho deixa um aspecto de su-
jeira e descuido". "Há pontos onde o sanea-
mento é inexistente".

"No bairro sobressai o tamanho peque-
no da maioria das casas, o aspecto da cons-
trução sempre inacabada, com a expansão
progressiva do imóvel". Sobre esse mesmo
aspecto outra equipe relatou: "As ampliações
das casas são para melhorar a moradia, para
alugar e aumentar a renda insegura da ocu-
pação no mercado informal ou para o cresci-
mento da família: abrigar os filhos que ca-
sam e os parentes que vêm do interior". Tam-
bém observaram que as casas se expandem
com uma ocupação intensiva do terreno:
"para uma atividade econômica de comércio
ou serviço como manicure, salão de beleza,
barbearia, lanchonete, bar ou quitanda".
Numa observação mais apurada, os estudan-
tes registraram uma pequena diversidade do
padrão construtivo, constatando a existência
de casas "muito boas", mas disseram: "a maio-
ria revela aspectos de insalubridade".

Ao revelar as impressões sobre o bairro,
nos primeiros diários de campo, os estudan-
tes citaram a poeira que incomodava os olhos
e o desagradável odor que se fazia sentir for-
temente, vindo do riacho/esgoto e dos su-
cessivos pontos de acúmulo de lixo. O lixo
espalhado pelas ruas que faz parte da ima-
gem do bairro provocou grande impacto nos
universitários. A coleta é diária, nas ruas que
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permitem a passagem do veículo. Em vários
pontos há containers, normalmente com o
lixo transbordando.  A irregularidade no
horário da coleta foi atribuída ao engarrafa-
mento na cidade o que dificulta a circulação
do caminhão, justificativa apresentada para
a deposição inadequada do lixo feita por
moradores.

A pouca arborização, restrita a trechos
da beira do riacho, na avenida principal, foi
destacada pelos estudantes como fator que
contribui para o desconforto ambiental: "o
calor é intenso, agravado pelas casas sem afas-
tamento, prejudicando a ventilação e a ilu-
minação natural".

A dificuldade de circulação no bairro
também foi verificada, destacando-se a pavi-
mentação precária, a invasão do passeio pelo
comércio (ver Figura 2), o intenso tráfego sem
sinalização, as pontes sobre o riacho sem pro-
teção (ver Figura 1), caracterizando o risco
para os pedestres.

Nos primeiros meses do trabalho, setem-
bro e outubro de 2008, o bairro estava to-
mado por comitês eleitorais: faixas, cartazes
e "santinhos'" no chão decoravam a paisa-
gem. Grande quantidade de material publi-
citário estava colada às paredes dos precários
imóveis. As pessoas circulavam com camise-
tas de muitos candidatos. Carros de som pas-
savam continuamente, propagandeando seus
clientes em alto volume, contribuindo para
aumentar o já elevado volume de ruídos que
marca o centro polarizador do bairro. Os
estudantes descreveram e classificaram esse
aspecto como poluição visual e sonora.

A ocupação comercial, com grande di-
versidade dos estabelecimentos foi reconhe-
cida como um dos aspectos positivos do bair-
ro, ao lado da localização central. Entretan-
to, observaram que nem todo o comércio
está voltado para a clientela local, como flo-
ricultura e jardinagem, oficinas de reparo de
veículos e grandes lojas de material de cons-

trução.

E muitos concluíram que "o bairro é ca-
ótico e totalmente contrário ao que diz a lei:
ilegal", acrescentando: "O Vale das Pedrinhas
revela uma outra face da cidade".

8. Os Moradores e Problemas
do Bairro

Segurança e assistência à saúde foram as
duas principais demandas dos moradores.
Tiveram absoluto destaque os problemas de
violência e saúde. A partir daí houve grande
diversificação das reclamações.

A violência urbana se impôs como o
mais grave problema que afeta a população
do bairro. Entretanto, tratar desse tema re-
quereu cuidado e sensibilidade. No discurso
dos líderes comunitários foi recorrente a
queixa de discriminação dos bairros popula-
res, pelo estigma da violência. A orientação
aos estudantes foi não tomar a iniciativa de
levantar a questão, mas ela brotou da fala
dos moradores e dos trabalhadores, ainda que
muitos demonstrassem receio.  A violência
no Vale das Pedrinhas foi associada ao tráfi-
co de drogas e muitos moradores reivindica-
ram uma ação mais eficaz da polícia. Os líde-
res clamaram por políticas sociais voltadas
para os jovens, recorrendo ao dito popular:
"mente vazia é oficina do demônio" e T. P.
acrescentou: "estamos perdendo nossos jo-
vens para o tráfico".

L., sargento da Polícia Militar, de plan-
tão no módulo policial, discorreu sobre as
inadequadas condições de trabalho para rea-
lizar satisfatoriamente o policiamento. Ape-
lou para causas estruturais da violência, res-
saltando que a desigualdade no volume de
investimentos públicos nos distintos bairros
da cidade, privilegiando os bairros nobres,
repercute na violência.
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O policial na função de vigilante no Pos-
to de Saúde assustou os estudantes: "Eu tra-
balho fixo aqui para dar segurança aos médi-
cos, enfermeiros porque aqui é uma área
muito pesada. A criminalidade aqui é muito
grande, nós vivemos ao redor do tráfico de
drogas, por isso a gente tem que ficar sem-
pre atento".

O tratamento da violência pela impren-
sa incomoda aos líderes e também a muitos
moradores dos bairros populares: "A mídia
rotula nosso bairro como um dos mais vio-
lentos de Salvador, mas não é verdade", dis-
se uma jovem estudante. Acrescentou que
não são divulgadas as ações sociais da comu-
nidade e manifestou com visível orgulho, que
"o bairro é rico de todas as culturas". "Vio-
lência tem em qualquer lugar, mas, o local
que eu moro nunca teve nada. Eu posso sair
e deixar minha casa que não vai haver
arrombamento, ninguém pega nada de nin-
guém, pois todo mundo se conhece", disse
M. dona de casa de 57 anos, que mora no
Vale das Pedrinhas há 45 anos. Uma agente
comunitária de saúde, disse: "Aqui tem vio-
lência, como todo bairro tem, mas o bairro
é bom. O importante é que os bandidos co-
nhecem a gente, então sabe que eu moro na
rua. Então a gente é conhecida pelos bandi-
dos e pela população".

A insatisfação dos moradores com a atua-
ção da polícia destacou a arrogância dos poli-
ciais. Entretanto, outras percepções se fize-
ram sentir: "A polícia também é vítima. Ela
entra na comunidade com medo", disse um
comerciante de 50 anos, que apresentou
outra versão da violência: "A violência está
em todo campo, está no campo cultural, na
música que deseduca, no trabalho infantil,
na escola que não profissionaliza, que não
tem esporte, que não prepara para a vida cí-
vica".

O serviço de saúde, oferecido pelo 15º
Centro foi alvo de muitos protestos, que apa-

receram em quase todas as entrevistas com
moradores e nos depoimentos dos líderes
comunitários. A insuficiência no atendimen-
to foi problematizada à exaustão. Devido à
localização da Unidade de Saúde, muito pró-
xima à Av. Juracy Magalhães Júnior, ela é
procurada por usuários de muitos outros bair-
ros da cidade, explicou a gerente, justificando
o longo prazo de agendamento das consul-
tas. Segundo uma dona de casa, usuária do
Posto, ainda persiste o protecionismo no aces-
so aos serviços públicos: "Quando você tem
uma ‘peixada’ boa é bom, mas quando você
não tem é ruim".  M. dona de casa de 57
anos, assim avaliou o serviço: "Não temos
tudo que a gente poderia ter. Aqui poderia
ser até um posto 24 horas. Falta médico de
outras especialidades. Às vezes a gente mar-
ca um médico e ele não aparece".

Vários entrevistados relataram recorrer
à assistência médica privada, indicador da
insatisfação com a assistência do SUS - Siste-
ma Ùnico de Saúde.

Outros problemas foram revelados: um
morador antigo falou com ironia: "O Vale
das Pedrinhas é um primo pobre escondido
entre bairros nobres. Eu não entendo por-
que não se faz aqui uma obra igual àquela da
Centenário".

Duas líderes comunitárias declararam
que toda a região do Nordeste sofre da mes-
ma ameaça que afeta os moradores das "pe-
riferias do centro". Assim expressou T. P.:
"Vivemos em permanente vigilância diante
das investidas do capital imobiliário".

Com respeito ao saneamento foi voz
corrente entre os moradores que o Progra-
ma Bahia Azul não resolveu o problema e
que pelo contrário trouxe mais transtornos,
avaliação que se confronta com os resulta-
dos dos estudos do impacto do programa na
saúde da população. A insatisfação era enor-
me. No entendimento dos moradores a
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rede de esgotamento sanitário foi sub-
dimensionada. Não tem manutenção, sen-
do frequentes os entupimentos e transbor-
damento, sobretudo no período mais chu-
voso. Entrevistados dois síndicos de quadras
atestaram a inoperância do modelo de ma-
nutenção, assentado numa suposta participa-
ção comunitária. Foi possível observar que
não houve uma adequada participação dos
moradores o que não resultou em compro-
misso, tornando inócuo o sistema de manu-
tenção através dos síndicos. Não houve ex-
pansão da rede para fazer frente ao cresci-
mento do bairro, em contínuo processo de
adensamento. Os entrevistados expressaram
com convicção que a tubulação não tem ca-
pacidade para transportar os dejetos. Repre-
sentante da EMBASA nos explicou que a
solução técnica era adequada e que os pro-
blemas resultavam do uso indevido do siste-
ma, com ligações clandestinas, lançamento
de lixo e águas servidas decorrente da falta
de rede de drenagem, esta, de competência
da Prefeitura. Contudo, aos moradores não
foi dada a mesma atenção quanto aos escla-
recimentos técnicos e elucidação de dúvidas.
O incipiente programa de educação sanitá-
ria da EMBASA ainda não atingiu o Vale
das Pedrinhas. Os moradores reconheceram
que muitos não fizeram as ligações domicili-
ares, justificaram a dificuldade financeira
para pagar a taxa mensal e mencionaram a
presença de lançamento do esgoto no rio e
também a adulteração da rede.

Os alagamentos no vale são constantes,
nos dias de chuva forte, relataram vários
moradores. C. morador do bairro há 40
anos, disse: "É um sufoco essa avenida aqui
fica cheia de água, pra quem vai trabalhar e
ir para a escola é muito ruim. Esse rio aí não
aguenta mais levar tanta água, aí ela fica toda
na rua e entra nas casas". L.D. um funcioná-
rio público de 52 anos dos quais 30 residin-
do no Vale das Pedrinhas, complementou:
"A chuva causa muitos transtornos, alaga-

mento, muitas poças porque a pavimentação
é irregular e acumula a água. É terrível!"

Duas donas de casa reclamaram dos vizi-
nhos que jogavam lixo na rua: "O caminhão
vem todos os dias aqui pegar o lixo, mas o
povo não tem consciência, joga o lixo
pertinho da lata, aí os garis só pegam mesmo
o que está dentro das latas". "Normalmente
depois que o carro passa tem sempre aqueles
que colocam, retardam e colocam depois que
o carro passa. Então traz transtornos como
ratos, baratas e outras coisas mais".

9. Problemas Detectados pelos
Universitários

Os estudantes acompanharam os mora-
dores na identificação dos problemas, mu-
dando a leitura, a ênfase, a ordem de impor-
tância e fazendo acréscimos. Várias equipes
manifestaram que o maior problema é in-
discutivelmente a violência. "Segurança é a
maior necessidade. A violência é alarmante.
A vida desaparece, acabou, acabou", disse
uma estudante em classe, visivelmente emo-
cionada.

A habitação, senso estrito, foi muito
destacada pelos estudantes, que relataram as
inadequadas condições de habitabilidade na
maioria das casas, a exemplo da umidade
excessiva, da falta de ventilação, de revesti-
mento de paredes e pisos, além de escadas
sem proteção de corrimão, mencionando
riscos de doenças e acidentes.

Para os estudantes a situação do sanea-
mento é gravíssima, tendo sido observadas
crianças brincando nas margens do riacho/
esgoto.  "As pessoas se acostumaram com o
esgoto a céu aberto e parece que não acredi-
tam em solução. O saneamento foi pouco
problematizado pelos moradores, mas não é
possível que não toque", escreveu uma equi-
pe.
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Os universitários problematizaram as
deficiências dos serviços públicos, especial-
mente da saúde e da segurança. Não foram
encontradas no bairro ações de promoção
da saúde e o Programa de Agentes Comuni-
tários de Saúde só cobria 30% da população.
Muitos generalizaram, afirmando que faltam
condições adequadas de trabalho e profissionais
qualificados suficientes para atuação
satisfatória em todo o país.

Destacaram a poluição do ar, visual e
sonora, relatando que a música ouvida era
muito alta, nas casas, nos carros, nos estabe-
lecimentos comerciais e até na rádio comu-
nitária. O alto volume era ouvido também
dos aparelhos pela televisão, inclusive, obser-
varam, dentro da Unidade de Saúde.

A circulação dos pedestres no Vale das
Pedrinhas foi considerada perigosa com ris-
co de queda, face à precária pavimentação
das vias, às imperfeições das calçadas estrei-
tas, desniveladas, obstruídas com ocupação
indevida, e em vários trechos inexistentes.

Os estudantes mencionaram os riscos das
ligações clandestinas na rede elétrica, os cha-
mados "gatos", que também ocorrem entre
residências.

O comércio informal de alimentos, em
pontos de venda permanente em via públi-
ca, fora de qualquer controle de qualidade,
a feira da carne, realizada aos sábados, ao
lado do riacho, convertido em esgoto, total-
mente alheios às normas da ausente Vigilân-
cia Sanitária, chocaram os futuros nutricio-
nistas.

Foi levantada a suspeita de insegurança
alimentar no bairro, diante da explícita con-
dição de baixa renda da maioria dos mora-
dores.

10. Comentários Finais

Os primeiros diários de campo dos estu-
dantes foram muito emocionais, aparente-

mente sob o impacto da comparação das
desigualdades entre o Vale das Pedrinhas e
seus próprios bairros, considerando que os
estudantes são oriundos, majoritariamente,
de estratos médios e superiores da
estratificação social de Salvador. Posterior-
mente, os diários passaram a ser mais técni-
cos e descritivos para finalmente dar lugar a
algo de ref lexão crítica. Entretanto, o
humanitarismo foi mais forte que uma re-
flexão de crítica social estrutural.

Regra geral, os relatórios das equipes
apresentaram argumentação satisfatória so-
bre a influência da moradia na saúde, desta-
cando principalmente os riscos de doenças
infecciosas frente às deficiências do sanea-
mento. A violência foi amplamente tratada
nas suas implicações com a saúde, especial-
mente com a saúde mental, além dos trau-
mas físicos que podem criar incapacidades,
citando também o ônus deste problema so-
bre o Sistema de Saúde.

A visão sanitarista predominou e se so-
brepôs a uma leitura mais geral. A descrição
do urbanismo, e especialmente da habitação
receberam adjetivos como: "carente, humil-
de, simples, precário, confuso e caótico".

No campo, a atenção foi permanente.
As advertências chegavam de muitos agen-
tes: dos policiais, dos funcionários da Unida-
de de Saúde e inclusive dos próprios mora-
dores de quem nos acercávamos ou que es-
pontaneamente se dirigiam a nós curiosos e
solícitos: "cuidado", diziam todos. Felizmen-
te, a tensão do primeiro momento, ia sendo
substituída pela percepção de uma aparente
tranquilidade no bairro. Por exemplo, uma
equipe relatou: "tiramos fotos do bairro na
última visita porque só após conhecer um
pouco mais dos moradores nos sentimos mais
seguros em andar com uma máquina foto-
gráfica bairro adentro".

Nossa presença foi muito notada, cha-
mávamos atenção. Alguns estudantes se ini-
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biam e se sentiam invasores. As moças, maio-
ria entre os estudantes observavam, incomo-
dadas, os olhares masculinos. Por outro lado,
o olhar dos universitários, muitas vezes vir-
gens daquele tipo de contexto sócio-urbano,
revelou curiosidade e até perplexidade. Em
classe, os relatos falados foram muito ricos,
embora lamentavelmente os relatórios não
denotem a mesma fluência, nem retratem a
profusão de detalhes das descrições verbais.

A problematização acerca do bairro foi
se diferenciando à medida que a experiência
avançava. A visão objetiva da paisagem físi-
ca foi cedendo lugar a uma reflexão sócio-
antropológica. A ideia do caos urbano foi
substituída pela compreensão de um outro
urbanismo e outras características culturais
foram sendo percebidas a exemplo da vida
comunitária. O bom relacionamento entre
os vizinhos foi muito valorizado pelos estu-
dantes e se constituiu numa identificação
para aqueles que viveram em pequenas cida-
des do interior, recém chegados ao grande
centro urbano e ainda padecendo do
estranhamento com as novas relações.

Tal como moradores e líderes comuni-
tários os universitários qualificaram os pode-
res públicos frente ao bairro como ausentes,
omissos e descomprometidos.

Os universitários pareceram desolados
com o arrefecimento das lutas do movimen-
to de bairro, capitaneadas num passado re-
cente pelas associações dos moradores e rela-
tadas com saudosismo pelas líderes. Estas fo-
ram consideradas e admiradas como muito
afetuosas e comprometidas com a comuni-
dade.

Sumarizando os aspectos mais importan-
tes da aprendizagem, os universitários cita-
ram a abertura para "prestar atenção aos
problemas sociais; respeitar mais as diferen-
ças; não se deter apenas no modelo médico-
assistencial da saúde; compreender que a saú-
de é multifatorial e que o meio ambiente e o

ambiente social podem exercer influências
positivas e negativas sobre ela".

Os relatórios aliaram diferentes perspec-
tivas: ética, ideológica, política e técnica. Pou-
co a pouco os universitários foram converten-
do seus possíveis futuros pacientes em cidadãos.
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