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Capítulo 4

O caso da  
cidade do Salvador

A primeira capital do Brasil

A cidade do Salvador é fundada em 1549, para ser a sede do Governo 

Geral do Brasil, então colônia de Portugal. Trata-se de uma decisão estratégica 

da Metrópole, para ter um melhor controle de sua maior colônia, fator que 

define as diretrizes de sua localização: a nova cidade tem de situar-se num 

ponto estratégico, de onde se possa controlar toda a extensão do litoral, e, 

ao mesmo tempo, deve estar bem protegida de possíveis ataques dos índios 

e de estrangeiros, por terra ou por mar.

O ponto definido para a construção da cidade encontra-se dentro da 

Baía de Todos os Santos, a 13º de latitude sul e 38º30’ de longitude oeste,  

e seu núcleo original localizado sobre uma falha geológica, a aproximadamente 

60m acima do nível do mar. O local, a nordeste do Brasil, é equidistante do 

norte e do sul do litoral brasileiro, o que permite melhor controle de qualquer 

ponto da costa. É um bom porto natural, parada obrigatória dos barcos que 

vêm da Metrópole em direção a outros pontos do Brasil, ou de passagem para 

as colônias portuguesas da África e da Ásia.
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A primeira capital do País é projetada com um traçado em quadrícula 

e ruas ortogonais, que se adaptam ao relevo acidentado. Fora do perímetro 

do núcleo central, as ruas, becos e vielas reconciliam-se com a topografia 

acidentada, abandonando a regularidade pretendida. A “Cabeça do Brasil” 

– assim fica conhecida a cidade – é concebida como uma fortaleza, sendo o 

local escolhido de fundamental importância.

O núcleo matriz da cidade do Salvador divide-se em duas partes. Uma 

– a que está sobre a falha geológica e onde se encontra o centro adminis-

trativo, político e religioso, além das residências – é denominada de Cidade 

Alta, tendo a oeste a escarpa e abaixo a praia, duas gargantas ao norte e ao 

sul, o Taboão e a Barroquinha, e a leste o vale do Rio das Tripas. A outra 

parte, que se encontra no nível do mar, abriga o porto e seus armazéns e é 

conhecida como Cidade Baixa. Esse modelo de cidade, com uma parte alta 

e outra baixa, é amplamente utilizado pelos portugueses, assemelhando-se 

ao de Lisboa e do Porto, também divididas em Cidade Alta e Cidade Baixa.

A sua geografia condiciona sua forma, e a cidade desenvolve-se paralela 

ao mar. No século XIX, começa na ponta da baía, na Barra, onde se encontra 

um farol e a área da antiga Vila Velha, povoação já existente antes da fundação 

da capital. Desse ponto, sobe-se em direção à Cidade Alta, ou segue-se pela 

praia, por onde se desenvolve a Cidade Baixa, indo em direção ao interior 

da baía, até a península de Itapagipe e os bairros do Bonfim e Montserrat.  

A Cidade Alta segue paralela à Baixa, sobre a escarpa.

No século XIX, a Cidade Alta e a Cidade Baixa mantêm a mesma divi-

são funcional dos séculos anteriores, e os limites da cidade1  são os mesmos 

desde o século XVIII. Até 1871, Salvador divide-se, administrativamente, em 

dez freguesias2  urbanas e sete suburbanas. As freguesias urbanas são: Sé, 

Passo, Santo Antônio Além do Carmo, Santana, São Pedro, Vitória e Brotas, na 

Cidade Alta; e Conceição da Praia, Pilar, Penha e Mares,3  na Cidade Baixa.4 

As freguesias do centro da cidade eram as de maior população: Sé, 

Passo, Santo Antônio Além do Carmo, Santana e São Pedro, na Cidade Alta; 

Conceição da Praia e Pilar, na Cidade Baixa. Mas o núcleo central, o coração 

de Salvador, para onde levam todos os caminhos, é a Sé, no alto, e a Con-

ceição da Praia, embaixo. (Fig. 25)

Salvador se mantém como capital da colônia até 1763, quando essa 

função é transferida para o Rio de Janeiro. Apesar disso, Salvador ainda é a 

capital de uma província importante, a Bahia, e uma cidade que passa por 

transformações significativas ao longo do século XIX. Entender como Salvador 

se transforma, como se adapta às novas tecnologias, como reage às mudanças 

 1 Em sua fundação, Salvador recebeu 
um “termo”, como todas as paróquias 
e cidades do Império Português -, 
que é a área sobre a qual se exerce a 
autoridade municipal, e um “rossio”, 
que é uma área de expansão, criação  
de animais e hortas para o 
abastecimento da cidade.  
Segundo Mattoso (1992, p. 100)
os limites do termo não se modificam 
até o século XIX.  

 2 Freguesia é o termo utilizado para 
definir a divisão eclesiástica da cidade.

 3 Instituída em 1871.

 4 As sete freguesias suburbanas são: 
São Bartolomeu de Pirajá, N. S. do 
Ó de Paripe, São Miguel de Cotejipe, 
N.S. da Piedade do Matoim, N. S. 
da Conceição de Itapoã, Santana da 
Ilha de Maré e N. S. da Encarnação 
de Passé.
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econômicas e à perda da posição de capital, é importante para conhecer a 

cidade do século XIX e entender o porquê de sua reforma urbana nos anos 

1912-1916, um dos fatos relevantes na história da cidade.

Conhecendo a cidade do século XIX

Como é a cidade

Como o Rio de Janeiro, Salvador está localizada às margens de uma 

grande baía, já utilizada para os encontros das esquadras, antes mesmo da 

existência de qualquer núcleo urbano. Chegar a Salvador por mar provoca uma 

forte impressão, pela beleza de sua baía e a originalidade do lugar. Numerosas 

são as descrições de viajantes que a visitam ao longo de todo o século XIX, 

testemunhas do impacto que causa essa chegada. 

A Baía de Todos os Santos pode ser considerada uma das maiores, das mais 

belas e das mais cômodas do mundo; ela pode abrigar mais de dois mil 

navios; o fundo é bom, e os ventos ali não assustam, pesca-se grande número 

de baleias, e constrói-se muitos bons barcos [...] (FROGER, 1700, p. 134)

Esse tipo de comentário, de 1695, repete-se ao longo dos séculos XVIII 

e XIX. Mas não é só a baía que encanta os viajantes. A cidade do Salvador, 

vista do mar, também se constitui numa bela paisagem. Em 1821, Maria 

Graham (1956, p. 144) emociona-se com o que vê.

Esta manhã, ao raiar da aurora, meus olhos abriram-se diante de um dos 

mais belos espetáculos que jamais contemplei. Uma cidade, magnífica de 

aspecto, vista do mar, está colocada ao longo da cumeeira e na declividade de 

uma alta e íngreme montanha. Uma vegetação riquíssima surge entremeada 

com as claras construções [...]. Aqui e ali o solo vermelho vivo harmoniza-se 

com o telhado das casas. O pitoresco dos fortes, o movimento do embarque, 

os morros que se esfumam a distância, e a própria forma da baía, com suas 

ilhas e promontórios, tudo completa um panorama encantador [...]. 

Esse encanto desfaz-se com a chegada à terra. Na Cidade Baixa, os 

estrangeiros constatam que “[...] não há nada da limpeza que se observa em 

nossa terra.” (GRAHAM, 1956, p. 144) Essa parte da cidade vive em função 

do porto, mais ativa durante o dia. Numa reduzida faixa de terra, encontram-se 

edifícios de quatro, cinco andares, lojas e armazéns, que se localizam numa 

única rua longitudinal, tortuosa e estreita, que vai da Preguiça até a Jequitaia 
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[...] a cidade na beira mar representava um impressionante conjunto arqui-

tetônico e ao mesmo tempo um buliçoso labirinto de becos e ruas estreitas 

e tortuosas que vinham dos sopés dos morros e cortavam verticalmente a 

grande rua longitudinal. (MATTOSO, 1978, p. 173-174)

As construções erguem-se sem ordenação, as ruas são estreitas e sem 

alinhamento reto. Por ali se encontram o Arsenal da Marinha, a Alfândega,  

a Associação Comercial e os consulados, ao lado de armazéns, trapiches, 

mercados – inclusive o de escravos –, comércio atacadista e varejista, es-

critórios de importadores e exportadores, pequenas indústrias e agências 

marítimas. Nessa parte da cidade, o movimento de gente é constante. O ruído 

do comércio, dos barcos no porto, dos vendedores ambulantes e das negras 

que vendem comida mistura-se com a sujeira das ruas.

Cidade Baixa, cidade suja, mas cidade muito viva. Os pregões dos vendedores 

ambulantes se mesclavam à melopéia bem-ritmada dos carregadores negros 

curvados sob pesadas cargas, em seu vaivém. Cidade suja mas colorida, 

inclusive pelas roupas e as peles variadas da sua gente. Verdadeira cidade-

-porto, onde o mais humilde acotovelava o mais insigne nos afazeres da vida 

cotidiana. (MATTOSO, 1992, p. 438)

A estreita faixa de terra junto à montanha amplia-se no século XIX, 

através de aterros5  que conquistam cada vez mais uma parte do mar. Mas 

o caráter da Cidade Baixa permanece igual, com seu movimento constante, 

suas cores e ruídos.

Nas primeiras horas da manhã e ao final da tarde, há um grande in-

tercâmbio de gente – comerciantes e trabalhadores – entre a Cidade Alta e a 

Baixa, através das ladeiras, do elevador e dos planos-inclinados que unem as 

duas “cidades”. A Cidade Alta, onde reside a maioria da população, é mais 

bonita, mais limpa e mais acolhedora que a Baixa.

O Distrito da Sé é o centro administrativo, político e religioso da cidade. 

Desde a sua fundação, os principais edifícios públicos e religiosos localizam-

-se ali. Em torno da Praça do Palácio, para onde se dirige a população em 

momentos de crise e durante as festividades, estão a Casa de Câmara e 

Cadeia, o Palácio dos Governadores, a Casa da Moeda e a Casa da Relação.6  

Podemos encontrar uma boa descrição de dois de seus edifícios – a Casa 

de Câmara e Cadeia e o Palácio dos Governadores – nos relatos do Príncipe 

Maximiliano de Habsburgo, que visita a cidade em 1860.

Um lado do Palácio Imperial estende-se ao longo da rua principal, a fachada 

de frente dá para a Praça do Paço Municipal e o terceiro lado, para a baía.  

O prédio, semelhante a um hospital, é da maior simplicidade, não demonstra 

5 De 1800 a 1860, grandes aterros  
foram realizados pelo Governo:  

o aterro do Arsenal, deslocando a  
ribeira das Naus para o sul; o aterro 
da Alfândega; e o aterro que vai da 

Igreja do Corpo Santo até a prumada 
da Ladeira do Taboão. De 1860 a 

1894, novos e significativos aterros 
se realizam: em frente a Igreja da 
Conceição da Praia; o Arsenal de 

Marinha avança a linha da costa até o 
alinhamento da rotunda da Alfândega; 

o cais Dourado avança mar adentro 
quase se alinhando com a Praça do 
Comércio e todo o cais desse ponto 

até a Alfândega.  
(CÂMARA, 1989, p. 123)

 6 A Casa da Relação e a Casa da 
Moeda foram demolidas em 1872 e 

1875 respectivamente.
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o menor luxo, comparado aos prédios particulares, ressaltando-lhe, apenas, o 

tamanho e a localização. As inúmeras janelas são todas em forma de portas, 

com pequenas balaustradas de ferro.

[...]

O Paço Municipal é um prédio grande, alto, imponente, dos velhos tempos dos 

reis de Portugal e sobressai da banalidade por uma espécie de galeria com arca-

das e pequenas colunas maciças de granito. (HABSBURGO, 1982, p. 135-136)

Ao norte da Praça do Palácio, encontramos a Sé, também de constru-

ção austera, a Santa Casa de Misericórdia e o Palácio Arquiepiscopal. Uma 

vez superados, chega-se a uma segunda praça, o Terreiro de Jesus, na qual 

encontramos

[...] o famoso templo, e parte do Colégio, que foi dos Jesuítas [...]; e fronteira 

fica a igreja dos Terceiros de São Domingos, com sua casa de consistório nobre, 

e de gôsto moderno; e outra grande propriedade ao lado da igreja. Pela frente 

do Norte fica o templo da Irmandade dos Clérigos de São Pedro, [...]; e tudo o 

mais são casas pequenas, antigas e irregulares; a face oposta é mais regular, 

e tem melhores edifícios: comunica-se esta praça com os bairros da cidade 

tôda, por sete ruas, que nela vão sair. (VILHENA, 1981, p. 45)

No século XIX, o antigo prédio do Colégio dos Jesuítas passa a abrigar 

a Faculdade de Medicina. Essa praça, centro religioso de Salvador, é um 

lugar de passagem de pessoas que vão e vêm da Cidade Baixa para o Santo 

Antônio, o Passo e Santana.

Descendo do Terreiro de Jesus, ainda em direção ao norte, encontra-se 

o Pelourinho, um bonito espaço construído com sobrados de diversos andares 

e habitado, até meados do XIX, por uma classe abastada, que fazia dele um 

dos locais residenciais mais valorizados até então. As transformações sociais 

que começam em finais do século XIX convertem o Pelourinho numa área 

pobre, local de amontoamento da população que vem para a cidade, em plena 

crise da economia rural e depois da abolição da escravidão.

Ao caminhar em direção ao sul, saindo da Praça do Palácio, chega-se 

ao Largo do Teatro, onde está o Teatro São João, construído no limite da 

escarpa, com uma bela vista panorâmica da baía. Dali seguimos para o São 

Bento e o São Pedro. Por esse caminho, pode-se chegar a diversos pontos da 

cidade, como o Largo da Palma, o Largo do Desterro, Nazaré e Barris. Se-

guindo paralelo à baía, em direção ao litoral sul, chega-se ao Campo Grande, 

à Vitória, e até à Barra.

Da mesma forma que na Cidade Baixa, fora do núcleo central da Sé, as 

construções erguem-se sem alinhamento. Isso gera uma assimetria e converte 

Europa França e Bahia_2ed.indd   180 3/10/2011   19:15:13



O caso da cidade do Salvador     |     181

a área em um labirinto de ruas, vielas e becos. Algumas têm pavimentação, 

porém muito mal feita, com pedras enormes intercaladas com pequenas, 

muitas soltas, e outras sem pavimentação alguma. As edificações, às vezes 

com vários andares, são construídas lado a lado e sem variedade, enquanto os 

edifícios públicos são ricos, além de arquitetonicamente belos e significativos. 

Os terrenos das edificações particulares são estreitos e longos. Tais constru-

ções têm fachadas tímidas, e portas e janelas dando para a rua, igualmente 

estreita, o que dificulta a penetração da luz do sol. Não há espaços livres na 

área central, densamente construída.

Nesse cenário, acontecem intervenções urbanas ao longo de todo o sé-

culo XIX, o que permite mudar a imagem da cidade colonial, ainda baseada na 

estrutura escravista, pela introdução de novas tecnologias do mundo moderno 

e adaptações a um sistema capitalista de produção e de modo de vida.

Quem vive na cidade

Salvador não perde sua importância como polo de atração de população, 

depois que deixa de ser a sede do Governo do Brasil. O censo eclesiástico, 

realizado em 1805, registra 45.600 habitantes na cidade (AZEVEDO, 1969,  

p. 218) e, no de 1900, os residentes já são 205.813. (SILVA, 1985, v. 2,  

p. 239) Embora em menor escala que outras cidades brasileiras, mantém-

-se como centro de migração, seja da população das regiões rurais, seja de 

estrangeiros, principalmente de portugueses e de negros africanos trazidos 

como escravos. No século XIX, a urbe quadruplica sua população. Não é um 

aumento muito significativo, mas ocorre devido ao crescimento vegetativo e à 

migração rural dos deserdados do campo, seja pelos altos e baixos da cultura 

açucareira, seja pela ocorrência de uma das mais longas secas na Bahia, entre 

1857 e 1860. (MATTOSO, 1992, p. 113)

Os imigrantes portugueses normalmente vêm para ficar, integram-se à 

sociedade local e casam-se com brasileiras quando não trazem as esposas de 

seu país. Depois de fixar residência e ter seu próprio negócio, trazem parentes, 

sobrinhos e, muitas vezes, rapazes da vizinhança, para trabalhar em suas 

empresas. Alguns vêm apenas para fazer fortuna e regressar à sua terra e, por 

isso, não se casam, não têm filhos, não se integram à sociedade baiana, mas 

nem sempre voltam a seu país. Os negros, ao contrário, não vêm por vontade 

própria. São capturados na África, trazidos ao Brasil e vendidos como escravos.

Por ter sido capital do Governo do Brasil e por sua economia agro-

-exportadora, baseada na mão-de-obra escrava, Salvador é um dos portos mais 

importantes do tráfico negreiro até 1850 – quando esse se torna ilegal – e, 
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portanto, uma das cidades mais “negras”. Estima-se que 300 mil africanos 

chegaram à Bahia só na primeira metade do século XIX. (COSTA, 1989,  

p. 23) A maioria trabalha na agricultura, apesar de muitos ficarem na cidade. 

O elevado número de negros que ocupa as ruas soteropolitanas surpreende 

e impressiona os visitantes da Bahia, como Ave-Lallemant (1961, v. 1,  

p. 20), em 1859.

Quando se desembarca na Bahia, o povo que se movimenta nas ruas corres-

ponde perfeitamente à confusão das casas e vielas. De feito, poucas cidades 

pode haver tão originalmente povoadas como a Bahia. Se não se soubesse que 

ela fica no Brasil, poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação, por uma capital 

africana, residência de poderoso príncipe negro, na qual passa inteiramente 

despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo parece 

negro: negros na praia, negros na cidade, negros na parte baixa, negros nos 

bairros altos. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega 

é negro; até os cavalos dos carros na Bahia são negros. A mim pelo menos 

pareceu que o inevitável meio de condução da Bahia, as cadeirinhas, eram 

como cabriolés nos quais os negros faziam as vêzes de cavalos. 

Os escravos urbanos costumam ser divididos em três tipos, segundo o 

trabalho que realizam.

O primeiro é o escravo exclusivo de seu senhor, que realiza tarefas 

domésticas, economicamente não produtivas, e pertence, principalmente, 

às famílias mais ricas.

O segundo tipo é o escravo de aluguel. O senhor aluga sua “propriedade” 

em troca de um valor predeterminado, e o escravo não recebe remuneração 

alguma. Esse é um negócio muito valorizado, numa sociedade em que não 

se encontram homens livres para executar o trabalho braçal, e onde fazer 

o menor esforço físico é considerado uma infâmia. É muito comum que a 

classe média possua escravos de aluguel, já que essa é uma boa forma de 

aumentar seu rendimento ou, no caso de algumas viúvas que possuem um 

ou mais escravos de aluguel, pode ser a única fonte de renda. Essa relação é 

contraditória, segundo Maria Inês C. de Oliveira (1988, p. 16).

Mas o que havia de mais sintomático era a profunda contradição que co-

meçava a se operar na relação de trabalho escravista: de um lado o locador, 

mantendo com o escravo uma relação escravista calcada na propriedade de 

outra pessoa, e de outro lado, o locatário, que se utilizava da força de trabalho 

não mais realizando uma inversão e sim preferindo alugá-la ao modo de um 

‘capitalismo embrionário’. A generalização do costume de alugar a mão de 

obra, ao invés de comprá-la, pode ser um fator elucidativo das primeiras 

manifestações de dissolução do sistema escravista e de transição para formas 
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de trabalho assalariado, aceleradas especialmente a partir da perda de sua 

principal fonte de renovação, com o fim do tráfico.

O terceiro tipo de escravo é o de ganho. O cativo procura trabalho pelas 

ruas, e uma parte dos benefícios que recebe fica em suas mãos, enquanto a 

outra parte, prefixado o valor, fica com o seu senhor. Nessa relação, o escravo 

obtém liberdade de movimento e é o responsável pela venda de sua força 

de trabalho e em garantir seu sustento; em troca, dá a seu senhor um valor 

definido por dia ou por semana. Muitos desses escravos nem mesmo vivem 

nas casas de seus donos.

O que chama muito a atenção dos que passam por Salvador, além da 

superioridade numérica dos negros, é o seu comportamento. Em 1860, Ma-

ximiliano de Habsburgo estima que haja um total de 80 mil negros, frente a 

40 mil brancos, e comenta como os negros andam pelas ruas. 

É interessante, também, observar o povo negro passar pela rua, com cestas 

cheias das mais lindas frutas, sempre gritando, possuídos de uma incansável 

mania própria e cômica de tagarelar e de uma alegria que contrasta, de 

maneira estranha, com a idéia de escravidão. (HABSBURGO, 1982, p. 94)

Sobre os costumes dos negros na Bahia, é interessante o que comen-

ta o Conde de Gobineau (1936, p. 54-55) com Marie, em uma carta de 

24/03/1869.

[...] existem negros e negras em imensa quantidade. A Bahia é a cidade do 

Brasil onde os encontramos em maior quantidade, uns escravos, outros livres. 

[...] a vestimenta das negras é maravilhosa e de uma grande nobreza [...]. 

Uma longa camisa bem decotada [...] que cai sobre seu braço, de um lado; a 

camisa é ajustada na cintura; uma saia de cor luminosa e um tipo de abrigo, 

todos em algodão passando por baixo do busto e os corpos são envoltos com 

grandes pregas. Os braços nus; fortes colares, braceletes, brincos de ouro, 

às vezes maciço, ou bijuterias de vidro. É muito bonito. Todo esse pequeno 

mundo negro ri de garganta aberta mostrando os dentes brilhando de brancura 

no meio dos lábios vermelho-escuros, destacando-se sobre a pele negra.  

E é um burburinho e é uma algazarra como numa revolução. 

Entretanto, muitas vezes, detectamos um certo racismo nas observações 

feitas pelos estrangeiros. Para muitos deles, os negros, que são muitos, são 

todos escravos, o que não é verdade. Por outro lado, supõem que os pou-

cos brancos são todos senhores, o que também não é uma realidade. Um 

exemplo desse pensamento está nos escritos de Habsburgo (1982, p. 75): 

“Os negros são escravos, e, por isso, animais com alma humana. Os brancos 

são os senhores de escravos, portanto, seres humanos com alma animal.” 
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Mas, na realidade, quantos são os negros e quantos são os brancos? 

O censo de 1807 (MATTOSO, 1988, p. 23-24) nos revela a existência de 

51.112 habitantes na área urbana de Salvador, dos quais 28% são brancos, 

20% são mulatos e 52% são negros. Infelizmente, o censo não indica quantos 

deles são livres e quantos são escravos. De acordo com um segundo censo, 

realizado em 1872, a área urbana abriga 108.138 pessoas, divididas em 

30,9% de brancos, 43,7% de mulatos, 23,5% de negros e 2% de caboclos. 

Esse censo nos informa que existem 95.637 “almas” livres.

Para melhor entendimento da estrutura social da cidade, seguimos a 

divisão de Kátia Mattoso (1978, p. 161-164), para quem os grupos sociais 

da capital da Bahia são quatro. No primeiro, estão os funcionários da ad-

ministração real, militares de altas patentes, o alto clero secular e regular, 

os grandes mercadores e os grandes proprietários rurais. O segundo grupo é 

composto pelas mesmas categorias que o primeiro, mas com salário menor ou 

renda mais baixa, e por profissionais liberais e mestres de ofícios nobres como 

ourives, pintores, canteiros, torneiros e entalhadores de objetos de madeira. 

No terceiro grupo, misturam-se os funcionários subalternos da administração 

real, os militares de baixa patente, como sargentos, cabos e soldados, os 

profissionais liberais secundários, os oficiais mecânicos como pedreiros, car-

pinteiros, tanoeiros, sapateiros entre outros, e pequenos comerciantes. Nessa 

categoria, encontram-se homens e mulheres recém-saídos da escravidão, 

marinheiros, pescadores e provedores de gêneros alimentícios e pescados. 

O quarto e último grupo compõe-se de mendigos, escravos e desocupados, 

também considerados como “classe perigosa”.

Os grandes proprietários rurais, os plantadores de cana-de-açúcar, cha-

mados senhores de engenho, são os representantes da classe dominante, os 

“homens bons”, os que tem o direito do voto, uma vez que têm o controle dos 

principais meios de produção e um enorme poder social, político e simbólico. 

Por outro lado, os escravos formam a principal categoria entre os trabalhado-

res, subordinados política, social e economicamente a seus senhores. Essa 

relação senhor/escravo é a base da sociedade e da economia.

A estrutura social também pode ser classificada por cores: a classe alta 

é toda branca, sejam brasileiros, portugueses ou europeus; na classe média, 

encontram-se mulatos e uns poucos caboclos, mas a grande maioria é bran-

ca; na classe baixa, há mulatos, caboclos, e poucos brancos; finalmente, os 

escravos, entre os quais não encontramos brancos, dividem-se em africanos, 

crioulos, cabras e mulatos.7 (REIS, 1987, p. 20) 

7 Esses dados devem ser vistos  
com cuidado, pois o conceito de 
“branco” é muito relativo e amplo, já 
que a cor da pele torna-se cada vez 
mais “branca”, quando se ocupa uma 
posição mais alta na sociedade.
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Não há dúvida de que os “homens de cor” são mais numerosos que os 

brancos. No censo de 1872, constata-se que a população escrava é cada vez 

menor (12%), em relação à livre, e a abolição definitiva da escravidão chega 

em 1888. O incremento das manufaturas e fábricas aumenta o trabalho livre 

e assalariado, formando um novo segmento social: o proletariado urbano.

Durante todo o século XIX, a população de Salvador cresce, os latifun-

diários fixam suas residências na cidade e ocorre a migração, do interior para 

o litoral, de pessoas que fogem da seca, em busca de melhores condições de 

trabalho e de vida. No século XX, a taxa de crescimento da população reduz-

-se de forma radical.8  Entre 1890 e 1940, a população cresce 66,53%, um 

aumento insignificante, se compararmos com o de cidades como Rio e São 

Paulo.9  Essa estagnação é fruto de uma taxa de mortalidade alta e de migrações 

quase inexistentes. As altas taxas de natalidade são as responsáveis pela não 

diminuição da população. (SANTOS, 1990, p. 22-23) Entre 1920 e 1940, o 

seu crescimento reduz-se a uma taxa anual de 0,20%. (SOUZA, 1980, p. 104).

O crescimento é tão pequeno, que Salvador perde posição na classifi-

cação das cidades brasileiras. Até 1890, Salvador encontra-se em segundo 

lugar em número de habitantes, enquanto o Rio encabeça a lista. Em 1900, 

passa para o terceiro, deixando seu posto para São Paulo. Mantém-se nessa 

posição até 1940, quando passa para o quarto lugar, com Recife à sua frente. 

Entretanto, embora perdendo sua posição quanto à população, Salvador não 

perde totalmente sua importância econômica. A cidade portuária mantém 

suas funções.

Como se vive na cidade

Como e onde vive essa população no espaço físico da cidade? A maioria 

concentra-se na Cidade Alta, em locais como Sé, Passo, Santo Antônio, Santa-

na e São Pedro. A distribuição dos escravos e dos homens livres, dos brancos 

e dos “homens de cor” pela cidade não se produz de forma homogênea.

Até finais do século XIX, a população vive misturada. Ao lado de um 

sobrado, pode estar uma casa térrea, com uma porta e uma janela. Um so-

brado pode abrigar uma única família, ou muitas. Os bairros abrigam escravos 

e libertos, mestres, artesãos e funcionários, burgueses e nobres. Podem ser 

residenciais e comerciais, ao mesmo tempo. Numa mesma área, podem 

realizar-se vários tipos de atividades. A partir do final do século XIX, percebe-se 

uma mudança progressiva nessa estrutura espacial e na estratificação social.

O núcleo da estrutura social é a família, normalmente numerosa, pelos 

muitos filhos e pelos que se juntam a ela como agregados. Existe o costume 

8 A taxa de crescimento, entre 1890 
e 1920, é de 38% e, entre 1920 e 

1940, é de 3%.

9 O Rio triplica sua população, 
passando de 522.651 habitantes em 

1890 para 1.759.277 em 1940. 
(ABREU, 1988, p. 67, 109).  

São Paulo tem um crescimento maior, 
pois aumenta sua população 20 

vezes, passando de 64.934 habitantes 
em 1890 para 1,3 milhão em 1940. 

(BONDUKI, 1999, p. 18,  248)
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de amparar os pais quando mais velhos, as irmãs solteiras ou os parentes 

pobres. Muitas vezes, os filhos recém-casados continuam a viver com os pais, 

até conseguirem uma maior estabilidade. Outros agregados são ex-escravos 

da família, empregados do negócio familiar ou amigos pobres. Os escravos 

que, uma vez livres, transformam-se em empregados domésticos, também 

vivem com a família.

Ao longo do século XIX, a cidade muda, adaptando-se aos novos pa-

drões de vida que se vão impondo na urbe. A Sé perde um pouco seu caráter 

residencial, ao deixar espaço para a instalação de um comércio varejista, 

até então concentrado na Cidade Baixa. Sua desintegração social e material 

começa com a saída das famílias mais ricas em busca de um novo estilo de 

vida, e a ocupação dos espaços vazios por uma nova população, composta 

de migrantes da zona rural e ex-escravos. São homens, mulheres e crianças 

que se amontoam onde podem, até transformarem a área num formigueiro 

humano. A situação chega a seu apogeu na década de 20 do século XX, quando 

se decide transferir todo o meretrício para uma área da Sé chamada Maciel, 

onde se “[...] liberou a prostituição e as atividades paralelas e derivadas que 

terminou por envolver toda área residencial – como forma de controle dessa 

prática, dentro da política higienista de então.” (BOMFIM, 1994, p. 30-31)

A população de alta renda, que deixa seus sobrados na Sé, vai viver nas 

novas casas da Vitória, Canela, Graça e Barra, bairros que assumem um ar 

elitista e onde residem cônsules, latifundiários, além de grandes comerciantes 

nacionais e estrangeiros.

A classe média – funcionários públicos, alguns profissionais liberais e 

uma minoria de comerciantes portugueses e brasileiros – prefere instalar-se em 

Santo Antônio ou em Santana, onde também se encontram pequenos comer-

ciantes, artesãos e artistas, inclusive muitos músicos. O Passo caracteriza-se 

pela presença de famílias grandes, que vivem em sobrados, e de uma classe 

média similar à de Santo Antônio. São Pedro abriga uma grande parte da elite 

intelectual e social da cidade.

Na Cidade Baixa, a Conceição da Praia abriga comerciantes, princi-

palmente portugueses, que ainda vivem na mesma edificação do trabalho. 

Já os residentes do Pilar estão bem mais próximos da população pobre da 

Conceição da Praia.

Um dos pontos de diferenciação entre um distrito e outro é a quantidade 

de escravos, ou a relação entre brancos e negros que nela vivem. Os libertos e 

os escravos de ganho, que vivem por conta própria, preferem viver no Centro, 

pois ali estão as oportunidades de trabalho diário. Os que ainda são escravos 

concentram-se mais nos bairros ricos, já que vivem na casa de seus senhores, 
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como na Sé, onde residem 16,8% de escravos, de acordo com o censo de 

1872, ou São Pedro, com seus 18,8% de cativos, e a Vitória, com 17,9%.

Conceição da Praia e Brotas são bairros atípicos, pois, em ambos,  

o número de brancos supera o número de pessoas de “cor”. O que explica essa 

diferença são as atividades que nesses locais se desenvolvem. Na Conceição 

da Praia, centro comercial da urbe, habitam 62% de brancos. Em Brotas, os 

motivos são outros: 50,9% de brancos vivem ali, porque é um distrito ainda 

semirrural, onde os terrenos são arrendados a lavradores livres.

A distribuição da população e sua estrutura urbana não negam a 

característica de cidade colonial. Como o Rio de Janeiro, Salvador funciona 

com base no sistema escravista. Na cidade, ou nas casas, o motor que faz 

tudo funcionar são os escravos. Deles depende a distribuição de água, os 

transportes, o funcionamento de uma casa. Substituem os correios, os cavalos 

e as tubulações. Todo esse “equipamento” deve ser substituído, quando a 

escravidão entra em decadência e o trabalho livre e assalariado se instaura 

definitivamente na cidade.

No que se refere às casas, essas já não satisfazem às novas necessida-

des da população, e seus estilos arquitetônicos são obsoletos. O novo bairro 

burguês da Vitória surge com seus solares elegantes, arejados, iluminados, 

com jardins, com uma construção mais solta, muitos ornamentos, muitas 

janelas, terraços e galerias. Nos bairros antigos, as construções mais comuns 

continuam sendo os sobrados e as casas térreas.

No bairro do Comércio, a Conceição da Praia, encontramos um tipo de 

edificação muito típica, que continua a existir até os anos 30 do nosso século. 

São edifícios de três ou quatro andares, que abrigam no térreo o negócio, no 

segundo andar a família, sendo o terceiro (ou quarto) destinado a alguma 

finalidade relacionada com o negócio, como um depósito, por exemplo, além 

de alojamento para os empregados e escravos.10  Em princípios do século XX, 

começa a mudança dessa estrutura. Os comerciantes trocam suas residências e 

instalam-se longe do trabalho, embora seus empregados continuem vivendo ali.

Estas formas de moradia revelam a permanência do antigo, paralelamente 

à renovação do espaço urbano, mediante a abertura das novas áreas resi-

denciais. [...]

A residência do empregado no local do trabalho dava ao patrão um reforço do 

controle de sua mão-de-obra sob dois aspectos. Em primeiro lugar, esta ainda 

estava na vigilância não remunerada após o expediente. Em segundo lugar, 

a obediência absoluta ao patrão era mais facilmente obtida com este tipo 

de moradia. Por outro lado, havia uma forte razão para muitos empregados 

preferirem tal modo de residir. Seus ganhos eram irrisórios e lhes parecia mais 

10 Na Conceição da Praia, segundo  
o Censo de 1872, 21% de sua  

população é escrava. Infelizmente não 
há informações seguras de quantos 
vivem com seus senhores ou vivem 
por conta própria. Como já foi visto 

anteriormente, os escravos de ganho, 
normalmente, não vivem com seus 

senhores.
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seguro ter teto e mesa garantidos pelo sistema de pagamento denominado 

‘a molhado’ (com casa e comida). A alternativa era o pagamento ‘a seco’, 

apenas o ordenado. (SANTOS, 1992, p. 259-60)

Outra característica das casas que surpreende os viajantes é o fato de 

não serem um mundo fechado em si mesmo, devido ao clima de verão que 

prevalece durante quase todo o ano.

A casa no Brasil não é o ponto em volta do qual se concentra o mundo do 

proprietário; é, apenas, alternadamente, ora o guarda-sol, ora o guarda-chuva 

e, de noite, uma cama com dossel, onde se pode despreocupadamente, deixar 

arejar as roupas, para gozar a brisa fresca e reanimadora. (HABSBURGO, 

1982, p. 113)

Como vimos, a forma de viver e de morar em Salvador não é diferente 

da que encontramos no Rio. As duas cidades têm populações e estruturas 

urbanas semelhantes, baseadas nos serviços da mão-de-obra escrava e, aos 

poucos, introduzem as novas tecnologias urbanas melhorando as condições 

da cidade, de suas ruas e da vida de seus habitantes. São cidades portuárias 

e, portanto, têm nessa atividade, ademais do comércio e dos serviços, suas 

mais importantes funções.

De que vive a cidade

O comércio é a principal atividade desenvolvida na cidade do Salvador. 

O movimento constante das pessoas – homens livres, libertos ou escravos, que 

vivem do comércio – junto com a oferta e a demanda de variados produtos, 

fazem de Salvador uma cidade viva, distinta e agitada. Esse movimento não 

passa despercebido aos estrangeiros que a visitam.

A variedade de produtos, as cores, os cheiros, a presença das mercado-

rias, tudo é exótico e novo para os que chegam de fora. As ruas estão cheias 

de vendedores ambulantes, as lojas estão por toda a parte e os mercados 

fechados.11  Não há comparação, aos olhos dos viajantes. Sobre isso, informa-

-nos Maximiliano de Habsburgo (1982, p. 138):

Uma cidade de barracas semelhante a um bazar, simétrica, com ruas que 

se cortam e que o circundam, forma o mercado de frutas da Bahia, que se 

assemelha muito ao de Gilbratar [...].

Quando se entra no mercado, fica-se, como no bazar do Cairo, atordoado, 

extasiado. Não se sabe para onde olhar primeiro, se para os vendedores ou 

para as mercadorias; se a atenção deve ser dedicada, primeiramente, às 

plantas ou aos animais. 

 11 Na elevação traçada por José 
Antonio Caldas, em 1756, já se 
faz referência ao Mercado de Santa 
Bárbara, na Cidade Baixa.
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O comércio gira em torno da atividade agroexportadora, cujos produtos 

têm sua principal saída pelo cais de Salvador. Esse porto é um dos mais 

importantes da América portuguesa, desde os princípios da colonização do 

Brasil, quando Salvador ainda era a capital da colônia. A cidade organiza, 

pois, seu espaço, através da afirmação como praça comercial de uma grande 

área, e seu porto consolida-se como exportador dos produtos que vêm dali.12 

O descobrimento de ouro na Chapada Diamantina, no interior da Capitania,  

e a multiplicação das fazendas de gado ajudam nessa consolidação.

Não se pode negar o abalo sofrido com a transferência da capital do 

Governo do Brasil para o Rio de Janeiro. Mas, nessa época, Salvador já se 

havia consolidado como uma grande praça comercial, exportadora de açúcar, 

algodão e tabaco, e importadora de produtos manufaturados. Tinha também 

se convertido numa distribuidora de mercadorias pelo interior da Capitania 

e por uma grande região à sua volta, chegando a pontos tão afastados como 

Piauí, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo, no Brasil, e também 

Uruguai e Argentina. A área de influência de Salvador chega, pois, além de 

seu entorno imediato. Com uma atividade econômica tão estruturada, Salvador 

não sente tanto a perda da função administrativa.

Um acontecimento importante vem agilizar as atividades na cidade:  

a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, que põe fim ao monopólio 

de Portugal em relação ao comércio com o Brasil. Esse fato funcionou

[...] como resposta à necessidade de legalização de um imenso comércio clan-

destino para elevação de recursos da Metrópole, às pressões internacionais 

de liberdade de comércio, sobretudo da Inglaterra, e mesmo ao liberalismo 

econômico dos comerciantes nacionais potencializa a ampliação das trocas, 

dos contatos e das alianças internacionais, alicerçando concretamente um 

veio de ruptura com o passado colonial. Consolidam-se novas aspirações 

sociais, delineadas já desde as últimas décadas do século XVIII, e amplia-

-se o horizonte de referências da sociedade local. (FERNANDES; GOMES, 

1992, p. 55)

Cria-se, então, a necessidade de a cidade ampliar as funções de seu 

porto, como centro de importação e exportação de mercadorias. Percebe-se 

a dependência de Salvador e da Capitania da Bahia em relação ao mercado 

externo em todos os momentos, seja em épocas de crise ou de prosperidade.

Em princípios do século XIX, a agricultura tem um novo estímulo, com 

o declínio das explorações na Chapada Diamantina e o retorno, à costa, da 

mão-de-obra que volta às plantações. Ao mesmo tempo, cresce o mercado 

europeu, favorecido pela Revolução Industrial. Além de produzir açúcar, ti-

rando proveito da desorganização cubana e da subida dos preços no mercado 

 12 Os produtos de exportação são: 
açúcar (Recôncavo); fumo (Alto de 

Cachoeira, Muritiba, Cruz das Almas, 
São Gonçalo); algodão; madeiras; 

couros e solas (boiadas desciam de 
Itapicuru e vinham até mesmo do 

Piauí); aguardente; e ouro (Jacobina, 
Rio de Contas). (TAVARES, 1987,  

p. 99-102)
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internacional, a Bahia é uma grande produtora de café, algodão e cacau. 

Em Salvador também se realizam as transações financeiras e comerciais 

necessárias à expansão agrícola e à exportação dos produtos. “Assim sendo, 

continuava a cidade concentrando e usufruindo de todas as vantagens finan-

ceiras, econômicas, políticas e sociais decorrentes desta situação de ‘metrópole 

regional’.” (MATTEDI; BRITO; BARRETO, 1979, p. 349)

A cotação do açúcar no comércio internacional, o alto preço do algo-

dão, a proibição do tráfico de negros e até mesmo a fuga dos negociantes 

portugueses depois da Independência do Brasil são fatos que influenciam no 

desenvolvimento da cidade, na transformação de sua estrutura, na sua entrada 

na era moderna e na implantação das novas tecnologias.

A partir de 1827, a Bahia disputa, com o Rio de Janeiro, a liderança 

na quantidade das exportações, em função do aumento da sua produção de 

açúcar. A produção do Recôncavo e do litoral chega a Salvador através de 

uma frota de veleiros, e busca-se uma melhor comunicação, por terra, com 

Feira de Santana e Xique-Xique, para, assim, ligar a bacia de São Francisco 

ao litoral. (SAMPAIO, 1999, p. 62-63)

Em meados do século XIX, a decadência de suas principais culturas, 

como a cana e o tabaco, não permite a diversificação de atividades produ-

tivas, por causa da

[...] insuficiente acumulação interna, reforçada principalmente pela evasão da 

maior parte do excedente gerado para outros espaços econômicos; a estrutura 

extremamente concentrada da renda e a conseqüente estreiteza do mercado 

interno; a inexistência de condições de infra-estrutura e a própria atuação do 

Estado, cuja proteção aos interesses do setor agro-exportador constituía um 

obstáculo a transformações que melhor o adaptassem às novas condições 

do mercado interno e externo. (CARVALHO; SOUZA, 1980, p. 73)

Apesar disso, faz-se uma tentativa de industrialização – já que a proi-

bição de instalação de manufaturas em terras brasileiras deixa de existir a 

partir de 1808 –, com a implantação das primeiras fábricas e manufaturas 

em Salvador, entre os anos 1840 e 1860. A cidade converte-se num centro 

industrial. Essas manufaturas são o prolongamento do trabalho artesão tra-

dicional, e a indústria têxtil é a mais importante. Essas atividades industriais 

são basicamente dependentes e/ou complementares do setor agroexportador, 

ou estão destinadas à população de baixa renda, uma vez que a classe do-

minante se abastece de produtos importados.

Com o fechamento das perspectivas internacionais, a partir de meados 

do século XIX, a produção fabril volta-se para o mercado interno, que não 

responde satisfatoriamente. É o primeiro fator que leva à estagnação do setor. 
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O segundo fator é o crescimento acelerado da industrialização no centro-sul 

do País, sem que Salvador possa competir no processo de substituição das 

importações que lá se efetua.

O comércio, como função intermediária e instigadora do consumo, tam-

bém impede o desenvolvimento do setor industrial, já que não se consegue 

criar um fluxo contínuo nas operações, na produção, tampouco nos benefícios. 

À falta de condições para o desenvolvimento de uma indústria de base, soma-

-se o significativo consumo de manufaturas estrangeiras.

Surge um dado novo na economia de Salvador, em finais do século 

XIX, com a cultura do cacau no sul da Província e sua produção em escala 

comercial.13  Esse fato muda o polo econômico da Bahia para lá, mas “[...]  

a cultura do cacau não estava em condições de permitir uma acumulação de 

capitais em favor da cidade do Salvador, cujo pôrto, contudo, concentrava 

tôda a exportação de cacau para o estrangeiro.” (SANTOS, 1959a, p. 43)

O comércio ainda predomina na economia soteropolitana, mas não só 

aquele relacionado com a importação e a exportação. Há um comércio pe-

queno de grande poder e influência, onde, além de portugueses e brasileiros, 

encontram-se pessoas de muitas outras nacionalidades. O que não se pode 

negar, no desenvolvimento econômico de Salvador, é a importância do capital 

mercantil, que se diversifica e é investido em áreas de expansão e no melhor 

funcionamento da cidade.

Dadas as características da economia baiana, sem a possibilidade de se reali-

zar a passagem do capital comercial a capital industrial, o primeiro terminou 

por se transformar na fonte por excelência dos investimentos internos, e seus 

detentores passaram a se comportar como uma ‘burguesia de negócios’ que 

investia em todos os campos. (SANTOS, 1994, p. 98)

Na primeira metade do século XX, Salvador vê reduzida sua área de 

influência, quando perde o domínio sobre os estados vizinhos e também so-

bre uma parte de seu próprio Estado. Devido à dificuldade de comunicação 

entre as cidades mais afastadas e a capital, essas estabelecem relações com 

cidades de estados mais próximos e de mais fácil acesso.

Uma questão crucial para a cidade nesse sub-período [1870-1950] vem 

do conjunto de fatores ainda pouco estudados e explicados, relacionado 

ao ‘abortamento’ das indústrias emergentes no Recôncavo e Salvador, cujo 

entendimento passa pela industrialização do Centro-Sul, muito mais forte e 

dinâmica, baseada nos excedentes do café, que vai deslocar a hegemonia do 

bloco do poder do Nordeste para o Sul. (SAMPAIO, 1999, p. 74)

 13 Essa produção aumenta de 811t 
em 1865 para 41 mil t em 1905 e 

daí para 53 mil t em 1920. Baixa de 
70 mil em 1929 para 63 mil t em 
1930. (TAVARES, 1987, p. 176)
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Esse período de letargia é conhecido como “enigma baiano”, que 

decorre de sua descapitalização, da crescente deteriorização da indústria 

do açúcar na região e da mudança do eixo das decisões centrais do País no 

final do século XIX. Os produtos primários como açúcar, cacau, fumo e café, 

continuam a sofrer sobressaltos e flutuações devido às crises internacionais. 

Apesar disso, em 1907, a Bahia representa 13% da circulação monetária 

brasileira, ficando atrás apenas de Minas e São Paulo, o que demonstra ainda 

sua importância a nível nacional.

Em meados do século XX, Salvador é a capital de um estado acanhado 

e subdesenvolvido, apesar de ser o mais rico do nordeste do Brasil. Sem 

dúvida, a cidade segue vivendo de suas glórias passadas, de seu antigo 

prestígio de metrópole comercial, centro administrativo e religioso. Sua perda 

do compasso chega a levá-la a não saber adaptar-se às novas exigências de 

um país independente, a não tentar investir em indústrias locais e a não tirar 

proveito de riquezas não agrícolas.

(Trans) formando a cidade

Configurando a cidade

Salvador tem a característica de ser cidade desde sua fundação. Como 

sede do Governo Geral do Brasil, em sua instalação já estão previstos todos os 

equipamentos administrativos, políticos e religiosos. Quando Tomé de Souza 

chega em 1549, traz consigo um “Regimento do Rei ao Primeiro Governador 

Geral”, de 17 de dezembro de 1548, que determina as normas e regras de 

orientação para o processo de povoamento do Brasil. E são trazidas ainda 

traças e amostras recebidas em Lisboa, que deveriam ser obedecidas para a 

implantação da Fortaleza e povoação Grande e Forte.

A cidade está assentada num ponto da costa brasileira cujos elementos 

topográficos são os espigões, as lombadas prolongadas e as colinas. Entre esses 

elementos encontram-se os vales. A escarpa é outro componente da topografia 

que separa a cidade em duas: Cidade Alta e Cidade Baixa. Por último, há as 

baixadas do litoral. Com essa topografia, Salvador caracteriza-se por ser uma 

cidade alongada, de tipo linear, que se desenvolve em função da falha tectô-

nica, o que a converte num exemplo de subordinação a um fator geológico.14

No primeiro período da evolução urbana da cidade, que se situa entre 

sua fundação em 1549 e a expansão inicial da capital em finais do século 

14 “A cidade se instalou num pequeno 
planalto, protegida de um lado 
por vales profundos e de outro por 
uma escarpa. Do núcleo inicial ela 
se estendeu a princípio para NE e 
SW, ultrapassando as esplanadas 
com um plano em forma de ‘pé de 
galinha’, característico principalmente 
ao N. Logo após, sua expansão se 
fêz seguindo os espigões arejados, 
evitando os fundos dos vales que 
foram ocupados pelas hortas. [...] 
Tal forma de crescimento foi 
conseqüência das dificuldades 
naturais impostas pela distribuição do 
relêvo. Os bairros se desenvolveram 
isoladamente sôbre cada um dos 
elementos destacados da topografia, 
separados uns dos outros pelos vales, 
limitados por desníveis fortes que 
prejudicaram as ligações diretas entre 
as lombadas. As artérias principais se 
dispõem radialmente a partir da Praça 
da Sé [sic] em direção aos bairros 
seguindo os topos mais planos.  
As ligações entre as artérias principais 
são muito estreitas, sinuosas e 
enladeiradas.”  
(PEIXOTO, 1972, p. 3-4)
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XVI, a urbe limita-se à plataforma do alto da escarpa. No segundo, do século 

XVII até meados do século XVIII, expande-se sobre as colinas, cruza o Rio 

das Tripas e chega à segunda linha de cumeada. É um crescimento lento, 

que reflete os primeiros esforços de incorporação de uma área em expansão.

O terceiro período, o da consolidação da cidade, de meados do XVIII 

até finais do século XIX, caracteriza-se pela formação de novos bairros, que se 

beneficiam dos novos transportes. A cidade estende-se em direção ao norte e 

ao sul, principalmente sobre as dorsais na Cidade Alta e para a península de 

Itapagipe na Cidade Baixa. A expansão acontece de forma rápida.

Um crescimento lento e reformas urbanas são os pontos-chave do quarto 

período, que vai do início do século XX até princípios da década de 50. Nessa 

fase, realizam-se aterros na Cidade Baixa e executam-se obras no porto, porém 

a área urbanizada aumenta lentamente. (SILVA; SILVA, 1991, p. 57)

Milton Santos (1959a, p. 56-63) constata três tipos de ocupação urbana 

da fundação até a década de 50 do século XX. Em sua análise, na primeira 

fase, de 1549 até finais do século XVI, Salvador goza de um centro de plano 

regular, onde as ruas se cruzam em ângulo reto, e adapta-se a topografia; na 

segunda etapa, entre o século XVII e finais do século XIX, a cidade cresce sem 

plano nenhum para o conjunto, disso derivando ruas sinuosas e pequenas 

praças; na terceira e última fase, no século XX, temos a ampliação das funções 

urbanas e a introdução dos transportes modernos, o que cria a necessidade 

de alargamento das ruas e de abertura de praças. Na Cidade Baixa, os ater-

ros criam áreas para a ampliação do porto, a abertura de largas avenidas,  

a criação de grandes praças e a construção de edifícios modernos. Nessa fase, 

a cidade dispõe de capital e técnicas para adaptar-se às exigências do lugar 

e às modificações das condições topográficas da urbe.

Entre 1800 e 1850, a zona que vai da Preguiça até Água de Meninos 

e Jequitaia, na Cidade Baixa, transforma-se numa área moderna, como o 

resultado de uma ação que respeita a herança cultural recebida das gerações 

anteriores. A estreita faixa de terra amplia-se pouco a pouco, por meio de 

aterros que conquistam áreas ao mar, principalmente entre a Alfândega e a 

Associação Comercial. Nas áreas novas, são construídos novos quarteirões,  

e agora, além da rua que serpenteia junto à montanha, existem três ou quatro 

paralelas, a depender do trecho. A ocupação do trecho entre a Jequitaia e os 

Mares consolida o vetor de crescimento da cidade na direção de Itapagipe.15

A malha urbana está vinculada à irregularidade da superfície. Na pri-

meira linha de cumeada encontra-se o núcleo original da cidade. Ao longo do 

século XIX, a Cidade Alta incorpora, em sua área urbanizada, os núcleos de 

povoamento dispersos. Os limites, que antes estavam entre as fortificações do 

 15 Segundo Câmara (1989, p. 122-
125), o trecho entre a Igreja do Pilar e  

Água de Meninos se ocupa a partir 
de 1777 e até 1860 se estende até a 

Igreja de São Francisco, sendo  
interrompido até o Noviciado  

da Jequitaia, de onde toma forma 
contínua até a Calçada de Mares.
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Barbalho e Santo Antônio ao norte e a de São Pedro, ao sul, vão mais além. 

Passando pelo vale do Rio das Tripas, a cidade avança pela segunda linha de 

cumeada, onde se encontram Nazaré, Palmas e Desterro. Ultrapassa o limite 

do Dique do Tororó, e ocupa a terceira linha de cumeada. São ocupados, 

povoados e organizados núcleos populacionais em locais tão distantes como 

Brotas, Rio Vermelho ou São Gonçalo e Cabula. São conquistadas outras 

cumeadas no século XIX, como Matatu, Quinta das Beatas, Acupe de Brotas 

e Estrada de Brotas. No alto das colinas, as aglomerações urbanas formam-se 

como manchas, unidas por ruas longas e sinuosas.

Identificam-se três vetores de expansão além do da Cidade Baixa.  

A conquista do primeiro vale com a canalização do Rio das Tripas e a abertura 

da Rua da Vala é um dos vetores mais importantes de crescimento da cidade. 

Seu prolongamento possibilita a união com outros vales, gerando novas opções 

para o trânsito entre o centro tradicional e os diversos pontos periféricos, de 

forma suave, sem encostas abruptas. A canalização do rio também propicia a 

dissecação das áreas pantanosas, criando condições para a expansão urbana. 

O polo do Campo Grande ramifica-se, pela Estrada da Vitória, até a Barra e a 

Graça e, pelo Garcia, para o Canela, chegando até o Rio Vermelho seguindo 

pela cumeada. Um último vetor do sistema de expansão é a Estrada 2 de 

Julho que, partindo de um ponto da Rua da Vala, segue pelo Dique do Tororó 

até o Rio Vermelho.

A dificuldade de deslocamento entre os diversos pontos da cidade faz 

com que Salvador concentre funções em seus distritos centrais. A formação da 

área urbanizada não permite a organização de centros comerciais nos bairros, 

o que favorece o centro único, com concentração de atividades e transportes, 

situação que só muda a partir da segunda metade do século XX.

O crescimento urbano de Salvador é uma expansão física do tipo “man-

cha de azeite” (SILVA; SILVA, 1991, p. 61), primeiro de forma linear com 

relação a seu núcleo original e depois envolvendo-o. Em finais do século XIX, 

a cidade tem 800 hectares e chega aos 3 mil hectares de área urbanizada 

em 1940. (NEVES, 1985, p. 23)

Equipando a cidade

Durante todo o século XIX, implantam-se e inauguram-se, em Salvador, 

diferentes tipos de equipamentos, que introduzem hábitos distintos e um novo 

modo de vida. Desde 1799, o governo português tem a ideia de criar um 

jardim botânico na cidade, mas, só em 1810, o então Governador e Capitão-

-Geral da Capitania da Bahia, Marcos de Noronha e Britto, 8º Conde dos Arcos 
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(1810-1818), desapropria uma área perto do Forte de São Pedro, onde se 

implanta o Passeio Público e um obelisco, em comemoração à chegada da 

família real no Brasil em 1808.

Era um belo logradouro público, plantado de grandes árvores, palmeiras 

imperiais e dotado de gradil suspenso sobre a ribanceira, magnífico belvedere 

sobre o mar, a baía, [...]. Alamedas de laranjeiras, limoeiros, jambeiros, 

mangueiras, árvores de pão, densas e aparadas cercas de pitangueiras, flores 

ornamentais de toda parte [...] (PEIXOTO, 1980, p. 135-136)

Maximiliano de Habsburgo (1982, p. 97) também se maravilha com 

o Passeio Público e nos conta que

[...] fica situado em dois terraços, no alto da colina já muitas vezes mencio-

nada, no estilo arquitetônico do Sul, no qual natureza e arte se unem, de 

maneira harmoniosa. Os terraços são maravilhosamente ornamentados com 

ricas balaustradas vasos e estátuas, de mármore de Carrara, no estilo barroco 

italiano. Fontes – em forma de monumentos – e terraços com muitos bancos 

enfeitam os pontos principais. Canteiros com as flores mais perfumadas, 

nas cores mais brilhantes, orlam os caminhos e demais áreas, enquanto as 

trepadeiras mais encantadoras pendem sobre as balaustradas das escadas.

Há outras obras realizadas pelo Conde dos Arcos: o Teatro São João, 

terminado e inaugurado sob sua administração, apesar de não ter sido ini-

ciado por ele; o edifício onde funcionaria a Praça do Comércio – a partir de 

1840, Associação Comercial da Bahia –, uma edificação destinada a servir 

de sede dos ajustes de negócios (SANTOS, 1985, p. 17-18); e a Biblioteca 

Pública, inaugurada em 1811, com algo como 4 mil volumes, a princípio 

no Salão do Dossel do Paço dos Governadores, mudando-se depois para um 

salão dos fundos da Catedral. Após uma rápida passagem pela Piedade, vai 

para o Palácio dos Governadores, onde incendiou-se em 1912, sendo, então, 

transferido, o que restou, para diversos pontos, até que, em 1919, instala-se 

em seu próprio edifício, na Praça Rio Branco, antiga do Palácio. (PEIXOTO, 

1980, p. 250)

Também encontramos outros serviços, como o Corpo de Polícia, cria-

do em 1825, e a Guarda Urbana de Salvador, de 1857. Para os incêndios, 

organiza-se um grupo chamado “Voluntários contra os Incêndios”, de inicia-

tiva privada. Os telefones são implantados em 1884, têm uma expansão 

lenta, e só há um aumento do número de aparelhos no século XX. Em 1833,  

o Hospital Militar, situado no antigo Colégio dos Jesuítas, cede lugar à Fa-

culdade de Medicina.
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Como outras cidades do Brasil, Salvador moderniza suas redes de infra-

estrutura ao longo do século XIX. A cidade, que funciona graças à mão-de-obra 

escrava, seja para o transporte de pessoas ou para o abastecimento de água, 

prepara-se para a introdução das novas tecnologias e do trabalho assalariado.

As novas exigências da população, a diminuição do número de escravos 

a partir da extinção do tráfico até a abolição total, a pressão internacional, 

entre outros fatores, levam a uma nova forma de ver a cidade e de nela viver. 

Há uma preocupação com a melhoria dos serviços públicos e a busca de uma 

qualidade de vida superior, com mais conforto e bem-estar. Esse processo faz 

com que as empresas responsáveis pelos serviços básicos introduzam novas 

tecnologias, cada vez menos dependentes da mão-de-obra escrava.

As condições para intervir no urbano, transformando-o e adaptando-o a 

uma nova era, surgem quando Salvador se reafirma como uma cidade comercial, 

com um porto de fundamental importância dentro da estrutura da Província. 

Cada vez mais, Salvador integra-se na estrutura capitalista internacional, asse-

gurando um intercâmbio comercial contínuo com mercados mundiais e abrindo 

a possibilidade de ingresso do capital estrangeiro na cidade.

Os poderes públicos, sob a pressão dos empresários, que buscam 

melhor fluidez para suas mercadorias, e do capital internacional, pronto para 

ser investido na cidade, concorrem para uma renovação urbanística e uma 

modernização material, que se refletem na implantação dos serviços de infra-

estrutura como: abastecimento de água, iluminação – primeiro a gás e depois 

elétrica –, novos meios de transporte e inovações no setor das comunicações.

Até princípios do século XIX, não há iluminação nas ruas de Salvador. 

O primeiro projeto realizado para a implantação de lampiões é aprovado em 

dezembro de 1825, para o percurso entre São Pedro e a Praça do Palácio.  

O projeto define a quantidade de bicos que deve ter cada lampião e onde 

devem estar localizados, apesar de os primeiros lampiões, abastecidos com 

óleo de baleia, só serem instalados em 1829. (MATTOSO, 1992)16 De qualquer 

forma, a iluminação que se oferece ainda não é de boa qualidade. Como não 

se faz um bom controle do funcionamento dos lampiões, muitos deles param 

de iluminar no meio da noite. Algumas áreas ficam bem iluminadas, e outras 

não têm iluminação alguma.

Em 1847, começam as negociações para melhorar o serviço de ilu-

minação, através de um abastecimento à base de gás carbônico, como se 

fez em Paris e em Londres. O serviço é contratado em 1858, e as obras são 

iniciadas em 1861, mas o resultado continua sendo insatisfatório. Esse tipo de 

iluminação é instalado inicialmente nas ruas, mas, aos poucos, é introduzido 

nas edificações públicas e nas particulares.

 16 Segundo Nascimento (1986, p. 46) 
só em 1836 há uma determinação 
legal para o fornecimento da 
iluminação com óleo de peixe.
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Em 1903, inaugura-se a iluminação elétrica numa parte da cidade, 

e logo se expandem os serviços por toda a área urbanizada. A implantação 

fica a cargo da Compagnie d’Eclairage da Bahia, que, depois de dois testes, 

decide pela instalação em caráter definitivo. Uma das provas ocorre em 8 de 

dezembro de 1903, e a inauguração definitiva acontece em 24 do mesmo 

mês, em alguns pontos do Distrito da Sé. (PINHEIRO, 1992, p. 84-85)

Apesar de ser considerado um dos serviços mais regulares, o abaste-

cimento de água em Salvador se faz através de fontes públicas. Em 1853,  

é criada a Companhia do Queimado, responsável pelo tratamento e distribuição 

de água potável, captada na Represa de Santa Luzia. São construídos uma 

estação de tratamento e um lago artificial, para o abastecimento dos diversos 

chafarizes instalados em vários pontos das freguesias da cidade. Os chafarizes 

e as fontes públicas, feitos de mármore e ferro fundido, são muito apreciados 

pelos viajantes que visitam a cidade e, inclusive, comparados com os do Rio.

Quando, há alguns anos, construíram novas canalizações de água, no Rio 

de Janeiro, não se pensou em ornamentação de fontes.[...]

Na Bahia empreenderam êsse trabalho com muito mais poesia. Nalguns 

pontos principais da cidade erigiram fontes, em parte talhadas no mármore 

e, em parte, de bronze fundido, que são realmente belas.

A obra-prima mais perfeita parece-me a fonte no Terreiro, diante da Igreja do 

Colégio ou Igreja dos Jesuitas, magníficas figuras de bronze de dimensões 

colossais, cuja aquisição faz honra à cidade. O monumento foi todo fundido 

na França. Uma das figuras é realmente de beleza perfeita, como quase não 

conheço igual. (AVÉ-LALLEMANT, 1961, v. 1, p. 23)

Apesar disso, até princípios do século XX, a população ressente-se da 

precariedade do serviço de distribuição de água, que não chega a funcionar 

de forma satisfatória. Em 1904, o município encampa a Companhia do 

Queimado, que, sob a direção do Engenheiro Theodoro Sampaio, realiza 

o projeto e as obras necessárias para o abastecimento – a construção de 

represas e de uma estação elevatória –, ampliando assim a rede de dis-

tribuição. Essas obras, que se inauguram em 1907 (QUATRO..., 1949,  

p. 209), abastecem a cidade até 1925, quando se realiza um novo projeto 

para a ampliação da rede, a cargo do Engenheiro Saturnino de Brito.

Uma cidade sem rede de esgotos e sem cloacas é uma cidade suja, 

onde os detritos e as águas imundas são jogadas na rua, que se limpam so-

mente quando chuvas torrenciais caem sobre a cidade. A princípio, deixa-se a 

limpeza da cidade nas mãos de particulares, serviço pelo qual, só em 1867, 

se responsabiliza a Câmara dos Vereadores. Os problemas de salubridade da 
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17 A autora não  
específica qual é a empresa citada.

urbe só se evidenciam quando aparecem as epidemias de febre amarela e 

cólera, que matam centenas de pessoas.

A implantação da rede de esgoto já se discute em 1855 com a proposta 

da construção de um sistema geral de tubulações. Outra vez é discutida, em 

1859, mas nada se executa. É realizada mais uma tentativa em 1865, quando 

o governo consegue a autorização para contratar um serviço de sumidouros de 

quem apresentar melhores condições. Uma vez mais, não se delibera sobre 

o tema e não se realiza a contratação.

Por fim, em 1869, as negociações seguem adiante com a apresentação 

de três propostas para a execução da rede de esgoto nas edificações e nas ruas, 

e um contrato é assinado com o Engenheiro Antônio Luís da Cunha Bahiano.

Em 1873, é assinado um novo contrato entre uma empresa e a Câmara 

dos Vereadores, mas fica em “letra morta”, já que a Assembleia Legislativa não 

o aprova.17 (MATTOSO, 1992) E a cidade continua sem um serviço de boa 

qualidade até que se abre concorrência em 1893 e, por fim, são implantadas 

as tubulações em 1905, após a contratação do Engenheiro Theodoro Sampaio.

Não se pode dizer que não haja preocupação em efetuar o saneamento 

da cidade. Apesar dos diversos contratos assinados e os problemas com a 

execução do serviço, acabam sendo implantadas tubulações nas mais diversas 

partes da cidade e há uma preocupação com a manutenção dos condutores 

de águas sujas e também das águas das chuvas.

Movendo-se pela cidade

Na segunda metade do século XIX, ocorre uma significativa melhoria no 

sistema de transporte da cidade. Até então, numa cidade muito acidentada, 

cheia de ladeiras íngremes, com núcleos de povoação nas cumeadas das 

colinas, o meio de transporte mais comum são os pés, ou deixar-se levar por 

escravos nas cadeirinhas de arruar, palanquins, serpentinas e liteiras.

Como a cidade é dividida em alta e baixa, e por conseguinte a locomoção 

dos veículos ali são impraticáveis, os escravos têm a função de cavalos,  

e transportam de um lugar a outro os mercadores, inclusive os mais pesados. 

Por essa mesma razão o uso do palanquim é muito comum. Trata-se de uma 

rede coberta por uma pequena cortina bordada, levada por dois negros, que 

carregam um longo bastão, o qual é suspenso por duas pontas, e assim as 

pessoas de qualidade são transportadas à Igreja, em suas visitas, e mesmo 

ao campo. (FROGER, 1700, p. 134-135)

Os investimentos em transportes começam na década de 60 do século 

XIX, tanto no que se refere às mercadorias como às pessoas. O desenvolvimento 
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da área urbana impõe uma melhor comunicação entre a Cidade Alta e a Cidade 

Baixa, entre o Centro e os núcleos afastados, entre a capital e o interior da 

Província. Para tornar viáveis tais comunicações, concedem-se vantagens aos 

empresários que invistam na implantação dos transportes públicos.

A expansão e a modernização dos transportes, na segunda metade do 

século XIX, reflete-se na valorização do solo e no incentivo à especulação 

imobiliária. Bairros como Barra, Graça e Vitória urbanizam-se e recebem 

mais habitantes, enquanto o Rio Vermelho, afastado e despovoado, muda sua 

estrutura e comercializa seus terrenos, após a chegada das linhas de bonde.

Os bondes diminuem as distâncias e integram os diversos pontos da 

cidade. A dificuldade está nas ruas muito estreitas, que dificultam sua passa-

gem, e é necessário o deslocamento por longos trechos, até chegar-se a uma 

artéria principal por onde circulam. A população, pouco a pouco, adapta-se 

a esse novo meio de transporte, que é introduzido em Salvador na segunda 

metade do século XIX.

Um empresário, Rafael Ariani, estabelece o primeiro serviço público em 

1862, com as gôndolas, carros altos com molas, puxados por quatro animais, 

em que o cocheiro fica sobre um deles. No mesmo ano, o mesmo empresário 

introduz os bondes puxados por burros sobre trilhos de aço ou de madeira, 

que cobrem o trecho entre Coqueiros de Água de Meninos e o Bonfim. São 

criadas outras empresas para servir a outras partes da cidade.

Em 1871, é inaugurada uma nova linha, da Barroquinha até as Sete 

Portas, que integra as novas terras conquistadas depois da canalização do 

Rio das Tripas. Nesse mesmo ano, são introduzidos os transportes a vapor, 

cujos trilhos vão ainda mais longe.

As empresas existentes dividem a cidade em setores, e cada uma delas 

responsabiliza-se em levar e trazer a população do Centro até os bairros e 

vice-versa. A empresa Trilhos Centrais tem sua linha entre a Barroquinha e a 

baixada da Soledade; a Veículos Econômicos, entre o Largo da Conceição e 

a península de Itapagipe; finalmente, a Trilhos Urbanos leva os passageiros 

da Praça do Palácio até o Rio Vermelho e a Barra.

Quanto à eletrificação dos transportes urbanos, em 1897 é fundada a 

Companhia Carris Elétricos, pelo empresário Antônio Francisco Brandão que, 

com a empresa alemã Siemens & Halske, eletrifica os trechos da Cidade 

Baixa. Um novo grupo, a Light and Power, norte-americana-canadense, es-

tende a eletrificação às linhas Graça-Vitória, Barra, Rio Vermelho-Amaralina, 

Bonfim-Ribeira, Soledade-Liberdade e Retiro. Em 1920, todas as linhas já 

estão eletrificadas.
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Os trens são introduzidos na Bahia em meados do século XIX, quando 

surge a necessidade de conectar as regiões do interior do Estado com a capital, 

através de um melhor transporte de pessoas e de mercadorias. As primeiras 

linhas implantadas seguem os caminhos do gado, dos portos do Recôncavo, 

das zonas de cultivo de cana-de-açúcar, café e fumo, e das minas de explo-

ração de diamante. O Estado da Bahia situa-se na vanguarda com relação a 

esse meio de transporte. (SANTOS, 1959a, p. 40-41)

A implantação das linhas depende do capital estrangeiro, já que o capital 

público nacional tem outras prioridades e oportunidades melhores. Por outro 

lado, nem toda a rede se constrói com o capital estrangeiro. Segundo Kátia 

Mattoso (1992, p. 470), podemos identificar duas fases: na primeira, entre 

1856 e 1875, as linhas férreas são construídas com o capital inglês e, na 

segunda, entre 1875 e 1893, o governo da Província financia as construções, 

em sociedade com empresas privadas dos meios financeiros da Bahia. De 

todas as concessões obtidas entre 1856 e 1893, mais ou menos 50% são 

exploradas adequadamente e outros 50% não são levadas adiante.

Tendo Salvador como ponto de partida, a Bahia and São Francisco 

Railway Company, com sede em Londres, faz a conexão entre a Jequitaia, 

em Salvador, e Juazeiro, às margens do Rio São Francisco. São construídas 

outras linhas que conectam cidades do interior da Bahia, complementando-

-se o trajeto para Salvador por via marítima e fluvial. Por exemplo, para ir da 

Chapada Diamantina até Salvador, é construída uma linha entre a Chapada e 

Cachoeira, para de lá se fazer o transporte pelo Rio Paraguassu, depois pela 

Baía de Todos os Santos, até se chegar à capital.

Os locais por onde passa o trem, ainda quase desertos, com pequenos 

núcleos de povoamento, recebem um impulso com a chegada desse meio 

de transporte, que propicia o deslocamento de pessoas do interior, além das 

facilidades para instalarem-se ao longo de suas linhas. Os trens, como vetor 

da expansão urbana de Salvador, não têm a mesma importância que o bonde. 

Entretanto, propiciam o desenvolvimento de alguns subúrbios ferroviários, 

como Periperi, Plataforma e Paripe, e, o mais importante, barateiam os custos 

da produção e melhoram o abastecimento da cidade.

Numa cidade dividida em parte alta e parte baixa, é fundamental que 

haja uma boa ligação entre elas. Durante todo o século XIX, os diversos go-

vernantes preocupam-se em facilitar esse deslocamento e, ao mesmo tempo, 

evitar os desmoronamentos da encosta sobre as casas da parte baixa. São 

propostas soluções como a construção de ladeiras, que sirvam também como 

elemento de contenção da montanha e a instalação de elevadores e planos 

inclinados. O grande problema encontra-se na inclinação das ladeiras que 
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unem as duas cidades, que não permitem o uso de veículos com rodas, e, 

para realizar o trajeto, a única opção é a utilização das cadeirinhas de arruar, 

ou outros meios de transporte, sempre conduzidos por escravos.

Nas ladeiras íngremes, em parte calçadas de tijolos, o que impossibilita quasi 

andar-se a cavallo, o viajante encontra cadeiras de aluguel, em que dois 

robustos negros escravos podem transportal-o com presteza para a cidade 

alta, onde uma calma não comum o espera e as agradáveis brizas marinhas 

o reconfortam. (SPIX; MARTIUS, 1916, p. 53)

Desde a fundação da cidade, a diferença de nível entre as duas cidades 
converte-se num problema que merece muita atenção. Os primeiros jesuítas 
que chegam constroem uma espécie de monta-carga, para fazer subir os ma-
teriais de construção da igreja, do colégio e tudo o que se necessite na Cidade 
Alta. Implantam-se outros monta-cargas, mas essa comunicação continua 
a ser um problema até o século XIX. Para mudar essa situação, em 1873, 
inaugura-se um elevador hidráulico (Fig. 26) entre as duas partes da cidade, 
construído por Antônio Lacerda, gerente da empresa Hosting Machine. Na 
Cidade Alta, o elevador tem seu acesso pela Praça do Palácio e, na Cidade 
Baixa, por trás da Alfândega. Em 1897, constrói-se um segundo elevador 
hidráulico, o do Taboão.

Outra forma de unir a Cidade Alta à Baixa é por meio de planos inclina-
dos: o Gonçalves (Fig. 27), inaugurado em 1889, e o do Pilar, cuja data de 
construção não é do nosso conhecimento. A eletrificação, tanto dos elevadores 
como dos planos inclinados, acontece entre 1907 e 1910.

A nova revolução dos transportes acontece com a introdução do auto-
móvel em Salvador. O primeiro carro chega à cidade em 1902. 

Quando a buzina fazia FON-FON toda a gente corria às portas e janelas para 

ver o automóvel passar. Quem transitava se detinha para apreciar o novo 

engenho, ou para esconjurar aquele Macaco Doido, que se metia a andar 

em semelhante invenção do diabo. (VIANNA, 1983, p. 48)

Alguns projetos para a cidade

Medicando a cidade

Salvador, uma cidade suja, como já foi referido, é uma capital enferma, 

com taxas de mortalidade muito altas, males epidêmicos e moléstias endêmicas. 

A população não respeita as leis e joga o lixo e os dejetos no meio das ruas. 
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27. Plano Inclinado do Gonçalves, imagem atual
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A Câmara Municipal tenta mudar os maus hábitos dos habitantes da cidade, 

sistematizando, em 1831, um código de posturas, muitas delas já existentes, 

com um conjunto de normas para a orientação das obras públicas e privadas, 

além da orientação sanitária. Nesse código, encontramos muitos pontos relativos 

à higiene, à limpeza e à saúde pública, como por exemplo:

Todos são obrigados a ter sempre varrida a testada de sua casa, limpa, der-

ramada a sua roça; Ninguém lançará de suas casas para as ruas águas de 

serviços delas ou qualquer corpos que possam enchuvalhar os viandantes; 

Todo despejo imundo das casas que não tiverem cloacas será levado ao 

mar, em vasilhas cobertas, somente depois das 9 horas da noite; Todos são 

obrigados a vacinar seus filhos ou dar remédios antes da idade de 2 meses. 

(SIMAS FILHO, 1977, p. 190-110)

Porém há outros fatores que colaboram com a insalubridade. O problema 

não está só nas pessoas, que não respeitam as “posturas”, mas também na 

própria cidade, que vive num estado precário de salubridade pública, com 

infraestrutura deficiente, sem higiene nas casas e numa situação de miséria, 

criando um ambiente propício para a aparição e a propagação de epidemias. 

A cidade construída impõe limites à higiene. Seu denso espaço está cons-

truído de maneira confusa, com um traçado e uma arquitetura que em nada 

ajudam à salubridade. Não obstante, as novas áreas têm um aspecto sanitário 

diferente dos antigos espaços já degradados.

A primeira grande epidemia que aparece é a de febre amarela, em 1850, 

deixando para trás uma enorme quantidade de mortos em Salvador e em toda 

a Bahia. Volta em 1852. O cólera, supõe-se, chega do Pará, a bordo de um 

navio, em 1855. Dessa vez, são cerca de 10 mil mortos, quer dizer, 16,8% 

da população da capital.18  O grande número de óbitos, nas duas epidemias, 

afeta a economia da Bahia, com a desorganização da produção de açúcar, 

uma comoção no comércio e uma crise no abastecimento alimentício.

Há um caos na cidade. Não há médicos nem hospitais. São tantas as 

vítimas, que não se pode inumar todas, e muitas nem mesmo são sepultadas. 

Os mortos são recolhidos em carros grandes e jogados em valas comuns, 

em locais afastados da cidade. A insalubridade é a origem do problema, e  

é necessário mudar esse quadro. Nesse momento, o poder público, por meio 

da máquina administrativa, cria hospitais de isolamento, cemitérios fora do 

perímetro urbano e mecanismos de saúde pública gratuita. Os serviços de 

limpeza urbana começam a funcionar mais regularmente em 1867, quando 

passam a ser responsabilidade da Prefeitura.

São tomadas muitas outras medidas para melhorar a higiene em Salva-

dor, como a execução de obras de saneamento nos matadouros, nos mictórios 

18 Dados obtidos através do 
documento da APEB Seção Histórica 
– Presidência da Província – Saúde – 

Epidemia 1855-1889. 
(apud NASCIMENTO, 1986, p. 161)
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públicos e nos serviços de recolhimento de materias fecais. Até finais do 

século XIX, estrutura-se melhor o serviço sanitário e criam-se muitos órgãos 

de defesa da saúde. São realizadas desinfecções em pessoas e cargas que 

chegam de navio ao porto e são incentivadas as investigações sobre vacinas.

Uma cidade civilizada e moderna tem de ser limpa e higiênica. Os 

engenheiros e os médicos estão à frente das transformações que se produ-

zem na área urbana, para mudar as condições de salubridade de Salvador, 

incompatíveis com os ideais de uma sociedade civilizada. Mudar o aspecto 

de higiene da capital é um dos passos para atingir a modernidade.

Projetando uma nova cidade

O processo de modernização da cidade do Salvador não se limita ao 

período de sua mais importante reforma urbana, 1912-1916, pois se desen-

volve ao longo do século XIX como resposta a uma necessidade de estruturar 

a urbe, ampliar sua área, acomodar uma população que cresce, aumentar o 

número de habitações, erradicar as epidemias, melhorar a salubridade, faci-

litar a circulação de pessoas e de mercadorias, implantar os transportes e os 

novos serviços urbanos. A idealização da cidade moderna está presente em 

Salvador sob a forma de uma preocupação com a estética e com elementos 

determinantes, como salubridade, setorização e fluidez.

Pode-se dizer que o primeiro planejamento urbano realizado na cidade 

do Salvador ocorre na Cidade Baixa. Por meio de aterros para ganhar terras 

ao mar, amplia-se, pouco a pouco, a estreita faixa de terra da parte baixa 

da cidade, a partir de meados do século XVIII.19  A evolução desse espaço 

começa no Cais da Farinha, onde aparecem três quadras, construídas com 

grandes sobrados de 4 andares, tendo ao alto, nos telhados, as janelas das 

cozinhas, com aparência de mansardas.20  Em finais do século, já são seis os 

quarteirões com aparência regular, entre o mercado de Santa Bárbara e o Cais 

do Sodré.21 Em 1811, é demolido o Forte de São Fernando, construindo-se, 

em seu lugar, o prédio da Praça do Comércio, inaugurado em 1816. Entre 

1840 e 1870, cria-se uma nova linha de aterros, em frente à anterior, onde 

se projetam dez novos quarteirões, com a construção de sobrados de cinco 

andares e mansardas, três praças, além de uma rua larga e de uma nova linha 

de cais, chamada Cais do Pedroso, ou das Amarras.22 (Fig. 28)

[...] uma ampla avenida a beira mar, com excelentes edifícios, de altura 

uniforme, mas sem que o seu gabarito impedisse a visão, seja da encosta 

verde, seja do perfil da cidade alta, valorizando-se, assim, todo o conjunto, 

respeitando-se o antigo e nele integrando-se, adequadamente, o moderno. 

(SIMAS FILHO, 1977, p. 105-106)

19 Entre 1715 e 1777, segundo 
Marcos Paraguassu Câmara, a linha 
da costa avança para o alinhamento 
da ribeira das Naus. (CÂMARA, 1989, 
p. 120)

 20 Segundo Nestor Goulart, com 
base na elevação traçada por José 
Antonio Caldas, em 1756. (REIS 
FILHO, 1994b). Essa linha de cais 
transformou-se na Rua Nova do 
Comércio, hoje Rua Portugal e Rua 
Conselheiro Dantas.

21 No desenho de 1786, de Manuel 
Rodrigues Teixeira, pode-se observar, 
na área anteriormente ocupada 
pelos jesuítas, já expulsos do Brasil, 
aparecem seis quadras, com edifícios 
de quatro andares e mansardas, entre 
o mercado de Santa Bárbara e o Cais 
do Sodré. (REIS FILHO, 1994b)

22 Essa linha de cais corresponde  
à atual Rua Miguel Calmon.
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Para as novas áreas, projeta-se um conjunto urbano com quarteirões 

regulares, compostos por edificações com o mesmo número de andares e o 

mesmo acabamento externo, diferenciando-se apenas pelos detalhes deco-

rativos. Alguém que os observe de longe pode crer que se trata de um único 

edifício por quarteirão.23

Segundo Nestor Goulart (apud REIS FILHO, 1994b, p. 17), essa uni-

formidade nas fachadas, na altura, e até mesmo no tipo de ornamentação, 

dá monumentalidade ao conjunto, ainda que os edifícios, isoladamente, 

não tenham muita importância. Por um momento, pode-se pensar ter sido 

o modelo pombalino adotado em Salvador, não fosse a diferença entre as 

datas. Em 1756, o conjunto da Cidade Baixa de Salvador já existe enquanto 

a reconstrução de Lisboa ainda não havia começado. A hipótese que propõe 

o autor é a seguinte:

[...] as soluções adotadas na Baixa de Lisboa não teriam caráter tão cir-

cunstancial mas seriam fruto de uma consciência urbanística comum, dos 

principais construtores portugueses dessa época, que se vinham formando 

nas décadas anteriores. Nesse caso, o parentesco entre o conjunto da Bahia e 

o de Lisboa, como dos conjuntos posteriores de Belém, São Luís e Alcântara, 

seria uma relação com família mais ampla e não uma obra do acaso. (REIS 

FILHO, 1994b, p. 37)

Finalmente, o primeiro conjunto pode ser identificado como barroco,  

e o último, em frente ao anterior, obedece a padrões pombalinos, com algu-

28. Cais das Amarras, na Cidade Baixa - foto de B. Mulock - 1860

 23 Podemos fazer uma comparação 
com as edificações da Place 

Vendôme, ou as da Rue de Rivoli, 
em Paris, que são construídas 

como um bloco único, com regras 
preestabelecidas.

Europa França e Bahia_2ed.indd   205 3/10/2011   19:15:16



206     |     Europa, França e Bahia

mas décadas de atraso. Mesmo com a mudança de estilo nas construções da 

Cidade Baixa, o modelo urbanístico permanece nas dimensões dos quarteirões 

e no alinhamento das edificações. O conjunto impressiona pela época de sua 

construção e por suas dimensões.

O partido era necessariamente o de um conjunto do barroco tardio. Os 

edifícios, em sua parte, apesar do despojamento, exibiam vergas arqueadas 

nos vãos e detalhes decorativos de gosto rococó. Mesmo os construídos 

em meados do século XIX, frente ao Cais das Amarras, tinham marcas 

estilísticas do barroco tardio. Mas os edifícios públicos nas extremidades 

eram neoclássicos e as últimas obras ultrapassavam os limites cronológicos 

de cultura barroca e apresentavam alguns detalhes neoclássicos. Nem por 

isso o enquadramento urbanístico desses conjuntos deixava de ser barroco. 

(REIS FILHO, 1994b, p. 41)

Esse conjunto monumental representa a afirmação do poder de uma 

classe social que começa a dominar em finais do século XVIII e princípios 

do século XIX: a burguesia comercial. Se os latifundiários do século XVII e 

princípios do século XVIII constroem suas mansões com portadas barrocas, 

obras monumentais isoladas, e praças com edificações oficiais, os comer-

ciantes constroem conjuntos urbanos e praças com edificações relacionadas 

com o comércio, como os mercados, a Associação Comercial e a Alfândega.

Entre 1810 e 1818, no governo do Conde dos Arcos – considerado o 

pioneiro na modernização da cidade do Salvador –, surge a ideia de transferir 

o centro administrativo para mais ao norte do bairro comercial, quer dizer, para 

a península de Itapagipe, aproveitando edificações existentes e abandonadas, 

e construindo outras para receber a Alfândega e os armazéns. Finalmente,  

o projeto não se concretiza, e o centro administrativo permanece na Cidade Alta.

Há outro projeto, no governo do Conde dos Arcos, que se inicia, mas 

não é concluído: o de um canal entre a Baía de Todos os Santos e a enseada 

de Itapagipe, cujo objetivo seria facilitar o acesso de barcos pequenos, que 

vêm do interior da baía para o porto principal e criar um ancoradouro público 

e seguro na península.

Encontramos outras iniciativas do Conde dos Arcos para a modernização 

da cidade, como a construção do Passeio Público, da Associação Comercial 

(Fig. 29), do Teatro São João e a organização da Biblioteca Pública, sobre as 

quais já nos referimos anteriormente. O governador tem a intenção de em-

belezar a capital e publica um código de “posturas”, que têm como objetivo 

regulamentar as construções. A cidade muda seu aspecto com a introdução 

dos novos elementos, principalmente na Cidade Baixa.
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Mas a cidade real ancora-se ainda e no entanto numa cidade eminentemente 

colonial. Tímida em suas características físicas, acanhada em sua econo-

mia urbana, dominada pelo espaço privado, gerida por precária estrutura 

administrativa e dependente do braço escravo para o seu funcionamento, 

ela é parte e condição da sociedade colonial e escravista. (FERNANDES; 

GOMES, 1992, p. 56)

Há necessidade de novas intervenções e de novos projetos para se obter 

a modernização e mudar a estrutura colonial-escravista por uma estrutura 

moderna. A administração da cidade preocupa-se com o sistema viário desde 

finais da década de 40 até o final do século XIX. São muitos os problemas 

que se apresentam referentes a esse sistema, já que Salvador cresce sem 

planejamento global nem organização, com ruas estreitas, sinuosas e com 

péssima qualidade de pavimentação.

A urbanização com a abertura de ruas, praças, ladeiras, becos, travessas e 

largos era feita sem a menor planificação, a não ser do primitivo núcleo do 

centro da cidade. A impressão que deixa o exame da documentação é de 

que, primeiro, existiam as casas, para que depois viessem a existir as ruas. 

Daí o desalinhamento destas. (NASCIMENTO, 1986, p. 30)

29. Sede da Associação Comercial na Cidade Baixa - foto de B. Mulock - 1860
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Dentre as mudanças realizadas na estrutura viária, a canalização do 

Rio das Tripas, com a abertura da Rua da Vala, e a construção da Ladeira da 

Montanha são as duas obras urbanísticas mais importantes do século XIX.

A Rua da Vala representa não só a canalização de um dos rios mais 

infectos que cruzam a cidade, como a utilização, pela primeira vez, de um 

vale como forma de união entre os distintos núcleos existentes sobre as co-

linas que formam o espaço construído. Ao utilizar o macadame para a sua 

pavimentação, a Rua da Vala transforma-se numa das principais artérias, 

por onde transitam pesados veículos sobre rodas, como os de carga, que não 

conseguem passar pelas estreitas ruas da capital, e os bondes com tração 

animal, depois a vapor e, mais tarde, elétricos. Como já foi mencionado,  

a Rua da Vala é um dos vetores mais importantes, responsável pela expansão 

da cidade e pela conquista de novos espaços.

A Ladeira da Montanha (Fig. 30), construída na década de 70 do sé-

culo XIX, começa na Rua dos Ourives, na Cidade Baixa, e chega até a Praça 

do Teatro, na Cidade Alta. Concebida para que veículos sobre rodas possam 

subir e descer sem problemas, sua leve inclinação facilita as comunicações 

entre as duas partes da cidade. Sua abertura para o trânsito acontece em 

1878. Além de facilitar a circulação entre as duas partes da cidade, sustenta 

a escarpa, evitando os constantes deslizamentos de terra.

30. Ladeira da Montanha, ligação entre a Cidade Baixa e Cidade Alta - foto de R. LIndemann - c. 1880
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Entretanto, no século XIX, não apenas se criam essas duas novas 

artérias. A rede viária também passa por um processo de recuperação, com 

muitos alargamentos, retificações e pavimentações de ruas já existentes, e a 

abertura de novas, que muitas vezes vêm a orientar o crescimento da cidade.

A determinação das ruas que devem passar por uma reestruturação 

demonstra que há uma diferenciação entre os distintos bairros da cidade, pois 

as melhorias são mais frequentes nas áreas mais nobres. Em bairros como Sé, 

Conceição da Praia ou São Pedro, as intervenções atendem à intensificação 

do comércio; na Vitória, as melhorias são levadas a cabo porque é uma área 

nobre, cada vez mais ocupada pela classe alta.

As “Leis e Resoluções Municipais” de finais do século XIX fazem refe-

rência à abertura de novas ruas, à regularização de outras, à construção de 

calçadas, à implantação de infraestrutura, tanto no Centro como longe dele. 

Aí também percebemos um trato diferenciado entre os diversos bairros. So-

bre o Distrito da Penha, há referência à construção de habitações operárias, 

caracterizando essa área como proletária. Ondina, bairro à beira do Oceano 

Atlântico, sempre aparece nas normativas como uma “cidade balneário”. 

(CARDOSO, 1991, p. 83-84)

A Sé, centro político, administrativo e religioso de Salvador, merece 

uma atenção especial ao longo de todo o século XIX. Durante os anos 70, 

a área que compreende a Praça do Palácio e seu entorno, até o Largo do 

Teatro, é alvo das principais intervenções que pretendem uma mudança na 

estrutura urbana.

São introduzidos os serviços de infraestrutura: trilhos para os bondes, 

tubulações para o abastecimento de água, rede de esgoto e iluminação pública. 

As ruas são alargadas e pavimentadas, a maioria de paralelepípedos. São 

adicionados adornos e mobiliário urbano nas praças ampliadas.

A principal praça da capital, a Praça do Palácio, sofre uma total trans-

formação, com a demolição de edifícios arruinados, o alinhamento de casas 

e a construção do elevador hidráulico, que faz a ligação com a Cidade Baixa 

(Fig. 31 e 32). Mudar o aspecto da cidade faz parte da transformação que se 

quer introduzir, para conseguir uma cidade moderna. É importante começar 

por ali para que “alargando a Praça acabasse com o cercado e tudo quanto 

empactando-a dava-lhe aspecto pouco agradável e impróprio da principal 

praça desta Cidade.”24

Na mesma praça, é construída uma balaustrada na parte oeste, onde 

se colocam colunas de iluminação feitas na Inglaterra e 19 estátuas de 

mármore, sendo que 11 delas representam a Pintura, a Escultura, a Música, 

 24 Ofício nº 93 expedido pela Diretoria 
de Obras Públicas em 20/04/1878. 

Arquivo Público do Estado da Bahia.
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 32. Praça do Palácio depois das intervenções realizadas no século XIX
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 25 Em ofício nº 247 expedido pela 
Diretoria de Obras Públicas em  

17/06/1876, comunica-se que o 
negociante Nicoláo Gavazza oferece 

uma coleção de estátuas de mármore, 
para serem colocadas na Praça do 
Palácio, mas são compradas oito, 

conforme ofício nº 627, da mesma 
Diretoria, em 18/12/1876. Em 

03/01/1881, através do ofício nº 
01, foi autorizada, pela Diretoria de 

Obras Públicas, a compra de mais 11 
estátuas de mármore. Arquivo Público 

do Estado da Bahia.

26 Essa companhia muda seu nome 
para Companhia Internacional de 

Docas e Melhoramentos do Brasil,  
e depois para Companhia 
Concessionária das Docas  

do Porto da Bahia.

a Poesia, a Náutica, a Astronomia, a Agricultura, a Indústria, o Comércio,  

a Abundância e a Arquitetura.25 O Largo do Teatro também sofre modificações, 

com a substituição de sua pavimentação, a colocação de um gradil de ferro 

com bancos e de colunas de iluminação.

No que se refere à Cidade Baixa (Fig. 33), o século XIX representa a 

consolidação dessa área como a zona comercial da cidade. Já que é o pri-

meiro ponto visto pelos que chegam por mar, a Cidade Baixa tem de estar 

suficientemente cuidada, para impressionar. Depois dos aterros, seguidos 

da construção do conjunto harmonioso de edificações e da larga avenida do 

porto, pavimentam-se as outras ruas, a limpeza pública aos poucos se torna 

eficiente e a infraestrutura é devidamente implantada. A parte baixa continua 

crescendo, mas para o alto, devido a seu espaço reduzido.

Sendo uma cidade portuária, é importante modernizar seu porto, algo 

vital para o desenvolvimento do comércio de importação e exportação. Durante 

todo o século XIX, apresentam-se projetos de melhoria das instalações portu-

árias, ainda coloniais, que propõem a ampliação da área do porto mediante 

aterros, a construção de novos cais para navios de grande calado, atracadouros 

para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias, além de grandes 

armazéns. As obras não se restringem à área entre a Alfândega e a Praça do 

Comércio, mas continuam até a Jequitaia.

A Bahia Docks Company Limited, fundada em Londres, em 1872, 

desenvolve um projeto para o porto, que não sai da mesa de trabalho. Em 

1891, Frederico Merei e Augusto Cândido Harache obtêm uma nova conces-

são para essas obras, posteriormente transferida para a Companhia Docas e 

Melhoramentos da Bahia.26 

33. Vista da Cidade Baixa - autor desconhecido - c. 1880
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Todo esse processo de pequenas intervenções, numa tentativa de trans-

formar a estrutura colonial ao longo do século XIX, chega a seu apogeu na 

segunda década do século XX com a realização da reforma urbana promovida 

no período 1912-1916, sob a direção do Governador José Joaquim Seabra, um 

ex-ministro de Rodrigues Alves, Presidente da República entre 1902 e 1906, 

anos da reforma urbana realizada no Rio, conhecida como “Reforma Passos”.

A reforma urbana  
de José Joaquim Seabra

Em princípios do século XX, a cidade do Salvador ainda mantém sua 

estrutura colonial, com desenvolvimento do setor industrial incipiente. Assim, 

seu papel limita-se ao de cidade portuária e comercial, de importância regional, 

aumentando sua área de influência quando o trem a conecta com as terras 

mais afastadas do interior. No início do século XX, o fumo e o cacau são os 

principais produtos da economia baiana.

[...] durante as primeiras décadas do presente século a situação econômica 

da cidade e de sua região de influência pouco se modificou em relação às 

últimas do século anterior. A falta de dinamismo do setor tradicionalmente 

vital da economia baiana se refletiu na cidade, que passou por um período 

de grande retração econômica ao tempo em que sofreu, inclusive, um certo 

amortecimento demográfico, devido em parte a um redirecionamento dos 

fluxos migratórios rumo ao sul do Estado, estimulados pelo desenvolvimento 

da economia cacaueira. (MATTEDI; BRITO; BARRETO, 1979, p. 351)

Não obstante, a cidade continua a expandir-se, e cresce a necessidade 

de obras urbanas, para a instalação de transportes, iluminação, redes de água 

e esgoto e para a melhoria do porto. Para tal empreitada, precisa dispor de 

capital para investir na criação da nova estrutura urbana.

Não foram poucos os capitais de origem externa obtidos pela administração 

pública para a implementação de suas obras; também nesse momento deter-

minados tipos de serviços urbanos assim como insumos para a implantação 

dos mesmos eram importados, o que poderia, ao lado da penetração do 

capital internacional, constituir um estímulo para a intervenção no espaço 

físico-territorial de Salvador. (MATTEDI; BRITO; BARRETO, 1979, p. 352)

Nessa época, o bonde é o responsável pela maior parte dos deslocamen-

tos da população, o que também promove o desenvolvimento e a ocupação de 
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novos espaços. Os bairros crescem, o Centro torna-se cada vez mais denso,  

e surgem definições sociais e funcionais mais nítidas para a cidade. Na Penha, 

instalam-se as fábricas têxteis e outras manufaturas de produtos alimentícios. 

O bairro de Itapagipe caracteriza-se por ser proletário, e a Vitória, o local 

preferido pela elite. A Conceição da Praia mantém suas casas comerciais com 

negócios em atacado e continua sendo um dos pontos mais tumultuados da 

cidade, com grande quantidade de lojas e muita gente circulando durante o 

dia. A Cidade Alta não muda sua função de centro administrativo, religioso 

e, agora, também, comercial, prolongando-se em direção ao Campo Grande, 

além do qual estão os bairros ricos. A população que reside no Centro é cada 

vez mais pobre.

Apesar do surgimento de novas residências nos bairros ricos, a maioria 

das pessoas vive ainda em sobrados, ou em casas térreas. No Centro, seja 

na Cidade Baixa ou na Cidade Alta, os sobrados são subdivididos e alugados 

a muitas famílias. Mal conservados, encontram-se em péssimas condições 

de habitabilidade e higiene, muitos em ruínas. Normalmente, são habitados 

por uma população pobre, constituída de alforriados da escravidão, que 

conseguem a liberdade mas não recebem ajuda alguma, nem têm condições 

de sobrevivência. São eles os que vivem no Centro, em busca de uma opor-

tunidade diária de trabalho.

A reforma urbana do período 1912-1916 realiza-se no Centro, um 

espaço densamente povoado, dividido em duas partes, com características 

e paisagens distintas. Também são dois os tipos de intervenção na cidade, 

objetivando introduzir a modernidade dentro de seus limites. Se a Cidade 

Baixa ganha terreno ao mar e constrói uma nova urbanização, a Cidade Alta 

inaugura largas avenidas, numa tentativa de romper com seu passado.

Até 1940, o crescimento urbano caracteriza-se pela expansão dos 

bairros afastados e a conquista crescente de terras ao mar, na Cidade Baixa. 

As intervenções são tópicas, pois ainda não se pensa a cidade como um todo.

A viabilidade da reforma urbana

Por que se faz a reforma

O inchaço que a cidade sofre, com o grande afluxo de população, traz 

consequências lamentáveis, como a carência de habitações e a superpopula-

ção do Centro. A estrutura urbana colonial dificulta a circulação de pessoas e 
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mercadorias, contribui para a incidência de epidemias causadas pela concen-

tração urbana e pela insalubridade das ruas. Chega-se a uma situação limite, 

o que leva a nova burguesia emergente e as autoridades públicas a idealizarem 

uma cidade regular, higiênica, funcional, fluida, homogênea, equilibrada, 

sincronizada e bem administrada, argumenta-se a necessidade de intervir na 

cidade, mudando a estrutura colonial, para atender às novas necessidades, 

e de mudar a aparência da cidade, com a introdução de uma nova estética.

Já nos referimos às condições de salubridade (ou insalubridade) da 

cidade, onde as epidemias acometem a população várias vezes durante o 

século XIX e voltam em princípios do século XX. Referências a esse quadro 

são feitas nos comentários dos viajantes que a visitam, e a elite envergonha-

-se dessa situação, desejando mudar a imagem da cidade, aproximando-a do 

que se idealiza como “civilizada”. Para atingir essa cidade limpa e higiênica 

tão desejada, é necessário intervir no espaço público, no espaço privado,  

e mudar os hábitos de vida.

Durante todo esse século, a salubridade e a higiene são uma preocu-

pação constante, com pressões para que o poder público seja mais exigente 

no controle e na administração da cidade. Urge a elaboração de um projeto 

de saneamento para a capital. 

Este projeto higienizador da cidade implicará em três planos: o do espaço 

público, o do espaço privado e o do modo de vida. Ele buscará a normatização 

das habitações, invadirá a vida familiar e tentará estruturar os comportamen-

tos individuais e coletivos. (FERNANDES; GOMES, 1992, p. 61)

Uma cidade colonial, com seu típico traçado urbano, tem a circulação 

de pessoas e de mercadorias dificultada pelo intrincado de suas ruas e pela 

morosidade de seus meios de transporte. Com a introdução de uma nova 

ideologia capitalista, entende-se que Salvador tem de mudar essa estrutura, 

para facilitar a ligação entre o porto, elemento importante dentro de uma 

economia agroexportadora, e seu hinterland, através do trem e de avenidas 

que facilitem os acessos. O crescimento da área urbana também exige meios 

de transporte mais rápidos e a definição de novos vetores de expansão. Exis-

te o ideal de converter Salvador numa cidade fluida, com possibilidade de 

deslocamentos rápidos, confortáveis e baratos.

[...] a necessidade de buscar uma melhor organização do porto e melhores 

articulações entre Cidade Alta e Cidade Baixa [...], entre o centro e os 

núcleos de povoamentos mais afastados e entre a cidade e seu interior já é 

demonstrada, num primeiro momento, pela preocupação do poder público 

em melhorar e ampliar o sistema viário da cidade, fluidificando o espaço na 

medida do possível. (FERNANDES; GOMES, 1992, p. 57)
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Também existe a pretensão de resolver os problemas de mobilidade 

urbana, uma vez que a classe dominante abandona o velho Centro, em busca 

de novos bairros para viver, e os trabalhadores têm de transportar-se até o 

trabalho diariamente. Para atingir esses objetivos, há que intervir nas ruas 

estreitas e sinuosas, melhorar a comunicação entre os distintos pontos da 

capital e facilitar a implantação dos novos meios de transporte.

A preocupação estética já vem do século XIX, com a chegada dos novos 

modelos estrangeiros, seus novos códigos estéticos e novos bens de consumo. 

Nos espaços públicos, trata-se de embelezar as ruas e praças, com a colocação 

de esculturas, graças a uma preocupação com a cenografia. Mendigos são 

retirados das ruas e internados em albergues. Nas construções, há a necessi-

dade de mudar o contraste entre os edifícios religiosos, com sua forma rica e 

opulenta, e os residenciais, com sua falta de originalidade.

Aos poucos, uma nova linguagem arquitetônica chega da Europa, 

seja o neoclassicismo da Associação Comercial, seja o ecletismo das novas 

mansões da Vitória. A nova burguesia abandona os sobrados escuros e mal 

ventilados, passando a viver em novas mansões, que seguem os modelos 

vindos da Europa e dos Estados Unidos.

A elite crê que romper com o passado colonial, introduzindo novos 

modelos arquitetônicos, em moda na Europa, é a melhor maneira para se 

alcançar a modernidade e o progresso. Através de uma pesquisa feita pelo 

Jornal de Notícias, entre 18 e 25 de junho de 1912, podemos perceber a 

ansiedade da população por uma reforma geral na cidade e sua inserção 

numa nova estética. Alguns dos pedidos dos leitores são:

‘Higgiene nas ruas’, ‘Saneamento geral e esthetico’, ‘Approvo o remodelamen-

to completo de todo o districto da Sé’, ‘Ruas largas e iluminadas’, ‘Architec-

tura, mas architectura de um novo estylo moderno’, ‘De tudo quanto precisa 

uma cidade moderna’, ‘Avenidas, calçamentos, edificios’, ‘Melhoramentos 

materiais’ (JORNAL DE NOTÍCIAS apud PERES, 1974, p. 44)

A imprensa, favorável às reformas e sua fiel defensora, ajuda a doutrinar 

a população, apesar da necessidade de sacrificarem-se alguns conjuntos urba-

nos e monumentos isolados, o que revela uma insensibilidade e uma aversão 

em relação à Salvador colonial. Os modelos mudam, e a estrutura da primeira 

capital do Brasil também necessita mudar, pois há que seguir os passos da 

modernidade. “A Bahia material que guarda ainda todos os característicos de 

uma cidade colonial de três séculos atraz, vae desapparecer para ceder logar 

a uma cidade moderna construida sob os preceitos rigorosos do progresso.” 

(GAZETA DO POVO apud PERES, 1974, p. 36)
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Nesse período, utiliza-se a estética na perspectiva de criação de uma 

nova cidade e de uma nova sociabilidade, importante na formação de um 

ambiente bom, que, consequentemente, originaria um homem bom. A estética 

une-se à técnica, representada pela salubridade e a fluidez, na construção 

desse novo ambiente. “No reino do visível (e do sensível) a estética comple-

menta, portanto, a funcionalidade da técnica na adequação de um novo meio 

para o homem.” (FERNANDES; SAMPAIO; GOMES, 1999, p. 168)

Esse processo remonta a meados do século XIX, mas, na segunda década 

do século XX, coincidem as condições financeiras e políticas favoráveis para 

realizar-se a desejada reforma urbana, em que “politécnicos do urbanismo”, 

imbuídos de uma “ideologia do progresso” (PERES, 1974, p. 37), chegam com 

a ordem de demolir o passado, derrubar o antigo casario e os monumentos, 

abrir avenidas e conquistar espaços ao mar. Os distintos projetos urbanísticos 

apresentados, independentemente da ideologia de seu autor – seja Theodoro 

Sampaio, seja Jerônimo Teixeira de Alencar Lima –, defendem a higiene,  

a estética e a circulação.

Como se faz a reforma

O que percebemos, no princípio do século XX, é a tentativa de adequar 

a área urbana às demandas de uma sociedade que aprende a viver sem a 

mão-de-obra escrava, que tenta adaptar-se às novas tecnologias e às trans-

formações sociais e estruturais ocorridas nos últimos anos do século anterior, 

como a Abolição da Escravatura e a Proclamação da República.

Para realizar as mudanças necessárias e intervir no espaço densamen-

te construído, faltam, além de decisão política, condições humanas e uma 

situação economicamente confortável para cobrir os custos dessa grande 

empreitada. Ao tomar posse do Governo do Estado da Bahia, em 1912, José 

Joaquim Seabra reúne o desejo de mudança da cidade à sua força política, às 

condições econômicas favoráveis e a seus conhecimentos sobre intervenção 

em estruturas urbanas já consolidadas.

Para executar seu projeto, tem o apoio do Engenheiro Arlindo Coelho 

Fragoso, secretário do governo e coordenador de toda a ação executiva, do 

Prefeito Júlio Brandão e do Arcebispo Jerônimo Thomé da Silva. Uma parte 

dos trabalhos realiza-se sob a responsabilidade do Governo do Estado, com 

ou sem parceria com o Governo Federal, e outra parte fica a cargo do Governo 

Municipal.

Na modernização urbana e na implantação dos serviços de infraes-

trutura, a cidade sofre mudanças em sua antiga imagem, pelas demolição 
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de velhas casas, construções antigas e alguns edifícios representativos da 

arquitetura civil e religiosa. Trata-se de um tipo de intervenção denominado 

“urbanismo demolidor”.27  Conjuntos urbanos monumentais, que caracteri-

zavam a área, são derrubados em nome do progresso. O que se constrói em 

séculos é derrubado em anos.

Nas obras de alargamento das Ruas da Misericórdia e Chile e construção da 

Avenida Sete de Setembro – da Ladeira de São Bento ao Forte de São Pedro 

– foram a régua e o esquadro os elementos preponderantes, destruindo-se mo-

numentos importantes para a cultura nacional [...]. (CEAB, [197-], p. 494-495)

Como são financiadas todas essas intervenções? Graças aos contatos do 

Ministro de Estado Seabra28  com grandes empresários brasileiros e também 

com representantes do capital financeiro internacional, muitas das obras de 

melhoria realizadas no País são financiadas, desde o início do século. Ao tomar 

posse do Governo da Bahia, em 19 de junho de 1912, Seabra apoia-se numa 

lei que autoriza empréstimos estrangeiros, para aplicação em construções de 

avenidas ou estradas, e que permite a emissão de apólices estatais, cujos 

lucros complementam o custo das obras de melhoria da cidade. (PERES, 

1974, p. 39)

Além disso, no início do século XX, a Bahia vive um período de re-

cuperação econômica, ocupando, em 1905, o primeiro lugar na produção 

de cacau, um novo produto de exportação. Todas essas condições – capital 

estrangeiro, nacional e local29  – viabilizam a realização das tão desejadas 

reformas em Salvador.

Alguns empresários do Rio de Janeiro, como os Guinle, trazem capital 

nacional para o desenvolvimento de projetos, em circunstâncias um pouco sus-

peitas. Depois de anunciada a abertura, financiada por eles, de uma avenida 

litorânea entre o Rio Vermelho e o arraial de Itapoã, os mesmos, por intermédio 

da Companhia de Melhoramentos, compram terras de uma fazenda localizada 

no mesmo litoral, entre Barra e Ondina, por um valor muito baixo. Uma vez 

realizada a compra, muda-se a localização da avenida para o trecho do litoral 

entre Barra e Rio Vermelho, o que valoriza as terras recém-adquiridas por 

eles. Além desse fato, os Guinle, através da Linha Circular de Carris Urbanos, 

de sua propriedade, obtêm a concessão para instalar os trilhos dos bondes 

nessa nova avenida, embora as obras não sejam executadas de imediato.

Finalmente, a Companhia de Melhoramentos consegue realizar a aber-

tura da grande Avenida, a Sete de Setembro, entre a Ladeira de São Bento e 

a Barra, enquanto o Município assume os custos da avenida do litoral. (Sá, 

1918, p. 275)

27 Termo utilizado por Pierre Lavedan 
(1952, p. 91) para descrever esse tipo 

de intervenção. 

28 Além de Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores no governo de 

Rodrigues Alves (1902-1906), Seabra 
foi o Ministro dos Transportes, de 

1910 a 1912, no governo de Hermes 
da Fonseca (1910-1914).

29 P. ex., Crédit Mobilier,  
Eduardo Guinle e Apólices  

Populares, respectivamente.  
(CEAB, [197-], p. 520)
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As obras de ampliação do porto e de reforma da Cidade Baixa realizam-

-se com a ajuda dos comerciantes, que aplicam um imposto em ouro a taxas 

de 2%. A responsabilidade das obras está a cargo da Companhia Cessionária 

das Docas da Bahia, que tem um contrato assinado com o Governo Federal, 

desde o governo de Rodrigues Alves. Em 1911, entretanto, ainda continuam 

totalmente paralisadas. Seabra retoma essas e outras obras também na Ci-

dade Baixa, promovendo desapropriações e demolições para o alargamento 

e o alinhamento de algumas ruas e a abertura de outras. “Não lhe tivessem 

faltado os recursos, aggravados pela guerra europeia, e teria realizado todo o 

seu plano, de alto empreendimento, de remodelação desta capital, transfor-

mando a physionomia da colonial cidade de Thomé de Souza.” (BOCCANERA 

JÚNIOR, 1921, p. 182)

Os conflitos na Europa30  trazem dificuldades no desenvolvimento das 

negociações, gerando problemas para a finalização das obras iniciadas. Para 

não sustá-las, Seabra pede ajuda popular, através de apólices de baixo valor, 

arrecadando recursos para dar continuidade às intervenções.

A realização da reforma urbana

O que se faz na reforma

Ao assumir o governo, J. J. Seabra tem como projeto prioritário introduzir 

a modernidade nas ruas da velha capital, em função das novas necessidades 

de circulação, atreladas a uma espacialização-modelo, um novo modo de vida, 

uma nova estética, um novo sentido público e uma civilização do espetáculo 

e da velocidade.

Na actividade febril de uma cidade que se renova, resgatando, pela ância 

de construir e edificar, a incúria do passado [...] tudo, onde descancem os 

olhos, são obras - avenidas que se rasgam, ruas que se alargam, paços que 

se levantam, casas, pavilhões e jardins que vão surgindo; [...] umas do Es-

tado, outras da União; estas do Município e aquellas de particulares ou de 

emprezas diferentes; todas senão do povo, para o povo, para a sua alegria 

e para o seu trabalho, para a sua existência e para o seu orgulho; tudo é 

movimento... (MENSAGEM, 1914, p. 71-72)

As obras realizam-se em todas as partes. Renova-se o Distrito da Sé, 

orienta-se o crescimento da cidade em direção sul, com a abertura de uma 

grande avenida. Remodela-se e amplia-se o porto e alargam-se ruas da Cidade 

30 O início da Grande Guerra, em 
1914, prejudica as negociações com 
os capitalistas estrangeiros.
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Baixa, uma nova avenida liga essa parte da cidade à península de Itapagipe. 

Conquista-se o litoral, constroem-se novos edifícios e incentiva-se a construção 

de casas para os operários. São tempos de mudança, tempos de novidades. 

Thales de Azevedo (1972, n. 7, p. 71-72) escreve sobre essa época:

Tempo foi aquele e a partir de então [...], das reformas da Capital com a 

Avenida Sete, rasgada através de São Pedro, do Rosário, das Mercês, do 

Viaduto, da Vitoria, da construção de vários edifícios públicos, imponentes, 

grandiosos, o Palácio Rio Branco, o Aclamação, a Imprensa Oficial [...]  

A Praça Deodoro plantada de oitizeiros já grandes, para a visita do Marechal 

Hermes, o começo do aterro das Docas, os primeiros grandes prédios do 

‘comércio’, a reforma do Plano Inclinado, a garganta do Xixi, a agitada política 

dos tempos do legendário Seabra, a ‘angú baiano’, as obras do Intendente 

Júlio Brandão, os comícios políticos dissolvidos a bala ou a pata de cavalos, 

a febre amarela e a bubônica, o venerando Dom Jerônimo Tomé [...]. 

São elaborados alguns projetos antes das definições do que fazer e onde 

intervir (Fig. 34, ver caderno de imagens). Em 1910, Jerônimo Teixeira de 

Alencar Lima elabora seu Plano geral de melhoramentos em parte da cidade 

do Salvador, onde engloba questões centrais como a higiene, a estética e o 

trânsito urbano, utilizando como modelo a reforma do Rio de Janeiro (Fig. 

35). Em sua exposição sobre o plano, considera

[...] mal approveitada a parte da Cidade que é a mais saudavel, mais alta e  

descampada, e a que melhor se presta, pelas suas condições de nivelamento 

e posição central, a bôas edificações em ruas largas e alinhadas.

Esse nucleo da Cidade Alta, [...] pode ser transformado radicalmente em 

outro de feições modernas desde que se aproveitem as ruas largas actuaes 

[...] uma vez corrigidos certos defeitos de alinhamento e que se façam as suas 

ligações por outras ruas largas com pontos de convergencia ou de partida 

d’aquellas praças citadas. (LIMA, 1910, p. 1-2)

O projeto apresentado se fundamenta na melhoria do saneamento, do 

conforto e da plástica arquitetônica, indispensáveis à vida moderna. Alega 

que, ao ter as ruas reformadas, as edificações também serão beneficiadas pela 

municipalidade. Suas propostas englobam abertura de avenidas, alargamento 

de ruas, nova pavimentação, além da construção de casas operárias e de 

edificações públicas. Também envolvem jardins, praças, parques abertos à 

população e banheiros públicos.

Até onde temos conhecimento, esse projeto tem três versões, das quais, 

a segunda, de 1912, é a mais ousada, ainda que todas tenham como ponto 
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35. Projeto de melhoramentos na cidade do Salvador pelo engenheiro J. T. de Alencar Lima - perspectiva (1910)

central a abertura de uma grande avenida entre a Praça Castro Alves (antigo 

Largo do Teatro) e o Campo Grande.

Essa versão, apresentada aos Governos do Estado e do Município em 

dezembro de 1912, com o nome de Plano de Melhorias de Parte da Cidade 

de S. Salvador, recebeu um comentário cujo teor é importante ressaltar:

[...] o absurdo do projeto, concebido sem o menor respeito ao traçado 

existente e sem interesse na obtenção de algo aceitável. Unicamente o 

geometrismo o mais descabido, o alinhamento reto, os arcos de círculo, 

as formas dos esquadros e a completa destruição de uma estrutura urbana 

nascida e desenvolvida de forma orgânica no decorrer de mais de duzentos 

anos. (SALVADOR, 1979, p. 495)

Não é esse o projeto executado na reforma urbana de Salvador. Tam-

bém não se executa outro (Fig. 36), de 1912, de autoria do engenheiro José 

Celestino dos Santos, apresentado para o Distrito de Santana, onde se prevê 

a abertura de uma avenida em linha reta, entre a Praça da Piedade e a La-

deira da Independência, com a destruição de uma malha urbana tradicional 

e pitoresca. (SALVADOR, 1979, p. 495-496)

O projeto executado é uma nova versão do projeto de Alencar Lima de 

1910, a partir do qual apenas parte das intervenções previstas são realizadas, 

pois acabam-se os recursos financeiros. Ainda assim, destrói-se uma parte 
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significativa do acervo construído na capital da Bahia. Para alargar as ruas, são 

derrubados exemplares da arquitetura dos séculos XVIII e XIX. Para a abertura 

da avenida principal – a Avenida Sete de Setembro – são demolidas igrejas 

inteiras e parte de outras, uma ala do edifício do Senado do Estado e muitas 

residências, o que provoca um problema habitacional que necessita solução.

Theodoro Sampaio31  considera que as modificações na cidade devem 

levar em consideração o relevo, a elegância e o conjunto, para a obtenção 

de um bom efeito estético, respeitando-se os monumentos de valor histórico 

e arquitetônico. A abertura das vias deve ser feita sempre em função da 

salubridade pública, do trânsito e da diminuição de distâncias. Em segundo 

plano está a abertura de estradas em direção aos subúrbios, a pavimentação 

das ruas, as árvores, os passeios, os jardins públicos, os monumentos, os 

mercados, os banheiros públicos e os locais para o ócio. Sua preocupação é 

a nova sociedade. Propõe uma cidade que tenha como base o jardim, onde 

se unam as vantagens do campo com as da cidade.

Em seu relatório de 1905,32 no capítulo sobre ruas, deixa entrever a 

necessidade de um plano para a cidade, em que o saneamento, o embele-

zamento e a comunicação sejam os três eixos de orientação dos trabalhos. 

Propõe basicamente um novo esquema viário, com um vetor de expansão sul, 

pela criação de uma Avenida Beira Mar, da Conceição da Praia até a Barra, 

um túnel na Barroquinha, fazendo a ligação entre a Cidade Alta e a Baixa,  

e uma avenida na Cidade Alta, entre a Praça Castro Alves e o Campo Grande.

Em todos os projetos, propostas e comentários que se fazem em relação 

às melhorias necessárias em Salvador, encontramos o registro da urgência em 

agilizar os deslocamentos, da mudança da estrutura viária tanto na Cidade 

Alta como na Cidade Baixa, e de uma mudança na estética, que não agrada 

a todos, sempre visando à modificação da aparência de cidade colonial. Em 

1912, são aprovadas as mudanças necessárias.

Tenho a honra de communicar-vos que começaram hoje os estudos preli-

minares das obras de melhoramentos da Cidade do Salvador contractadas 

com o engenheiro Alencar Lima.

Os trabalhos de campo a cargo do engenheiro Souza Mendes tiveram inicio 

na Praça Castro Alves.33 

Analisaremos em separado as distintas intervenções que se realizam na 

cidade do Salvador, dividindo-as em três partes: o Distrito da Sé, a Avenida 

Sete de Setembro, a Cidade Baixa e o porto.

31 Theodoro Sampaio é o engenheiro 
responsável pela implantação de um 

moderno sistema de abastecimento de 
água e rede de esgoto para a cidade 

do Salvador, desde 1905. Suas ideias 
para a cidade estão num discurso 

proferido em 25 de agosto de 1912, 
no Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia. (LEME, 1999, p. 260)

32 Este é o relatório elaborado sobre 
a necessidade de infraestrutura para 

a cidade, o “Relatório de 1905”. 
(FERNANDES; SAMPAIO;  

GOMES 1999, p. 172)

33 Documento nº 1443, do maço 344, 
da série Secretaria da Agricultura,  
da seção republicana, no Arquivo 

Público do Estado de Bahia.
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36. Melhoramentos municipais de parte do distrito de Sant’Anna - 1912

O Distrito da Sé na reforma

O Intendente Júlio Viveiros Brandão aprova, sob responsabilidade 

municipal, o projeto de melhorias para o Distrito da Sé (Fig. 37), através da 

Resolução nº 344 de 29/08/1912.

Neste afã modernizador a parte mais atingida será exatamente aquela do 

antigo miolo ou núcleo da velha capital, não só porque aí estavam concen-

trados os maiores problemas de estrangulamento da ‘nova cidade’ idealizada, 

mas também por ser aí onde a especulação imobiliária iria realizar os seus 

melhores negócios. (PERES, 1974, p. 37)

Nem todas as intervenções são realizadas. Tendo a Igreja da Sé como 

ponto de divisão do Distrito da Sé, promovem-se intervenções em direção ao 

sul, e, pelo menos nesse momento, não se realizam as reformas projetadas 

para a área ao norte. Para esse setor, estão projetadas mudanças no alinha-

mento das Ruas do Colégio, do Liceu e de dois quarteirões do Terreiro de 

Jesus, agora chamado Praça 15 de Novembro, além da demolição da Igreja 

da Sé e do Palácio Arquiepiscopal. Pelo plano, todas as edificações da Rua 

do Arcebispo devem ser demolidas, para abrir espaço a um terraço. Por falta 

de recursos, essa parte do projeto não foi executada.

O setor sul sofre as amputações previstas no projeto. Primeiramente, 

realizam-se as demolições de parte das edificações da Rua da Misericórdia, 

do lado da terra, e de parte das do lado esquerdo da Ladeira da Praça, ambas 

com a intenção de alargar as ruas. Na Praça do Conselho, antiga Praça do 
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Palácio, as principais intervenções são efetuadas no século XIX, de forma que, 

nesses primeiros anos do século XX, só se acrescentam novas construções.  

O Palácio do Governo34  (Fig. 38  e 39) é afetado pelos bombardeios de 1912,35 

que destroem toda a ala esquerda e a parte central, onde se encontra a Bi-

blioteca Pública. Por isso, passa por uma total reconstrução, que altera sua 

fachada e inclui ornamentos os mais variados (Fig. 40). Constrói-se ainda 

um edifício para a Biblioteca Pública do Estado (Fig. 41), ambos inaugurados 

em 1919. É criada a Imprensa Oficial do Estado (Fig. 42), mas sua sede só 

se inaugura na década de 30.

Entre a Praça do Conselho e a Praça Castro Alves, executam-se grandes 

demolições. Para o alargamento da Rua Chile (Fig. 43, 44 e 45), derrubam-se 

as partes frontais de todas as edificações dos quarteirões do lado da terra, 

até a Praça Castro Alves, que tem suas fachadas reconstruídas no estilo da 

época. Outra rua alterada é a Rua do Pão-de-Ló, onde também são demoli-

das algumas construções. Ainda no setor sul, derruba-se a Igreja da Ajuda, 

em 1912, para a retificação da rua de mesmo nome. A demolição ocorre de 

forma pacífica, ante a justificativa de que devem deixar passar o progresso.

São previstas as demolições de outros monumentos e edificações – como 

a Igreja da Sé, o Teatro São João, a estação do plano inclinado do Gonçalves 

e as edificações da Praça Castro Alves –, que, entretanto, não se realizam.

Os proprietários dos edifícios demolidos são indenizados, e a recons-

trução fica sob sua responsabilidade. A pavimentação das ruas é refeita, por 

conta da Companhia Linha Circular, e a dos passeios laterais, a expensas 

dos donos dos lotes.

As mudanças são muitas e os jornais sempre fazem referências às 

obras em seus diários.

NA RUA CHILE AS OBRAS DE MELHORAMENTOS ESTÃO EM PROGRESSO

Na Rua Chile, que é realmente uma de nossas mais importantes vias públicas, 

as obras de melhoramentos vão a caminho de proxima realização.

Parte da dita rua ja se acha asphaltada e quasi promptos os novos trilhos 

por onde hão de trafegar mais duas linhas de bondes. (O CORREIO, 1914)

Durante o desenvolvimento do projeto, ruas são alargadas, construções 

são modificadas e exemplares da arquitetura civil, religiosa e pública demoli-

dos. Mas a trama urbana continua sendo a tradicional, havendo simplesmente 

um processo de alargamento das vias, para facilitar a introdução de novos 

meios de transporte, propiciar melhor arejamento e um novo aspecto.

34 Em 1900, o antigo edifício  
colonial foi reformado,  
e inaugurado, em estilo moderno.

35 A posse do governador J. J. Seabra 
não acontece de forma pacífica: um 
bombardeio, no dia 10 de janeiro de 
1912, atinge o Palácio do Governo e 
algumas casas da Rua Chile, antiga 
Direita do Palácio.
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38. Palácio dos Governadores - c. 1871

39. Palácio do Governo - 1900

40. Palácio Rio Branco - 1919
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41. Biblioteca Pública - década de 20 do século XX

42. Imprensa Oficial e Biblioteca Pública - década de 30 do século XX
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44. Rua Chile, antiga Direita do Palácio, depois das intervenções de 1912-1916

43. Rua Direita do Palácio, antes das intervenções - foto de B. Mulock - 1860
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45. Rua Chile depois do alargamento realizado em 1912-1916

O plano de reformas também inclui as novas construções e as novas 

fachadas das edificações, mutiladas pelo alargamento das ruas. São modifica-

das, inclusive, construções que não são afetadas pela reforma, com o intuito 

de seguir o novo estilo em moda: o ecletismo. A legislação de construções 

da Prefeitura exige a introdução de novos elementos, como as bandeiras, 

em grades de ferro, sobre as portas. Mas, de um modo geral, a composição,  

a ordenação das janelas, o ritmo e a proporção das fachadas pouco se alteram.

O setor do Distrito da Sé é de grande valor, e as reformas provocam uma 

mudança nas atividades que ali se desenvolvem. As partes renovadas agora 

constituem um ambiente chic, e as pessoas circulam elegantemente vestidas 

pelas confeitarias e lojas de moda que se inauguram. As novas atividades que 

surgem no Distrito da Sé serão tratadas mais adiante.

A Avenida Sete de Setembro na reforma

A mais importante intervenção realizada em Salvador, durante o período 

estudado, é a abertura da Avenida Sete de Setembro, sob a responsabilidade 

do Governo do Estado da Bahia. A obra é o resultado da retificação e do alar-

gamento de várias ruas e vielas, que se estendem da Praça Castro Alves até o 

Farol da Barra, e da demolição de importantes edifícios da cidade, entre eles 

a Igreja de São Pedro Velho, a ala esquerda do edifício do Senado do Estado 
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e parte da Igreja do Rosário de João Pereira (ou dos brancos) e do Convento 

das Mercês. (Fig. 46, ver caderno de imagens)

Seu objetivo é a abertura de um vetor de expansão que desafogue o 

Distrito da Sé. O traçado da avenida projetada tem um total de 4.600m de 

extensão, 21m de largura com 3m de calçada, com exceção da ladeira que 

dá acesso à Barra, cuja largura permanece com as dimensões originais.36  Em 

1916, a avenida tem 82.800m2 de asfalto e está equipada com tubulações 

para as redes de água, esgoto, águas pluviais e instalações para a iluminação 

elétrica. Uma parte está localizada no Distrito de São Pedro, em seu eixo 

longitudinal, numa área antes ocupada por uma parte da elite econômica e 

intelectual da cidade, e que sofre um intenso processo de empobrecimento, 

com partes deterioradas e muitas edificações convertidas em cortiços. A outra 

parte se desenvolve sobre o eixo longitudinal do Distrito da Vitória.

Pelo traçado do projeto original, a grande avenida, que se abre no 

Distrito de São Pedro, passa sobre a área do Mosteiro de São Bento (Fig. 47  

e 48), onde seria construído um conjunto de edifícios para abrigar as novas 

instalações do serviço público. O Mosteiro se salva de seu triste destino pela 

mobilização do Abade Dom Majolo de Caigny que, através de um “aviso ao 

povo baiano”, distribuído pelas ruas, conquista a simpatia da população. 

Apesar disso, os jornais pensam ser essa ação em defesa do patrimônio um 

equívoco, pois a prioridade é a transformação da cidade.

OS FRADES DO S. BENTO E A REMODELAÇÃO

Uma coisa que não se comprehende é que os srs. frades queiram entravar 

o nosso progresso, creando toda a sorte de difficuldades ao plano de me-

lhoramentos.

Homens extranhos ao movimento civilizador, pouco se lhes dá que a Bahia 

seja eternamente a velha cidade da colonia infecta e africanizada, ou que se 

a queira remodelar dando-lhe o molde das cidades europeias. (O CORREIO, 

1913)

Mas a outra igreja, a de São Pedro Velho (Fig. 49 e 50), é derrubada 

em função da avenida (Fig. 51 e 52). As obras seguem demolindo outras 

edificações localizadas num dos lados das antigas ruas que se alargam.  

O trecho entre a Igreja de São Pedro e a Praça do Campo Grande é o mais 

afetado, no que diz respeito às demolições e intervenções no espaço construído.

Nesse trecho localizam-se outros edifícios religiosos e o Senado do Es-

tado da Bahia, que são parcialmente demolidos e, depois, remodelados com 

novos estilos arquitetônicos. Do outro lado, não havia edificações importantes 

da cidade, que justifiquem a decisão sobre o partido adotado.

36 Essa é a última parte da 
intervenção, quando os recursos 

financeiros escasseiam, e o projeto 
tem de mudar, mantendo a mesma 

largura da rua original.
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47. Ladeira de São Bento, antes das intervenções de J. J. Seabra - 1884 - foto de Marc Ferrez

48. Ladeira de São Bento - meados do século XX
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49. Igreja de São Pedro Velho
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50. Demolição da Igreja de São Pedro Velho para abertura da Av. 7 de Setembro

Europa França e Bahia_2ed.indd   232 3/10/2011   19:15:22



51. Avenida 7 de Setembro - Estátua do Barão do Rio Branco - local da antiga Igreja de São Pedro Velho

52. Avenida 7 de Setembro - Relógio de São Pedro - local da antiga Igreja de São Pedro Velho
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Os pontos do traçado da avenida menos afetados pelas obras, por 

já terem a rua mais larga, são os trechos entre a Ladeira de São Bento e a 

Igreja de São Pedro e o do Corredor da Vitória, além do da Ladeira da Barra, 

não alargado.

Para a abertura da Avenida Sete de Setembro, o tecido urbano não sofre 

alterações radicais, pois não se cortam ou derrubam quarteirões, como ocorreu 

na abertura da Avenida Central no Rio, ou do Bulevar Sébastopol, em Paris.  

O que percebemos, na Cidade Alta, em Salvador, é a confirmação de um eixo 

dinâmico, que orienta o crescimento da forma urbana da Igreja da Sé para a 

Barra, buscando o litoral sul e melhorando as comunicações nessa direção. Já 

se pode notar esse vetor desde os princípios da expansão da cidade, ligando 

o Centro à área nobre e definindo bairros para a classe abastada, locais mais 

agradáveis, arejados e saneados, com uma melhor qualidade de vida.

A Cidade Baixa e o porto na reforma

Como parte da reforma urbana, a transformação da Cidade Baixa (Fig. 

53, ver caderno de imagens) tem o objetivo de criar um moderno centro de 

comércio, ampliar e equipar o porto e, em áreas conquistadas ao mar, cons-

truir quarteirões separados por amplas ruas que facilitem a circulação das 

mercadorias. As antigas ruas, estreitas, que serpenteiam a montanha, devem 

ter seus percursos corrigidos, atingindo-se uma dimensão mais espaçosa por 

meio da demolição de edifícios “[...] e que a Cidade Baixa da Bahia, profun-

damente modificada, e melhorada pelas novas construções e alargamentos 

de suas ruas, apresente, completamente diversas do que é hoje, as vantagens 

dos modernos centros de commercio.” (MENSAGEM, 1912, p. 60-61)

As iniciativas de melhorar o Porto de Salvador começam com o Conde 

dos Arcos e, durante todo o século XIX, tenta-se levar adiante um projeto que 

o transforme num porto digno de sua importância. Esse porto, apesar de sua 

grande extensão, não funciona como uma unidade, pois está fracionado em 

pequenos atracadouros independentes, a maioria privados, pertencentes a co-

merciantes. Há que adaptá-lo também às novas embarcações de maior calado, 

que não podem chegar até o cais, o que prejudica os negócios. Os armazéns 

são velhos, precários, não adequados ao armazenamento das mercadorias.

Desde 1891, existe a ideia de reformar o porto, para ampliá-lo e 

equipá-lo. As promessas são muitas, mas, em 1904, as obras continuam 

paradas. Segundo as palavras do Governador Dr. Jose Marcelino de Souza, 

essa situação tende a solucionar-se e “[...] os melhoramentos há muito 

reclamados pelos poderes públicos e pelo comércio parece que caminham 
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para sua solução segundo promessas e afirmações do Governo Federal.” 

(MENSAGEM, 1905, p. 84)

Depois de muitas manobras, adiamentos e mudanças de concessão, por 

fim, a Companhia Cessionária de Docas da Bahia inicia as obras em 1908, 

com capital internacional, francês e inglês. Apesar de serem de fundamental 

importância para a exportação do cacau, que aumenta a cada ano, em 1911, 

as obras ainda continuam paradas. Um dos motivos é o bloqueio dos donos dos 

trapiches e armazéns, que resistem às desapropriações. Em 1913, as obras 

finalmente seguem adiante, paralisadas vez por outra por falta de recursos, 

e, entre os anos 1914 e 1918, em função da guerra na Europa.

Seabra contribui de forma decisiva nas intervenções do porto, seja como 

ministro em dois Governos Federais, ou à frente do Governo do Estado da 

Bahia. Ao tomar posse desse último, encontra as obras paradas desde 1911, 

com pouca coisa realizada, e decide levá-las adiante.

Em 1913 (Fig. 54), são inaugurados 532m de cais – 332m para grandes 

barcos e o restante para os de cabotagem – e 3 armazéns. Em 1914, já são 

750m de cais aberto ao tráfego, o cais para cabotagem já está finalizado,  

o quebra-mar do sul está pronto e o do interior tem 120m concluídos. Dos 

7 armazéns construídos, 6 funcionam normalmente. Finalmente, em 1923, 

já são 1.378m de cais para atracar, 220m de cais de cabotagem, mais de 

1.500m de quebra-mar interno e externo. Dos equipamentos, há 8 armazéns 

internos, 1 externo, 1 para infláveis, 15 guindastes com 1.200m de trilho e 

3.450m de linha de trem no cais, pavimentação, iluminação, rede de esgo-

to, rede de abastecimento de água, depósito de carvão etc. (CEAB, [197-]  

p. 538-542)

A Cidade Baixa passa por diversos aterros, que ampliam sua área ao 

longo do todo o século XIX. Em princípios do século XX, abrem-se duas novas 

ruas37  sob as ordens do Intendente Municipal José Eduardo Freire de Carvalho 

Filho (1900-1903): 

[...] soube o exmo. Sr. dr. Jose Eduardo Freire de Carvalho Filho, com admira-

vel e louvavel tino administrativo, abrir essas novas artérias para a expansão 

da actividade commercial, e progresso material da nossa urbes, a qual, igual-

mente, prestou relevantes serviços. (BOCCANERA JÚNIOR, 1928, p. 228)

Mas ainda fica muito por fazer. As obras do porto influenciam, de forma 

decisiva, na aparência da Cidade Baixa. É preciso acompanhar os novos tem-

pos e também aderir à modernidade. Em 1912, J. J. Seabra comenta suas 

ações na mensagem apresentada à Assembléia Geral Legislativa:

37 São as ruas Santos Dumont  
e Visconde do Rosário.
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[...] iniciei a reforma desta cidade, absolutamente necessaria, maximé na par-

te baixa, onde a actividade mercantil, á falta de espaço, se sentia opprimida, 

e o aspecto da estreita faixa occupada entre a collina e o mar patenteava na 

conservação do passado, mais que atrazo, os testemunhos formaes de uma 

verdadeira decadencia. (MENSAGEM, 1912, p. 49)

A Companhia Cessionária vende a parte que conquista ao mar à Com-

panhia Imobiliária da Bahia.38 Essa divide a área em quarteirões, separados 

por largas ruas, dando origem a uma nova urbanização, chamada Bairro das 

Nações.39  A companhia também tem a obrigação de fazer a pavimentação, 

os jardins e a arborização e de implantar a infraestrutura, como água, esgoto 

e iluminação.

Sob a responsabilidade do Governo do Estado e com o apoio dos co-

merciantes, representados pela Associação Comercial, o governo também 

intervém na parte construída da Cidade Baixa, demolindo edificações para 

ampliar as ruas e alinhar as construções, que, como em outras partes da 

cidade, mantém seu traçado urbano original.

Três de suas principais ruas passam por esse processo. Nas duas 

primeiras, a Nova das Princesas e a Nova do Comércio, sentido Alfândega/

Associação Comercial, derrubam-se as construções do lado da terra, pois as 

edificações do outro lado são do século XIX. Uma vez acabadas as obras, os 

edifícios são reconstruídos de acordo com o novo “espírito moderno”. (Fig. 

55 e 56) A Rua de Santa Bárbara, perpendicular às demais, é alargada para 

a obtenção de uma melhor união entre o porto, em construção, e a Cidade 

 54. Ampliação do porto de Salvador - aterro e cais - c.1913

38 Entre a Alfândega e o 7º armazém, 
em frente ao prédio do Moinho da 
Bahia.

39 Apenas nos anos 40 do século XX 
os enormes vazios começam a ser 
preenchidos por uma nova geração 
de edifícios, com vários andares, e as 
casas mais antigas são demolidas.
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Alta, através da Ladeira da Montanha, que apresenta as melhores condições 

técnicas para se chegar ao alto da escarpa. O governo modifica a Cidade Baixa

[...] mudando-lhe o aspecto antigo, embellezando-a, saneando-a, remode-

lando-a, alargando ruas, sendo, nessa grande obra de progresso, auxiliado, 

também, pela iniciativa particular, que modificou fachadas de velhos prédios 

e construio novas, de outra esthética, de feição toda moderna. (BOCCANERA 

JÚNIOR, 1921, p. 182)

A princípio, as melhorias limitam-se àquele espaço entre a Alfândega 

e a Associação Comercial. Porém não terminam aí, pois há a necessidade de 

ligar a área comercial da Cidade Baixa à península de Itapagipe, e o porto à 

Estação Ferroviária da Calçada. Não se pode continuar com uma única rua 

estreita e sinuosa que contorna a montanha, com habitações insalubres e de 

trânsito difícil. Para resolver esse problema, projeta-se uma avenida entre o 

Mercado do Ouro e a Jequitaia, com 20m de largura, que possibilite o fácil 

acesso de pessoas e mercadorias até a estação ferroviária e aos bairros da 

península. Essa obra se torna possível com os recursos que a Comissão Fiscal 

da Bahia obtém para as desapropriações, a renda do imposto de 2% em ouro 

e outras verbas consignados pela Companhia Cessionária.

O que muda na parte baixa da cidade do Salvador é a linha do mar. 

Alguns elementos, como armazéns antigos, trapiches, fortalezas e igrejas, 

que antes se localizavam à beira da baía, ficam longe do mar, depois dos 

aterros. O eixo da Preguiça, para o norte, é mantido, com mais uma rua.  

A nova urbanização amplia a malha urbana da Cidade Baixa com a introdução 

de um típico urbanismo em quadrícula, o que muda a aparência do bairro 

comercial, o Comércio, como se costuma chamar.

A interpretação da reforma urbana

Os argumentos da reforma

Se, na reforma urbana do Rio, encontramos fortes argumentos que 

fundamentam a ação dos governantes na cidade, em Salvador, isso não fica 

tão claro nem tão evidente. Sabe-se, porém, que as justificativas que apoiam 

as intervenções são a salubridade, a fluidez e a estética.

A rua Chile morosamente vae-se remodelando e quem por ella passar hoje, 

apesar dos montes de terra dos edificios que cahiram sob os golpes da picareta 

civilizadora, tem a impressão agradável de já estar transitando por uma via 
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nova, transbordante de ar puro, clara, e pensa com indizivel satisfação de 

ver em dias próximos substituindo a apertada e escura viella de outrora, 

que todavia era uma das melhores de nossa patriarcal metropole uma outra 

via moderna, asphaltada, cujos edificios correspondem as exigencias da 

moderna esthetica architectural, e por onde passe uma multidão alegre 

e ‘chic’, pisando passeios alvos, com arabescos negros em suas curvas 

impeccaveis. (O Correio, 9 out. 1913, grifos nossos)

Esse é um exemplo do que pede a população, através da imprensa,  

e do que as reformas do governo de Seabra tentam implantar na cidade. Nesse 

texto, encontramos os argumentos da salubridade, através das referências à 

presença do ar puro, da fluidez, proporcionada pela circulação numa nova 

via, que substitui a estreita e escura, e da estética, pela moderna arquitetura 

dos edifícios. São as três grandes preocupações da época.

A reforma urbana de 1912-1916 garante a fluidez das mercadorias para 

o comércio internacional, e também para o abastecimento da capital, com 

a abertura da Avenida Jequitaia, que conecta o porto, ampliado e equipado,  

à estação de trens da Calçada. As reformas realizadas no conjunto da Cidade 

56. Comércio - Cidade Baixa
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Baixa também facilitam o deslocamento de produtos e de pessoas, melhorando 

o comércio e agilizando as comunicações com a Cidade Alta.

No que se refere à ampliação da área urbana, a reforma define, ou me-

lhor, confirma os vetores de expansão, determinando novas áreas na cidade.  

A implantação de novos meios de transporte também impõe uma mudança na 

antiga estrutura urbana, adaptando-a às novas necessidades de deslocamento 

e às novas tecnologias.

A abertura da Avenida Sete de Setembro é a obra de maior impacto 

realizada na Cidade Alta, articulando o centro com a área nobre, em processo 

de formação desde o século anterior.

Seabra enfatiza a questão da salubridade em seu discurso, justificando 

o projeto de intervenção na malha urbana com a regularização dos serviços 

de higiene e com a organização do Serviço Geral de Saúde Pública do Estado. 

Ao intervir nas ruas, derrubando edificações e alargando os espaços públicos, 

procura a eliminação de tudo que possa contribuir para a contaminação, como 

águas paradas, lixo etc. Mas intervir no espaço público não é suficiente.

Na concepção dominante entre médicos, engenheiros e políticos, entretanto, 

esta ação sobre o espaço público será considerada necessária, porém insu-

ficiente, posto que os espaços sob domínio dos particulares - as habitações 

e terrenos baldios em especial - serão igualmente considerados locus de 

contaminação que punham em risco a saúde dos habitantes da cidade como 

um todo. (FERNANDES; SAMPAIO; GOMES, 1999, p. 169)

A dificuldade de intervir no espaço privado para mudar hábitos e modos 

de vida faz com que o poder público, por meio das obras e da consequente 

valorização do solo na área central, retire dali a população pobre, que se 

desloca em direção a áreas específicas a ela destinadas. Para esse grupo, 

projetam-se, mas não necessariamente se constróem, conjuntos homogêneos 

de casas proletárias, dentro dos preceitos higiênicos, para deixar livre o centro, 

espaço apropriado pela burguesia. Esse constitui, pois, também um processo 

de exclusão na cidade.

A estética também é um instrumento de construção da nova cidade, de 

uma nova urbanidade, de uma nova identidade e de uma nova imagem. Os 

planos e projetos de embelezamento partem da construção de monumentos 

e edifícios isolados para o conjunto da cidade, que começa a ser questionada 

no âmbito da boa forma.

Os governantes afirmam a necessidade de embelezar as áreas sem 

atrativos, com ruas estreitas e sem arquitetura “moderna”. Arquitetos, escul-

tores, pintores e decoradores vieram de São Paulo, por decisão do Intendente 
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Municipal, Júlio Viveiros Brandão, a partir de 1912, entre eles, Pasquale de 

Chirico, Júlio Conti, Filinto Santoro, Rossi Baptista, o engenheiro José Allioni 

e o pintor decorador Sercelli. (FLEXOR, 1999, p. 160)

A força de Salvador se mantém pela influência, na política nacional, 

dos senhores de engenho, chefes políticos regionais, que têm em Salvador 

sua sede residencial. Em princípios do século XX, a capital da Bahia perde o 

posto de segunda cidade para São Paulo, que vem desenvolvendo uma política 

industrial que atrai mão-de-obra em busca de emprego. Salvador também 

perde parte da população, que se dirige para o sul do Estado, onde o cacau 

começa a se destacar. Mesmo assim, o porto sustenta sua economia e seu 

posto de cidade capital, com um grande domínio sobre capitais sub-regionais 

e seu hinterland, que concentra funções e recursos, ficando cada vez mais 

forte com relação a outras capitais regionais.

Mas essas Capitais sub-regionais apenas fazem penetrar em meio rural 

as influências da Cidade do Salvador; centralizam a produção agrícola do 

Recôncavo e do Sertão e reenviam-na à Capital do Estado, donde ela é 

dirigida para a Europa. Essa organização de um espaço sub-regional reforça 

a dependência da região defronte em relação à cidade do Salvador. A cida-

de encontra, assim, a oportunidade de concentrar ainda mais os recursos 

financeiros, econômicos, sociais e políticos, concentração que vai prosseguir 

sempre. (SANTOS, 1959a, p. 41)

Ser uma cidade capital fundamenta a vontade dos governantes em 

adaptar o espaço urbano de Salvador às novas ondas de modernidade, jus-

tificando, assim, as intervenções dos anos 1912-1916 e as arbitrariedades 

cometidas para levá-las a cabo. Uma capital de sua importância, porto de 

comércio exterior de primeira linha, não pode manter suas ruas coloniais, seus 

hábitos tradicionais, nem ficar para trás das outras capitais de Estado, com 

estruturas já transformadas e modernizadas.40 Salvador quer ser uma cidade 

de seu tempo, com largas avenidas, um porto moderno e uma arquitetura 

que coincida com sua categoria de cidade capital, de cidade mais importante 

do nordeste do País.

Depois da reforma

As ruas de Salvador são beneficiadas com intervenções que, além de 

transformarem sua imagem, mudam também a localização das atividades 

nelas desenvolvidas. Não se pode dizer que é uma transformação homogênea, 

pois alguns pontos permanecem com seus usos tradicionais e outros alteram 

40 Alguns exemplos são Rio e sua  
“Reforma Passos”, São Paulo, que 

realiza a sua reforma entre os anos 
1910-1914, ao mesmo termpo que 
Recife, também reurbanizada entre 

1910-1913.

Europa França e Bahia_2ed.indd   241 3/10/2011   19:15:24



242     |     Europa, França e Bahia

suas funções. A Cidade Baixa se mantém como centro comercial e financeiro, 

e a Cidade Alta, como centro administrativo, político e religioso. Nessa época, 

a maioria das atividades permanece como antes, e apenas o comércio varejista 

sobe a encosta, em busca das ruas da Cidade Alta.

Na parte baixa, as obras do porto intensificam o comércio de importação 

e exportação, que atrai os novos bancos, sedes de empresas e casas comer-

ciais, localizados em suas ruas reformadas, passando a área a ser conhecida 

definitivamente como o “Comércio”. Ali se fazem os grandes negócios, ali 

está o centro financeiro e empresarial de Salvador.

Para melhor analisar a parte de cima, dividimos o Distrito da Sé em 

quatro setores,41  que se comportam de formas distintas. Há uns que mudam 

e outros que mantêm suas funções. São alargadas suas ruas e levantadas 

novas construções, mas uma parte da área mantém a estrutura colonial, com 

edificações dos séculos XVII e XVIII.42  As obras consolidam sua centralidade. 

De forma geral, o que se sucede no núcleo inicial de Salvador é a transformação 

de pequenos negócios locais para a criação de um “centro” urbano. Dentro do 

diminuto espaço do Distrito da Sé, as atividades ou ocupações desenvolvidas 

definem espaços frequentados por populações distintas. A Rua Chile abriga 

bonitas confeitarias e luxuosas lojas de moda, onde se encontram os últimos 

lançamentos da Europa, que atraem a classe mais rica, a elite social e intelec-

tual da capital. A Rua da Vala é frequentada por uma população mais pobre e 

remediada, que busca lojas mais simples, oficinas e serviços mais humildes. 

Nas ruas do Pelourinho, há uma população pobre, que ainda vive em cortiços 

e casas de cômodo, muitos artesãos e prostitutas, com um comércio modesto.

Em resumo, o Distrito da Sé, assim como todo o resto da cidade, divide-se 

em zonas com distintas atividades e distinta estratificação social. O primeiro 

setor abriga um comércio fino e profissionais liberais; o segundo é especializado 

em serviços; no terceiro, um comércio menor, com artesãos ocupando suas 

ruas; e, no quarto setor, um comércio mais simples. (PINHEIRO, 1992, p. 58)

Da mesma forma que o Distrito da Sé, outros também se especializam 

progressivamente. A Liberdade se firma como um novo bairro proletário. Em 

direção à península de Itapagipe e aos subúrbios, ao longo da linha férrea, 

seguem as indústrias e o proletariado.

O comércio e os serviços dominam a parte mais central, e as novas áreas 

residenciais da burguesia seguem crescendo em direção ao sul, em busca do 

litoral, de locais mais agradáveis para viver. O eixo principal, a Avenida Sete 

de Setembro, depois de valorizada e reformada, é apropriada pelas classes do-

minantes, que ali fixam residências, instalam seus escritórios e estabelecem as 

41 O primeiro setor localiza-se entre 
a Praça Castro Alves e a Igreja da 
Sé; o segundo, entre a Igreja da Sé 
e o Terreiro de Jesus; o terceiro, 
entre o Terreiro de Jesus e o Largo 
do Pelourinho; e o último, a Rua da 
Vala, apesar de pertencer ao Distrito 
de Santana.

42 Por exemplo, as edificações das 
ruas do Pelourinho.

Europa França e Bahia_2ed.indd   242 3/10/2011   19:15:24



O caso da cidade do Salvador     |     243

melhores lojas da cidade. As obras expulsam a antiga população empobrecida, 

que vivia em edificações encortiçadas em partes do Distrito da Sé e do Distrito 

de São Pedro e que tem de buscar novos locais para acomodar-se. O projeto 

de abertura da Avenida Oceânica (Fig. 57), que liga a Barra ao Rio Vermelho, 

orienta a expansão da malha urbana, além de atender aos investimentos 

especulativos do solo urbano. A reforma de 1912-1916 confirma essa nova 

divisão espacial na cidade e a segregação social, dois processos que vinham 

sendo gerados desde meados do século anterior.

A elite idealiza uma cidade europeizada e “branca”, mas encontra 

limites para sua materialização, por ser Salvador uma cidade composta por 

aproximadamente 75% de negros e mestiços. Como alternativa, a burguesia 

cria espaços onde possa fabricar essa cidade idealizada, europeizada – Barra 

(Fig. 58, 59, 60) e Ondina, além de Vitória (Fig. 61 e 62) e Graça. A classe 

média assenta-se predominantemente na segunda linha de cumeada, em 

bairros como Nazaré, Barris, Barbalho etc. Os mais pobres amontoam-se 

em áreas centrais não reformadas, ou se deslocam para bairros ao norte do 

centro, como Liberdade e São Caetano.

As intervenções introduzem outras formas de exclusão social, tais como 

a diversidade de tratamento quanto à implantação de infraestrutura nas áreas 

novas e nas antigas, essas últimas em processo de degradação. O custo dos 

aluguéis também define a permanência ou a expulsão da população dos 

seus locais de residência, pois o aumento do valor, nas áreas reformadas, 

leva a população de baixa renda a buscar habitações cada vez mais baratas 

e, portanto, mais insalubres, com péssimas condições de habitabilidade.

A nova distribuição da população na cidade é um projeto da burguesia, 

que até pouco tempo tinha interesse em conviver com as classes de baixa 

renda e os escravos, pois esses lhe prestavam serviços fundamentais, como 

jogar fora os dejetos ou transportá-la de um lado ao outro. “Sua convivência 

é útil até quando se estabelecem novas relações sociais, quando a presença 

do pobre não é mais tolerada na paisagem urbana.” (SOUZA, 1984, p. 87)

Com a introdução dos serviços de infraestrutura e dos transportes 

mecânicos, já não há a necessidade da presença tão constante de pessoas 

pobres e negras, que agora só atrapalham a idealização da cidade “branca” 

e de aparência europeia. Como no Rio, depois da nova estrutura espacial, 

surgem, em Salvador, os “guetos” da classe de baixa renda. São pessoas que 

necessitam viver perto do trabalho, muitas vezes na proximidade das casas da 

classe alta. São empregadas domésticas, jardineiros e indivíduos que prestam 

Europa França e Bahia_2ed.indd   243 3/10/2011   19:15:24



244     |     Europa, França e Bahia

outros serviços domésticos. Nos bairros centrais, a população que não pode 

ou não quer se afastar concentra-se nos sobrados, cada vez mais subdividi-

dos, ou em casebres colados uns aos outros, conhecidos como “avenidas”.

A nova Salvador, a cidade moderna e capitalista, define novos espaços 

na capital, habitados por classes sociais distintas. A cada uma corresponde 

um novo lugar no novo espaço urbano, mesmo que alguns bairros mantenham 

uma população heterogênea.

As transformações nas áreas construídas e a formação de novos bairros 

estabelecem uma nova estrutura urbana que, por sua vez, define uma se-

gregação socioespacial na cidade. Cada bairro de Salvador passa a ter uma 

função definida depois da reforma implantada nos tempos de Seabra. Pode-

-se observar, cada vez mais, a separação entre bairros residenciais e bairros 

comerciais, bairros pobres e bairros ricos. As alterações na estrutura urbana 

e a segregação social se complementam, porque ocorrem simultaneamente, 

e não se pode fazer referência a uma sem a outra. São processos siameses, 

já que a segregação social se produz com a introdução de uma nova maneira 

de estruturar a cidade.

A fuga das áreas centrais por parte dos setores mais ricos da população 

já delineia desde muito cedo uma nítida distinção, a nível de localização e 

aparência, entre bairros populares e burgueses, rompendo a superposição 

(ou proximidade) de classes sociais em um mesmo espaço, característica 

57. Avenida Oceânica no trecho entre a Barra e Ondina
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60. Uma rua na Barra

59. Vista da Barra e da Avenida Oceânica

Europa França e Bahia_2ed.indd   245 3/10/2011   19:15:25



61. Avenida Sete de Setembro - Corredor da Vitória

62. Avenida Sete de Setembro - Corredor da Vitória
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da cidade colonial. A nível da arquitetura, essa distinção completa-se pela 

exteriorização de códigos estéticos específicos, que podem ser esquematiza-

dos na contraposição entre, de um lado, o palacete neoclássico ou eclético 

e, do outro lado, o conjunto homogêneo de casinhas proletárias, onde a 

pobreza estética se ‘justifica’ diante dos avanços dos preceitos higiênicos. 

(FERNANDES; GOMES, 1992, p. 64-65)

A mudança na estrutura urbana começa em meados do século XIX, 

quando os comerciantes ricos abandonam o centro da cidade em busca de 

novos espaços para viver. É o primeiro passo para a separação entre o trabalho 

e a casa, com o surgimento de um bairro quase exclusivamente para a classe 

alta, enquanto que o Centro passa a abrigar uma população de classe social 

mais baixa e mais pobre. Aos poucos, a classe média também sai em busca 

de novas zonas exclusivas.

Os modelos da reforma urbana

Salvador também realiza sua reforma tendo como base intervenções 

urbanas anteriores, ocorridas em outras cidades brasileiras. Diferentemente 

das intervenções do Rio de Janeiro, no caso de Salvador há carência de 

uma bibliografia específica sobre a reforma urbana. Entretanto, autores que 

escrevem sobre esse período da cidade – jornalistas e cronistas da época – 

referem-se às reformas de Seabra como inspiradas nas que ocorrem no período 

1902-1906 na Capital Federal.

O plano das reformas urbanas, em princípios do século XX, no Brasil, 

faz parte de um projeto nacional de modernização de cidades, segundo o 

qual muitas cidades brasileiras reformam suas estruturas viárias, sob um 

novo modelo ideológico e cultural, vindo da Europa, para mudar a aparência 

das cidades. Podemos citar exemplos como São Paulo, Santos, Porto Alegre e 

Recife, entre outras capitais, que passam por processos de mudança. Salvador 

é uma capital importante e faz parte desse processo, em que as palavras de 

ordem são reformar, sanear, ordenar e modernizar.

Uma revisão

Já nos discursos sobre a cidade, em finais do século XIX e princípios 

do século XX, no que se refere ao traçado urbano e aos métodos de planeja-
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mento, percebemos que Salvador segue o exemplo das cidades europeias e 

norte-americanas. E a reforma de 1912-1916, segue o modelo da reforma 

do Rio de 1902-1906, quando se transforma a capital do Brasil.

A capital federal tornara-se chic, fashionable, up-to-date (expressões cor-

rentes na imprensa da época). Era uma réplica tropical de Paris, que o barão 

do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores, podia exibir com orgulho, 

uma cidade que suplantava Buenos Aires, que já era uma grande metrópole 

nas últimas décadas do século XIX. (BARBOSA, 1974, p. 16)

Segundo o mesmo autor, essa ideologia do progresso, que se produz 

no Rio, contagia a Bahia em 1912, quando assume o poder do Estado J. J. 

Seabra, que chega “[...] imbuído das mesmas idéias de reforma urbana à 

européia, de Pereira Passos. É a ‘ideologia do progresso’, que se preocupa 

tão somente em substituir o velho pelo novo, sem medir conseqüências [...]” 

(BARBOSA, 1974, p. 17)

No estudo sobre as transformações urbanas de Salvador, observamos 

que a remodelação da cidade tem sua gênese no Rio de 1902-1906, quando 

J. J. Seabra ocupa o Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e assiste às 

intervenções43  lá realizadas. É normal, portanto, que tente implantar em sua 

cidade, Salvador, as mesma ideias e técnicas que ajuda a introduzir no Rio.

Fernando Peres, em seu livro Memória da Sé, comenta a influência do 

sul do País, Rio e São Paulo, e de suas obras de engenharia, sobre Salvador, 

fazendo uma reflexão sobre o fato de dez anos depois de implantado no Rio, 

esse “urbanismo” chegar até o Nordeste, e Salvador passar por sua reforma 

urbana.

A liderança política e administrativa, assim como os órgãos de imprensa, 

serão responsáveis pela pregação e realização das ideias de reforma urbana. 

É certo que esta ânsia de progresso não surge, em nossa cidade, como por 

encanto, mas ela representa o reflexo de uma situação existente no sul do 

país, no Rio e S. Paulo, especialmente depois da realização de grandes obras 

de engenharia. Desde então a palavra dos homens públicos vai enfatizar que 

a cidade do Salvador carecia urgente de novos projetos viários e de sane-

amento, que o antigo burgo deveria ser convenientemente preparado para 

entrar, já com certo atraso, na mecânica do século. (PERES, 1974, p. 35)

Em sua análise, Peres segue comentando que a população quer algo 

similar ao Rio. Em reportagem do Jornal de Notícias, os leitores pedem, entre 

outras coisas, “um engenheiro Passos”, ou “um Passos”, o que demonstra a 

grande consideração que se tem ao referido engenheiro, uma personalidade 

43 Como Ministro do Interior do 
governo de Rodrigues Alves, contribui 
para a reconstrução da Faculdade 
de Medicina, inclui nas resoluções 
do Governo Federal as obras do 
porto (as docas); como Ministro da 
Viação e Obras Públicas do governo 
do Marechal Hermes da Fonseca, 
realiza o contrato da Rede Ferroviária 
Federal, assegurando melhorias nas 
comunicações na Bahia.
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capaz de mudar o aspecto de uma cidade, transformando-a numa nova. 

(PERES, 1974, p. 44)

Na bibliografia consultada, não encontramos nenhuma referência com-

parativa entre as obras em Salvador e as realizadas por Haussmann, em Paris, 

embora alguns autores classifiquem essas obras como “urbanismo demolidor”. 

Maria Helena Flexor (1998, p. 109-110) também considera que as 

ideias haussmannianas e as de progresso atingem a Bahia e seu Governador 

J. J. Seabra, conhecedor da Paris de Haussmann, por haver-se exilado na 

França em finais do século XIX.

Um comentário a mais

Desde finais do século XVIII, realizam-se intervenções no tecido urbano 

da cidade do Salvador, sendo a primeira década do século XX o período mais 

intenso dessa reestruturação urbana.

De uma forma geral, a cidade passa por transformações em sua estrutura 

socioeconômica e espacial, com a ampliação de sua área urbana, o incremento 

em sua população, a introdução dos novos serviços de infraestrutura e dos 

novos meios de transporte. Uma nova classe social tenta consolidar seu poder 

– a burguesia comercial –, procura formas de representação distintas das dos 

proprietários de terra e nega o passado colonial e escravista, identificando-se 

com a modernidade que as cidades europeias representam.

A rede viária passa por reformas pontuais durante todo o século XIX, 

entre as quais se destacam as tentativas de melhoria da ligação entre a 

Cidade Alta e a Cidade Baixa e a definição de eixos de expansão voltados 

para a conexão entre os núcleos edificados nas diversas cumeadas da Cidade 

Alta, melhoria essa atingida com introdução dos novos meios de transporte.

Apesar dessas intervenções no século XIX – quando foram dados passos 

visando à mudança da estrutura colonial, com o alargamento das ruas e praças, 

a pavimentação das principais vias e a introdução dos serviços de abastecimento 

de água, rede de esgoto, iluminação e transportes públicos –, a malha urbana 

como um todo mantém-se tipicamente colonial. Deve-ser pensar num projeto 

global, uma mudança estrutural mais profunda para toda a cidade, um projeto 

que ultrapasse as intervenções pontuais, e inaugure uma nova forma urbana, 

“moderna” e “civilizada”.

A ideia de aberturas haussmannianas (percées) faz parte de um 

ambicioso projeto para Salvador, apresentado em 1912 pelo Engenheiro 

Alencar Lima, que propõe a construção de artérias largas e retas, com praças 
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em elipse e circulares, com clara inspiração na rede viária implantada por 

Haussmann em Paris. Supõe-se que esse projeto não é implantado por seu 

alto custo, frente às parcas condições financeiras da cidade e do Estado.  

É necessária sua conversão num projeto possível, uma vez que Salvador não 

tem a mesma disponibilidade financeira que o Rio, para pôr em prática seus 

ideais de cidade moderna.

Para verificar até que ponto a realização dessas intervenções hauss-

mannizam Salvador, são necessárias algumas comparações com o modelo 

de haussmannização definido no capítulo 2, numa tentativa de identificar 

as semelhanças e as diferenças. O primeiro ponto, e que nos parece muito 

significativo, é o fato de Salvador não mudar sua malha urbana, não introduzir 

elementos novos, alheios à sua configuração. O que acontece é o aproveita-

mento do tecido urbano existente e o alargamento de algumas de suas artérias 

principais, criando-se eixos de importância e orientando-se a expansão da 

cidade. Dois exemplos resultantes dessa forma de atuação são a Avenida 

Sete de Setembro, na Cidade Alta, e a Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa.

Com isso, chama-se a atenção para um detalhe importante, que é o 

fato de a reforma urbana de Salvador não se realizar através de aberturas 

que rasgam os quarteirões, as percées. Por ser respeitado o traçado original 

das ruas, essas não resultam necessariamente em vias retas, nem há o obje-

tivo de ressaltar determinados monumentos históricos, criando perspectivas 

monumentais. O novo alinhamento é conseguido pelo alargamento de ruas 

e becos existentes, mantendo-se o traçado original. As intervenções na rede 

viária são feitas através da demolição de partes das edificações de um dos 

lados da rua, com o intuito de alargá-la. Para a execução dos alargamentos, 

não é desapropriada toda a edificação, apenas a parte de que se necessita para 

a ampliação da via. Assim, não se faz um reparcelamento dos quarteirões. 

O resultado dessa forma de atuação são novas vias com o mesmo traçado 

das anteriores e a demolição completa de algumas edificações importantes 

como as Igrejas de São Pedro Velho e da Ajuda, já em 1912; e a previsão de 

demolição de uma terceira, a Igreja da Sé.

O fato de em Salvador não se terem realizado as aberturas, os rasgos 

de quarteirões, as percées – uma forma radical de intervenção, descrita pelo 

próprio Haussmann como “regularização” – não significa que a reforma de 

Salvador tenha sido mais branda que as demais. Pode-se usar o termo regula-

rização para caracterizar os chamados “planos geométricos”, que se realizam 

em outras cidades através do alargamento e da retificação das ruas existentes. 

Dependendo da quantidade das intervenções realizadas, esse processo pode 

ser tão radical, ou mais, que o implantado em algumas reformas realizadas 

Europa França e Bahia_2ed.indd   250 3/10/2011   19:15:25



O caso da cidade do Salvador     |     251

através da demolição total ou parcial dos quarteirões construídos. Pode-se 

mudar totalmente a fisionomia de uma cidade apenas com o alargamento de 

suas ruas e a reconstrução de seus edifícios.

As fachadas reconstruídas das edificações das ruas de Salvador são 

submetidas à análise, através dos requerimentos de aprovação e licença para 

construção, enviados à Intendência Municipal, que delibera sobre questões 

técnicas e também estéticas. O novo conjunto que se forma não resulta num 

espaço monumental estandardizado. Para completar as diferenças, temos a 

formação de novos núcleos urbanos, como o Bairro das Nações, na Cidade 

Baixa, e outros incentivados pela abertura dos novos eixos de expansão, os 

bairros do litoral sul e dos bairros ao norte do centro.

Dentre as características que aproximam a reforma de Salvador da re-

forma parisiense implantada por Haussmann, encontramos a forma autoritária 

de impor o projeto e de executar as intervenções. São realizadas demolições, 

desapropriações e a consequente expulsão de uma parte da população de baixa 

renda que habita no centro de Salvador. Os modernos serviços de infraestrutura 

e o novo mobiliário urbano são implantados nas novas vias, fazendo com que, 

na Cidade Alta, as ruas reformadas se transformem em cenário para a elite 

passar seus momentos de lazer, caminhando por entre as lojas de moda e as 

casas de chá ou de sorvetes. Em Salvador, a parte do centro afetada pelas 

intervenções, na Cidade Alta ou na Cidade Baixa, passa a ser a sede das 

atividades comerciais, financeiras e de serviços. Mas isso não significa que 

deixe de ser também residencial. Essa é uma grande diferença entre o centro 

de Paris, que abriga a burguesia, e a parte do centro de Salvador onde não 

se introduzem modificações, que continua mantendo as residências de uma 

população de baixa renda. O Pelourinho é um exemplo dessa permanência. 

Se, em Paris, os novos bulevares unem as gares e a Capital ao resto do país 

e à Europa, na Cidade Baixa, a nova avenida faz a ligação entre a estação 

ferroviária da Calçada e o porto, reformado, ampliado e dotado dos modernos 

equipamentos necessários para seu bom funcionamento, facilitando a conexão 

de Salvador com seu hinterland.

No capítulo anterior, ao comparar as ações realizadas no Rio com 

aquelas ocorridas em Paris entre os anos 1853 e 1870, concluímos que as 

intervenções na Capital Federal não se resumem a uma haussmannização, 

apesar das muitas semelhanças. Apesar disso, não negamos a importância 

de Paris e o fato de sua reforma ser um modelo urbano e de as ações de 

Haussmann terem influenciado diretamente as de Pereira Passos.
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Como já foi analisado, a reforma do Rio constitui-se basicamente de 

uma intervenção no centro da cidade, com a abertura de avenidas que der-

rubam quarteirões considerados insalubres, onde reside uma população que 

se deseja expulsar do Centro, e da criação de vetores de crescimento, em 

direção à Zona Sul e em direção às Zonas Norte e Oeste. Também ocorrem as 

obras de modernização do porto, com aterros que retificam a costa, onde são 

instalados novos equipamentos, e com a abertura de uma avenida paralela 

à costa. Nesse sentido, pode-se dizer que as duas intervenções, a do Rio e 

a de Salvador, são parecidas. Em Salvador, também se faz uma reforma em 

sua área central, tanto na Cidade Alta como na Cidade Baixa, com a criação 

de novas avenidas, mediante o alargamento de ruas estreitas e a definição 

de vetores de crescimento principalmente em direção ao sul, ao norte e ao 

leste. Ocupam-se novas cumeadas e executam-se obras de modernização do 

porto, com a criação de uma nova urbanização. Mas ainda é cedo para se 

afirmar que uma é a cópia da outra, ou o modelo.

Outros projetos

A cidade do Salvador não para depois da reforma do período 1912-1916 

e continua a desenvolver-se, mas de forma lenta em relação a outras cidades 

brasileiras. Entre 1913 e 1940, o Rio e São Paulo têm uma expansão muito 

maior, um grande aumento populacional e de área urbana. O Rio já tem uma 

população de 984.370 habitantes em 1913, enquanto São Paulo possui 

aproximadamente 460 mil. As duas cidades chegam, em 1940, respecti-

vamente, a cerca de 1,7 e 1,3 milhões de residentes, como já mencionado 

anteriormente. Se as comparamos com Salvador (283 mil em 1920 e 290 

mil em 1940),44 podemos perceber que, nessa, o crescimento da população 

é pequeno, apesar de o crescimento da área urbana45  ter continuidade.

O aumento da área com baixo crescimento de população pode ser 

explicado pela criação de novos bairros afastados do Centro, já que este se 

transforma, mais e mais, num núcleo especializado em negócios e comércio, 

além de ser a sede administrativa. Por exemplo, no começo do século XX, 

implantam-se duas novas urbanizações afastadas do Centro, uma em finais 

dos anos 10 – a Pituba – e outra nos anos 20 – Montserrat. O número de 

edificações na cidade aumenta de 14.698, em 1893, para 44.610, em 1940. 

Com a especialização funcional do Centro, os banqueiros, pessoas enriquecidas 

44 Os números são baseadas nos 
censos de 1920 e 1940 do IBGE, 
consultados no local.

45 Como já foi mencionado 
anteriormente, o crescimento da 
população de Salvador aumenta 
66,53% entre 1890 e 1940, com um 
percentual muito baixo entre 1920 
e 1940, apenas 0,20% por ano, 
enquanto sua área urbana aumenta 
de 800 hectares, em finais do século 
XIX, para 3 mil hectares, em 1940. 
(SIMAS, 1937, p. 124-125)
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pelo comércio e pela indústria, exportadores e importadores, mudam suas 

residências para áreas como Graça, Barra e o litoral de mar aberto, enquanto 

a classe pobre se dispersa pela cidade, criando novos aglomerados habita-

cionais em direção norte e leste de Salvador. (SANTOS, 1959a, p. 49-50)

Depois das reformas do período 1912-1916, os projetos não executa-

dos são arquivados. Na década de 30 do século XX, novas intervenções no 

Centro, como a demolição da Igreja da Sé, de alguns quarteirões próximos a 

ela, além do alargamento de outras ruas, buscam dar continuidade aos planos 

anteriores, mas ainda são intervenções típicas de um “urbanismo demolidor”.

Calcado nas velhas e já mencionadas preocupações estético-viárias e sani-

tárias, este padrão de intervenção incorpora o fato de o funcionamento da 

cidade ter se tornado tributário de sistemas técnicos (transporte, distribuição 

de água, esgotamento, energia, telefone, etc.), embora ainda não incorpore 

a pretensão de pensar nem de intervir de uma forma global na cidade. 

(FERNANDES; SAMPAIO; GOMES, 1999, p. 174)

O aumento da área urbanizada pede novas soluções com relação ao 

saneamento da cidade e novos projetos urbanos que orientem o seu crescimen-

to. A contratação de Saturnino de Brito, em 1925, para elaborar um projeto 

de saneamento para a capital, e a Semana de Urbanismo, que acontece em 

1935, mudam a forma de pensar e intervir na cidade e em seu urbanismo. 

Em 1943, instala-se o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Sal-

vador (EPUCS), com o objetivo de elaborar um plano diretor para Salvador. 

É o momento em que se começa a mudar o urbanismo tópico, passando a 

se pensar a cidade como um todo e tentando encontrar soluções para os 

problemas, tendo em vista mais o futuro do que o presente.

De Seabra à Semana de Urbanismo

De 1916 a 1935

As reformas urbanas planejadas por J. J. Seabra não se executam em 

sua totalidade, ante a dificuldade em obter financiamento, principalmente 

na ocasião da Grande Guerra, entre 1914 e 1918. No período imediata-

mente posterior à sua gestão, entre 1916 e 1920, sob a administração de 

Antônio Moniz, as ruas alargadas na reforma recebem novas construções de 

particulares e também do governo. A preocupação com a estética pode ser 

observada nas novas fachadas das casas, amputadas pelas reformas das 
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ruas. Os edifícios públicos seguem o mesmo estilo, como se afirma numa 

descrição de 1920 sobre o novo edifício que se constrói para ser a Secretaria 

da Fazenda e o Tesouro do Estado.

[...] compõem-se de três corpos: ala esquerda, corpo central e ala direita, 

todos elles reunidos num conjunto harmônico, formando um bello edificio 

de estylo moderno.

O corpo central e o ângulo da ala direita serão encimados por duas belas 

cúpulas, complementos indispensáveis, à esthetica do edificio.46 

Seabra volta uma vez mais à administração do Estado, entre 1920 e 

1924, buscando dar continuidade a seus projetos anteriores, não colocados 

em prática, mas não chega a executá-los. Até meados da década de 30, não 

se produz um novo período de intervenções, embora se abram novas ruas no 

tecido urbano e se alarguem outras tantas, por exigência da circulação, que 

aumenta rapidamente.

Em princípios da década de 30, no Distrito da Sé, além da demolição 

da Igreja da Sé, que comentaremos mais adiante, são construídos novos 

edifícios públicos de grande importância, como o da Imprensa Oficial e o 

edifício para a Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio, Transportes e 

Obras Públicas, na Praça Castro Alves, onde antes se localizava o Teatro São 

João.47 O Elevador Lacerda ganha uma nova torre, modificando sua imagem.

Ainda na década de 30, continua a preocupação com a melhoria das 

comunicações entre a Cidade Alta e Cidade Baixa. A Ladeira do Taboão, talvez 

a mais usada pelos trabalhadores, é alargada para 10m e pavimentada com 

paralelepípedos. São abertas outras ladeiras com essa finalidade, como a Rua 

Visconde de Mauá, ao sul do Centro, e a Rua Botelho Benjamin, ao norte.

Na tentativa de dar continuidade ao projeto de melhorias para o Distrito 

da Sé, elaborado em 1912, com Durval Neves da Rocha à frente da Prefeitura 

(1938-1942), realizam-se o alargamento já previsto de algumas ruas e a 

abertura de outras novas. São feitas algumas modificações no projeto origi-

nal, no que se refere às demolições na Sé, entre a Igreja da Sé e a Catedral.

Outra intervenção importante, na mesma época, é a desapropriação e a 

demolição das casas do lado da terra para alargar a Rua Carlos Gomes, que 

começa na Praça Castro Alves e segue paralela à Avenida Sete de Setembro, 

e sua continuação. O prolongamento dessa rua se faz através dos pátios das 

casas da Avenida Sete de Setembro e do Largo Dois de Julho, de forma que 

não haja a necessidade de derrubar um só imóvel.

Nesse período, mais uma rua sofre intervenções: a Avenida Joana Angé-

lica, no trecho entre a Praça da Piedade e a Lapa, com a derrubada de várias 

46 Documento nº 633 do maço 178 
da série Secretaria da Agricultura da 
seção republicana, no Arquivo Público 
do Estado de Bahia.

47 O Teatro São João sofre um incêndio 
em 1923, e o que resta dele  
é derrubado para a construção  
do novo edifício.
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edificações, para o alargamento dessa via. Um pouco mais adiante, no Campo 

da Pólvora, derrubam-se alguns imóveis para abrir espaço e construir o Palácio 

da Justiça, o que não acontece por causa da implantação do Estado Novo, 

e somente se reforma o jardim existente, prejudicado pelas obras anteriores.

São feitas obras de reforma e embelezamento na península de Itapagipe, 

como as da Avenida do Bonfim, da Avenida Mem de Sá e da Praça General 

Osório, incluindo-se a construção de uma estação de hidroaviões. Além das 

intervenções no tecido construído, projetam-se duas novas urbanizações, 

executadas ao longo do período estudado: Pituba e Montserrat.

Pituba

A expansão da cidade em direção às praias do litoral sul transforma 

antigas aldeias de pescadores e fazendas em áreas urbanas. É o que acontece 

quando se contrata o Engenheiro Theodoro Sampaio para projetar e executar 

as obras de uma nova urbanização nas terras de Manoel Dias da Silva, uma 

antiga fazenda de cocos à beira do mar. Em 1919, o engenheiro apresenta 

o relatório dos “Estudos e Projetos para uma Cidade Nova, a Cidade Luz”. 

(SAMPAIO, 1919)

O esquema apresentado (Fig. 63) tem como base avenidas, ruas, praças 

e jardins, que são complementados por redes de esgoto e de abastecimento 

de água, árvores, limpeza pública e incineração de lixo. No projeto, estão 

previstos um cemitério, exploração de pedreiras, uma capela nova, uma escola 

pública, um posto de saúde e uma delegacia de polícia. Pensa-se, inclusive, 

num balneário à Beira-Mar.

As ideias do engenheiro, que trabalha com a herança do século XIX, 

estão presentes no traçado das ruas, onde se impõe a importância do clima 

e da ventilação, sem deixar de lado a estética. O projeto compõe-se de quar-

teirões regulares com ruas retas e perpendiculares entre si, onde observamos 

cortes em ângulos. Os lotes também são regulares, com 10x30m ou 10x50m. 

No total, são 44 quarteirões completos e 16 incompletos, que ocupam uma 

área de 412.590m2.

O projeto se desenvolve em torno de um eixo principal, a Rua Manoel 

Dias da Silva, com 24m de largura por 1.443m de comprimento, paralelo 

ao mar. As demais ruas, com 16m de largura, dos quais 4m são de calçada 

de cada lado, são paralelas ou perpendiculares ao eixo. No total, são pro-

jetadas dez ruas longitudinais paralelas ao mar, incluindo a rua principal, e 

15 transversais. Também fazem parte do plano de Theodoro Sampaio três 

praças, com a possibilidade de uma quarta e um jardim, “[...] a modo dos 
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jardins inglezes com gramados extensos e arvoredos esparsos e destribuídos 

com arte, [...]” (SAMPAIO, 1919, p. 10)

Nesse projeto, está presente a preocupação do autor com a higiene, 

a fluidez e a estética, sem deixar de pensar no conforto ambiental da nova 

área urbanizada.

Montserrat

Sob a responsabilidade do Engenheiro Américo Furtado de Simas, em 

1925, elabora-se o Projeto do Bairro de Montserrat, uma nova urbanização 

na península de Itapagipe, por encomenda do Estado. Esse plano é conside-

rado como a primeira intervenção do poder público no planejamento para a 

criação de um novo bairro na cidade, já que todas as obras são realizadas 

em terrenos do Estado, com a desapropriação de somente cinco casas para 

um perfeito alinhamento das novas ruas projetadas.

Em princípios de 1925, em sua comunicação anual à Câmara dos 

Deputados, o Governador Francisco Marcusa de Góes Calmon faz referência 

à chácara de Montserrat, desocupada para a abertura de ruas, com terrenos a 

serem colocados à venda. A mansão existente transforma-se em dependências 

do Hospital de Isolamento, já instalado no local. Além da criação de instituições 

de saúde, são restaurados monumentos representativos da arquitetura militar 

– o Forte de Montserrat –, da arquitetura religiosa – a Capela e o Hospício de 

63. Planta do arruamento de uma Cidade Nova - Cidade Luz - 1919 - Projeto de Theodoro Sampaio
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Nossa Senhora de Montserrat – e da arquitetura civil – a Casa da Ponta de 

Montserrat, construída no século XVII.

Igreja da Sé

A demolição da Igreja da Sé, já prevista desde a reforma de J. J. Seabra, 

realiza-se na década de 30, por ser considerada um obstáculo à modernização 

da cidade. Argumenta-se a favor de sua eliminação com a necessidade de abrir 

espaço para dar continuidade ao eixo aberto na capital, composto pela Avenida 

Sete de Setembro, a Rua Chile e a Rua da Misericórdia. Resta eliminar a igreja, 

para que esse eixo siga até o Terreiro de Jesus, através da Rua do Arcebispo.

Outro argumento de grande importância para a sua demolição é o da 

companhia de bondes urbanos, que quer implantar um percurso econômico 

e ter, entre a Igreja da Sé e o Terreiro de Jesus, seu terminal na Cidade Alta. 

A pouca largura das ruas e a obstrução do eixo, causada pela presença da 

igreja, dificultam a circulação dos bondes.

Em 1916, o Cabido declara-se favorável à compra da Igreja da Sé pela 

companhia de bondes, a Companhia Circular de Carris da Bahia, e à sua de-

molição. Com isso, o Arcebispo D. Jerônimo Thomé da Silva pede permissão 

ao Vaticano para a demolição da igreja, concedida em 1919.

Durante o longo processo, há momentos em que pensamos que a igreja 

está salva, e outros em que se espera a sua demolição iminente. De um lado, 

está a defesa do monumento histórico da cidade e, do outro, a argumentação 

sobre a necessidade de modernizar a urbe. “[...] os sérios argumentos de 

preservação da igreja principal da Bahia, e não só dela, mas também, por 

extensão, de todo o conjunto arquitetônico colonial: é a luta do velho contra 

o ‘moderno’, do passado contra o ‘progresso’.” (PERES, 1974, p. 60)

Em 1928, a igreja ainda é um obstáculo para a passagem do progresso, 

e o Distrito da Sé mantém suas ruas estreitas e sua quadrícula, sem que se 

viabilize a finalização do projeto de Seabra. As discussões sobre o tema cres-

cem com a imprensa, que se encarrega de demonstrar que a edificação não 

possui valor histórico ou artístico algum, e com as autoridades, que defendem 

a derrubada com o objetivo de dar continuidade às reformas. Por outro lado,  

a elite cultural mobiliza-se para salvaguardar a integridade e preservar os bens 

culturais arquitetônicos de conteúdo artístico e histórico.

Para evitar a demolição da igreja, apresentam-se alguns projetos com 

percursos alternativos para as linhas de bonde. Um dos projetos propõe, 

inclusive, a abertura de um túnel no corpo da igreja e a demolição de outras 

construções.
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A Igreja da Sé mantém-se como alvo de discussões desde as interven-

ções implementadas por Seabra, até que, em 7 de agosto de 1933, é demo-

lida. Mais tarde, durante a gestão de Durval Neves da Rocha na Prefeitura, 

derrubam-se mais dois quarteirões (não os previstos no projeto de 1912), 

entre a Catedral e o antigo local da Igreja da Sé, abrindo-se espaço para uma 

praça, a Praça da Sé, ponto final de bondes. (Fig. 64, ver caderno de imagens)

Saturnino de Brito e Semana de Urbanismo

O projeto de Saturnino de Brito

As ideias de Camillo Sitte, contra o isolamento de edifícios, a abertura 

de áreas e o esvaziamento dos espaços abertos, fatos ocorridos nas reformas 

urbanas do século XIX, chegam ao Brasil e influenciam os primeiros urbanistas 

modernos brasileiros, entre eles o Engenheiro Francisco Saturnino Rodrigues 

de Brito,48  responsável por dezenas de projetos de saneamento, melhoria e 

expansão das principais cidades e capitais brasileiras.49 

Saturnino de Brito defende, com relação ao urbanismo, que os traçados 

em quadrícula ou artísticos não devem ser aplicados ou rechaçados a priori. 

Considera que o mais importante é a adaptação do desenho à topografia, 

sem esquecer o grande valor do traçado sanitário, admitindo concessões à 

estética. Critica o urbanismo baseado no alargamento de ruas, argumentando 

que, dessa forma, não se soluciona o problema da parte traseira das casas.

Destacamos, entre as posições de Saturnino de Brito, aquela marcada 

por uma visão holística do organismo urbano, que não tratava de realizar 

operações de remodelação urbana em escala pontual, mas sim planejar o 

conjunto da cidade. Portanto, longe de uma visão urbanística que buscava 

modificar exclusivamente certas áreas da cidade - como as reformas de Pereira 

Passos no Rio de Janeiro -, Brito preconizava o planejamento como modo 

de assegurar uma dinâmica de desenvolvimento harmônico do crescimento 

das cidades. (ANDRADE, 1992a, p. 77)

Saturnino considera a existência de três fases no desenvolvimento de 

uma cidade. A primeira é o acaso, a eventualidade, quando proprietários 

constroem suas casas em qualquer lugar e os terrenos são distribuídos aos 

interessados sem nenhum plano determinado, o que define um urbanismo 

sem traçado artístico, como em alguns caso no Brasil. Considera que isso se 

deve à lenta expansão urbana das cidades coloniais brasileiras.

48 Em sua obra, encontram-se 
numerosas referências aos princípios 
de Camillo Sitte, apesar de  muitos 
pontos de divergência. Para esse tema, 
ver  Andrade (1996, p. 287-310)

49 Alguns exemplos são: Belo 
Horizonte (1894-1895), Vitória 
(1896), Campos (1902-1903 e 
1924-1929), São Paulo (1913 e 
1924-1925), Santos (1905-1909), 
Recife (1909-1915), Curitiba (1921), 
Rio de Janeiro (1921), Salvador 
(1925).
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Na segunda fase, a situação dos terrenos já está consolidada, os inte-

resses particulares são os prioritários e controlam as decisões administrativas, 

promovendo especulação com o solo urbano, principalmente no centro. Isso 

produz um ambiente insalubre e desordenado, o amontoamento da população 

e a proliferação de epidemias. Essa é a situação das cidades do século XIX.

Depois das fases anteriores, consideradas por Saturnino de Brito como 

“viciosas”, vem a realização de um programa de obras de saneamento, basea-

das num plano geral, com uma legislação adequada e, por fim, a construção de 

uma cidade ideal em termos da utopia sanitária, como “um corpo são e belo”.

Seu plano de conjunto demonstra a preocupação de, através do pen-

samento racional, conseguir a ampliação da cidade em função de interesses 

públicos, sem conceder liberdades aos particulares. Propõe a aplicação dos 

princípios sanitários com uma morfologia própria e traçados que sigam as 

linhas de drenagem, os fundos dos vales e as vielas sanitárias. Introduz a 

avenida-parque, com largas áreas entre as vias de trânsito, onde se localizam 

os edifícios públicos, jardins e quadras de esporte. “A engenharia sanitária de 

Saturnino de Brito, ao propor um novo traçado para as cidades brasileiras, 

redesenha suas paisagens, criando uma imagem urbana moderna, radical-

mente diversa da cidade colonial.” (ANDRADE, 1996, p. 304)

Ao considerar o urbanismo de Saturnino de Brito como moderno, 

Fernando Moreira (1997, p. 55) cita alguns dos pontos que o caracterizam: 

(1) a visão global do espaço urbano, com a necessidade de um plano geral; 

(2) a preferência pelas formas ideais de traçado urbano; (3) os métodos de 

urbanismo sanitário; (4) as preocupações com relação à legislação e à re-

gulamentação urbanística; (5) contribuições no âmbito da arquitetura, com 

sugestões de projetos e implantação das edificações nos terrenos, entre outras; 

(6) considerações sobre outros saberes que atuam no urbano.

Em seu urbanismo, destaca-se a preocupação com o saneamento e a 

necessidade de prever o crescimento da rede sanitária, subordinando a essa 

o traçado das futuras ruas.

Apesar de estar atento às novidades da Europa, principalmente às da 

França, com sua legislação estadista e intervencionista, tenta sempre adaptá-

-las às condições brasileiras. Propõe uma estética urbana sem a adoção do 

modelo haussmanniano. É um dos responsáveis pela introdução das ideias 

e pelo debate do urbanismo europeu, de concepções modernas, mas não 

se aproxima do urbanismo corbusiano racionalista, que chega ao Brasil em 

finais da década de 20.
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Em 1925, Saturnino de Brito projeta a expansão do sistema de abas-

tecimento de água e da rede de esgoto de Salvador. Antes disso, por duas 

vezes, rejeita convites para envolver-se no processo de expansão desses dois 

sistemas de infraestrutura da cidade. Em 1913, é convidado a unir-se a um 

grupo e participar de uma licitação, mas não aceita o chamado, por não 

concordar com a forma de implantação do projeto por empresas particulares, 

quando deveria ser de responsabilidade do poder público. Aceita apenas fazer 

uma visita a Salvador, para dar uma opinião técnica. Em 1915, é convidado 

a fazer um plano para a cidade, mas recusa o convite, por estar ocupado 

com o projeto de Recife.

Ainda em 1925, o Estado assume a responsabilidade pelo saneamento 

da capital e, uma vez mais o convida para estudar e executar os trabalhos. 

A cidade tem uma grande deficiência em seu sistema de abastecimento de 

água e em sua rede de esgoto. Do plano de saneamento de 1905, projetado 

pelo Engenheiro Theodoro Sampaio, só foram inauguradas as instalações de 

reforço de distribuição de água potável; as obras relativas ao serviço de rede 

de esgoto apenas foram iniciadas. A falta de dinheiro impede a continuidade 

dos trabalhos.

Em sua análise sobre a situação do estado sanitário da capital, Saturnino 

de Brito compreende que Salvador não avançou como outras cidades do País 

e ainda continua sendo uma cidade com 200 mil habitantes, sem esgoto. 

Critica a não implantação das tubulações nas ruas quando se realizaram as 

reformas, entre 1912 e 1916, época da introdução de algumas modernidades, 

como o alargamento e a pavimentação de ruas, a abertura de novas avenidas 

e a construção de edificações modernas. Segundo sua avaliação, Salvador é 

uma cidade atrasada.

Depois de um estudo sobre os problemas, contrata-se Saturnino de Brito 

para a elaboração do projeto. Ele aceita a convocação, mas não sem antes 

estabelecer algumas condições: (1) que se realizem trabalhos topográficos 

para a captação de água, que deve ultrapassar os 28 mil m3, com previsão 

de abastecimento futuro de até 400 mil habitantes; (2) que se faça revisão e 

ampliação da rede de esgoto, além de estudos e projetos para jogar os deje-

tos no oceano; (3) que os projetos de expansão da cidade, relativos às redes 

de água e de esgoto, tenham como base os planos topográficos da cidade.

Com relação ao projeto de abastecimento de água, o autor propõe a 

criação de novas represas, equipamentos de filtragem, instalações de eleva-

ção mecânica, condutores de recalque, construção de reservatórios, revisão 

da rede de distribuição existente e organização de um plano geral para o 

abastecimento de até 400 mil pessoas.
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Sobre a rede de esgoto, a proposta é a do aproveitamento e da adaptação 

ao novo projeto dos 27km de coletores construídos por Theodoro Sampaio.50 

Para o sistema público, projeta um separador absoluto, em que as águas da 

chuva não se misturam com os resíduos sanitários. Para as residências, que 

devem ser salubres, propõe um gabinete sanitário bem instalado, com água, 

luz direta, ventilação, revestimento em azulejo e equipamentos apropriados. 

Infelizmente, não temos informação precisa sobre a implantação do projeto.

A Semana de Urbanismo de 1935

As preocupações com o urbanismo da cidade do Salvador fazem com 

que o Governo do Estado da Bahia e o Governo Municipal organizem, em 

1934, a Comissão do Plano da Cidade do Salvador,51 que tem a seu encargo 

a elaboração de projetos para a cidade, sua defesa e fiscalização. A comissão 

funciona até 1937.

A Semana de Urbanismo, organizada pela comissão, realiza-se de 20 

a 27 de outubro de 1935, com uma série de conferências proferidas pelos 

organizadores, em que o tema principal está centrado na cidade, seus proble-

mas, e as propostas de soluções. Sua realização faz parte de uma tentativa 

de popularizar o urbanismo e ratificar a necessidade de um plano urbano 

para a cidade, o que outras cidades brasileiras já possuem.52  Para Salvador, 

há que se elaborar um plano de conjunto, racional, inteligente e prático.  

A ideia é fazer um plano grandioso e, para tal empreitada, cita-se Burnham e 

seu projeto para Chicago.53  Essa iniciativa constitui um marco das discussões 

sobre as questões urbanas soteropolitanas.

A “Semana” é um momento de difusão do Urbanismo na sociedade de 

Salvador e de conscientização de sua importância para o desenvolvimento 

da cidade. O conjunto das conferências tenta demonstrar a necessidade da 

elaboração de um plano geral de intervenções e de expansão da cidade, assim 

como da discussão das soluções para os problemas detectados. As sugestões 

que se fazem são de um amplo estudo da situação industrial e seu futuro, das 

condições de vida e seus aspectos, e da legislação municipal.

Numa das conferências, A cidade errada e a cidade certa, pronunciada 

pelo Engenheiro José Lourenço de A. Costa (1937a, p. 58-60), podemos 

perceber a intenção da “Semana” e da comissão. O autor considera que, para 

construir uma cidade equivocada, é suficiente deixá-la sem planejamento, 

sem fiscalização das construções, até chegar-se ao caos, e, assim, surgir a 

necessidade de intervir para consertá-la. Desse modo, o que se consegue é 

uma cidade sem estética, sem conforto, foco de epidemias e com dificulda-

50 Em seu projeto, Theodoro Sampaio 
prevê uma rede de 100km de 

coletores, dos quais só são  
construídos 27km.

51 A comissão, dividida em 15 
subcomissões, não é composta 
por políticos, mas por cidadãos 
que desejam colaborar com os 

poderes públicos, com o objetivo 
de transformar Salvador numa 

cidade mais bonita, mais sã, mais 
confortável, mais econômica, ou seja, 
numa cidade perfeita. (COMMISSÃO 

DO PLANO DA CIDADE DO 
SALVADOR, 1937)

52 São citados os planos de 
intervenção para o Rio de Alfred 

Agache, onde se investe uma grande 
quantidade de dinheiro, para Belém, 

para Recife, além dos planos para 
novas cidades como Belo Horizonte e 

Goiânia. (COMMISSÃO DO PLANO DA 
CIDADE DO SALVADOR, 1937)

53 “Nada de planos acanhados! Nada 
de planos pequenos, elles não tem o 
previlegio de sacudir com os nervos 
dos homens e quase sempre ficam 
inacabados. Levantae pois planos 

grandiosos! Eu creio no futuro e no 
trabalho e, lembro que projectos 

nobres são como diagrammas logicos: 
nunca morrem, continuando a viver 
atravez dos tempos e ajustando-se 
sempre ás intensidades creadoras 

do progresso.” Milton da Rocha 
Oliveira, citando Daniel Burnham, 

em sua conferência na “Semana 
de Urbanismo”. (COMMISSÃO DO 

PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 
1937)
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des de circulação. O que se sugere é que o processo de desenvolvimento da 

cidade dependa antes da elaboração de um plano com uma visão de conjunto 

e de futuro, baseado no bom senso. É mais fácil e barato prevenir do que 

corrigir. “Um plano da Cidade visa todas estas particularidades: a barateza da 

vida; a prophylaxia; a facilidade dos transportes; a localização das Escolas; 

o alargamento das ruas; a construcção de parques e jardins, enfim, todos os 

problemas urbanos.” (COMMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 

1937, p. XI)

As conferências realizadas visam a criar uma consciência urbanística, 

para que a população possa entender a necessidade de um plano geral para 

a expansão da cidade, com o objetivo de transformá-la numa cidade-modelo. 

Em seu crescimento, a cidade não pode esquecer-se de seu passado, de seu 

patrimônio, condição fundamental para um perfeito ajuste entre a cidade 

nova e a cidade velha. “Um plano de expansão e remodelação não é apenas 

uma reforma é a construcção duma cidade nova e a harmonização da parte 

velha com a nova.” (COMMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 

1937, p. XIII)

A Semana de Urbanismo pretende mudar a forma de pensar e de intervir 

na área urbana. Não mais se pode pensar num urbanismo tópico, pois é preciso 

considerar a cidade de uma forma global, como um organismo, com um plano 

para o futuro, da mesma forma que já se faz na Europa e nos Estados Unidos.

Segundo Fernandes, Sampaio e Gomes (1999, p. 175-176), são três 

os pontos das conclusões da “Semana” que demonstram essa ruptura com 

o passado do urbanismo tópico: (1) a defesa de um plano para controlar o 

crescimento da cidade em seu conjunto; (2) a defesa do Urbanismo como um 

novo campo de conhecimento e área de atuação, além da definição do zoning 

como algo fundamental para a ordenação das cidade; (3) a preocupação com 

o patrimônio histórico.54

Com relação às propostas concretas para um plano geral, algumas são 

feitas pelo Engenheiro Américo Furtado de Simas (1937, p. 117-126), em 

sua palestra. Os pontos estudados devem ser: (1) o centro da cidade; (2) 

artérias principais e secundárias; (3) parques, jardins e praças; (4) transportes 

coletivos; (5) quarteirões industriais; (6) escolas e universidades; (7) abasteci-

mento de água, rede de esgoto e limpeza urbana; (8) energia para a indústria 

e iluminação pública; (9) residências proletárias; (10) plano financeiro.

Em seu esquema, o núcleo da cidade também é um ponto de conver-

gência de artérias que enlaçam os arredores com o centro, que é a sede do 

governo e onde se localizam escolas, museus, teatros, cinemas, lojas de café 

54 Essas ideias só entram em prática 
com o EPUCS, no qual encontramos 
um novo discurso e uma nova prática 
urbanística.

Europa França e Bahia_2ed.indd   262 3/10/2011   19:15:27



O caso da cidade do Salvador     |     263

etc. Há uma proposta para a abertura de uma avenida pela costa da Baía 

de Todos os Santos, que conecte o porto à estação de trens e às estradas 

que seguem para o interior do Estado. Está prevista a construção de pontes, 

viadutos, túneis e elevadores, para minimizar os problemas de circulação que 

existem em função da topografia.

Para uma melhor articulação entre a Cidade Alta e a Baixa, propõe-se 

a construção de edifícios para oficinas, com 20 andares, junto à encosta da 

montanha, de forma que se tenha acesso tanto por cima como por baixo. 

Seguindo com a melhoria da circulação na cidade, são propostas a construção 

de avenidas circulares e a utilização dos vales como vias de comunicação no 

interior, abrindo-se túneis e construindo viadutos sempre que sejam neces-

sários. “Urge a ordem e harmonia entre os elementos estáticos e dinamicos 

da cidade: e isto é urbanismo [...]”. (PINTO, 1937, p. 73)

As ideias que circulam entre os organizadores da “Semana”, os membros 

da comissão, têm suas bases no urbanismo da Europa e dos Estados Unidos. 

Organiza-se, então, uma sociedade, a Sociedade dos Amigos de Alberto Tor-

res, núcleo Bahia, muito similar a outras norte-americanas, como as Civic 

Associations, Civic Improvements Leagues, City Planning Associations ou 

Chambers of Civic Affairs, em que os cidadãos se propõem a trabalhar com 

o poder público em benefício do bem-estar coletivo. Em seus argumentos, 

encontramos referências a The Town Planning Act da Inglaterra, ou à lei 

Corbudet da França, mas a maior influência vem do Standart City Planning 

Enabling Act dos Estados Unidos, “[...] onde deveremos beber os ensinamen-

tos para os nossos trabalhos, adaptando ao nosso meio as leis e methodos 

dos americanos do Norte, esses grandes fazedores de cidades.” (COMMISSÃO 

DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 1937, p. 3)

No que se refere à contenção da migração do campo para a cidade, 

Milton da Rocha Oliveira propõe a criação de cidades-jardins no perímetro 

urbano de Salvador, formando parques onde se permita a criação de animais 

e pequenas hortas. Para as áreas suburbanas e rurais, propõe a implantação 

de cidades-jardins, de população limitada, com campos para agricultura e 

criação de animais para o abastecimento da capital e de seus arredores.  

O projeto apresentado faz referência às cidades-jardins de Ebenezer Howard. 

(COMMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 1937, p. 113-114)

Nas conferências, há pontos que seguem as mesmas preocupações 

presentes nos projetos anteriores: circulação, higiene e estética. Porém, 

dentre as muitas preocupações discutidas na “Semana”, a que parece mais 

importante, à parte de ser novidade, é a questão do zoning. Há que dividir a 

cidade em zonas, com funções determinadas
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[...] para que um egoista não edifique a sua casa, roubando a luz, o sol e o 

ar á do visinho ou não installe uma cocheira entre custosos bungalows ou, 

ainda, não occupe a superficie total dum lote em lugar onde todos reservam 

uma parte dos seus terrenos para ajardinamento e realce da belleza da 

paysagem. (COSTA, 1937a, p. 58)

O conferencista José Lourenço Costa (COSTA, 1937a, p. 62) justifica 

a necessidade de zoneamento55 da cidade, como uma forma de estabelecer 

ordem e método em seu desenvolvimento. Dessa maneira, estabiliza-se o 

custo das propriedades, protegem-se as residências e evita-se a destruição 

dos bairros.

Em outra conferência da Semana de Urbanismo, o Engenheiro Jayme 

Cunha da Gama e Abreu argumenta que zonear a cidade é fazer o mesmo que 

fazemos numa casa, onde cada espaço tem sua função determinada. O que 

caracteriza cada zona é sua atividade social e, para abrigá-la, é importante 

projetar a infraestrutura de acordo com suas necessidades.

Percebe-se o interesse pela melhoria da circulação na proposta de aber-

tura de avenidas park-ways, como as dos Estados Unidos, aproveitando-se 

a natureza. Essas avenidas se caracterizam pelo aproveitamento das linhas 

de fundo dos numerosos vales que se encontram na área urbana, formando 

uma rede, e são projetadas para um tráfego especial, asfaltadas, munidas 

de trilhos para bondes e ladeadas de largas áreas com grama e arborização.

A higiene ainda é um problema, já que a cidade mantém as ruas 

estreitas, com as casas sem espaço entre si. As habitações continuam sem 

janelas, são mal ventiladas, úmidas, escuras e sem as necessárias instala-

ções sanitárias. É uma questão que a Comissão considera de fundamental 

importância no planejamento global da cidade.

O mesmo acontece em relação à estética. A cidade, com suas casas 

velhas e arruinadas pelo tempo, não está de acordo com a natureza. O con-

traste entre o espaço construído e a beleza da paisagem deixa evidente a 

falta de orientação e a negligência dos governantes e da população. “A nossa 

experiencia já nos deve ter ensinado que uma bôa apparencia influe na opinião 

que se forma duma cousa ou logar.” (COSTA, 1937b, p. 96)

Uma vez mais se faz referência ao urbanismo dos Estados Unidos.  

O modelo adotado para a classificação dos setores baseia-se em cinco tipos, 

usados naquele país: (1) residencial, com casas isoladas, construídas lado a 

lado ou em blocos; (2) comercial, para comércio e negócio; (3) industrial, para 

pequenas ou grandes indústrias; (4) agrícola; (5) sem restrições. (ABREU, 

1937, p. 47-48)

55 Entende-se por zonear a cidade o 
processo de dividi-la em setores, onde 
se localizam as distintas atividades,  
e onde são regulamentadas as alturas  
das edificações e as áreas que podem 
ser ocupadas.
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O primeiro passo é a elaboração de um plano cadastral de toda a área 

da cidade, para uma avaliação da situação naquele momento, detectando-se 

as deficiências e projetando-se as necessárias correções.

Sobre esse mappa traçar-se-ão as partes novas da cidade, para que não sejam 

occupadas a tròche-môchè como antigamente se fazia e não tenham de ser 

modificadas subsequentemente com immensos prejuizos para a communa; 

desenhar-se-ão as modificações necessarias á cidade actual; collocar-se-ão 

os traçados das installações dagua, esgotos, de energia; das vias de commu-

nicação sobre trilhos ou de propulsão electrica; localisar-se-ão as escolas de 

modo a ficarem em pontos accessiveis a toda a população etc. Esse mappa 

ainda será dividido em secções, cujos melhoramentos serão executados 

em periodos successivos, precedendo os que forem de maior beneficio á 

collectividade. Em summa, não haverá duplicidade de melhoramentos nem 

descriminação de local. Não é preciso reflectir por muito tempo para avaliar da 

economia, resultante desse modo de proceder. (COSTA, 1937b, p. 106-107)

Os resultados da Semana de Urbanismo são os novos contatos da co-

missão com urbanistas para a elaboração do plano diretor para Salvador. No 

1º Congresso Brasileiro de Urbanismo, realizado em 1941, no Rio de Janeiro, 

são feitos contatos com a empresa de Coimbra Bueno, que elabora os planos 

para Curitiba e Goiânia, com a colaboração de Alfred Agache. Ele chega a 

Salvador em 1941 com uma proposta que define as áreas de expansão da 

cidade, cidades-satélites, sistemas de irradiação das vias de comunicação, 

e sugere lugares para agrupamentos humanos. Em 1943, organiza-se o 

Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS), como 

uma continuação da referida comissão e seguindo as recomendações finais 

da Semana de Urbanismo.

Depois da Semana de Urbanismo

A proposta apresentada por Alfred Agache não se desenvolve, pois 

prefere-se deixar a elaboração de um plano para a cidade a cargo do sociólogo 

sanitarista Mário Leal Ferreira, que, em 1943, assume a direção do EPUCS. 

Em suas ideias, percebe-se uma influência da Escola de Chicago, baseada 

na ecologia humana e nos trabalhos de Charles Darwin.

O plano que se elabora, seguindo indicadores da “Semana” de 1935, 

apoia-se na tese de Patrick Geddes sobre o conceito evolutivo da cidade, no 

modelo de Burgess do zoneamento em círculos concêntricos, vias expressas 

e áreas verdes e no centro urbano reformado, como recomenda a Carta de 
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Atenas. Por fim, o plano assume o modelo radio-concêntrico, como os de 

Londres, Paris e Moscou. (SAMPAIO, 1992, p. 160)

O EPUCS tem o progresso como objetivo e a monumentalidade como 

uma marca. Com base no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

(CIAM) e em Le Corbusier – que não vem a Salvador, mas suas ideias têm 

grande influência nos profissionais locais –, as intervenções nos centros his-

tóricos não são questionadas, pois o importante são os testemunhos isolados, 

sem se pensar ainda na preservação dos conjuntos urbanos. Salvador, por 

ter um único centro, não pode manter uma estrutura colonial em seu núcleo 

histórico. A adaptação das ruas para os modernos meios de transporte, como 

os automóveis, faz parte dos planos de transformação. Também na proposta 

da polarização para um centro principal, que abriga um “nó” ou complexo 

viário em vários níveis, denominado “base de tráfego”, pode-se antever a 

noção de transbordo central, como previa Le Corbusier em sua Ville Radieuse.

Se nos anos 10, Seabra continua um adepto dos modelos franceses e 

de um “urbanismo demolidor”, a Semana de Urbanismo de 1935 introduz 

as teorias da Escola de Chicago, e o urbanismo norte-americano começa a 

ter um forte peso entre nós. Os novos protagonistas da cidade – Mário Leal 

Ferreira, Diógenes Rebouças56  ou Jayme Cunha da Gama e Abreu57 – têm 

agora suas trajetórias voltadas para os Estados Unidos.

O que podemos concluir dos caminhos do urbanismo e de suas adap-

tações em Salvador é que, nos anos 30, uma nova forma de pensar e de 

intervir na cidade construída muda a direção do processo. Os modelos, nesse 

momento, vêm dos Estados Unidos, e não mais da França, e introduz-se, na 

cidade, o planejamento interdisciplinar, com a elaboração de um plano geral 

que olha para o futuro.

Pensamos que essa mudança de ideias começa a ocorrer com o projeto 

de saneamento de Saturnino de Brito para Salvador, centrado na implantação 

de um plano de saneamento, com abastecimento de água e rede de esgoto, 

mas sempre vinculado ao urbanismo geral da cidade. Pela primeira vez pensa-

-se num todo. Para Saturnino de Brito, os projetos caminham juntos, e um não 

se pode desenvolver sem o outro. Com a Semana de Urbanismo, percebemos 

a continuidade do pensamento sobre a necessidade de um plano geral, em 

que a cidade seja considerada como um todo, e as partes não possam ser 

tratadas isoladamente. É quando se introduz a ideia do plano diretor.

56 Depois da morte de Mário Leal 
Ferreira, em finais dos anos 40, esse 
arquiteto assume a direção do EPUCS.

57 Professor de Urbanismo na Escola 
Politécnica.
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