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C A P Í T U L O  I I

URBANISMO E MODERNIZAÇÃO NO SUL DA BAHIA

Poucos são os aleijões que se encontram agora no 
perímetro urbano e confiamos que muito em breve 
tenham eles desaparecido totalmente.

Correio de Ilhéus, 10 de outubro de 1925.

De vila à cidade: a Ilhéus do século XIX

O mais antigo registro documentado de uma intervenção do poder pú-
blico na infraestrutura de Ilhéus data do início do século XIX. Trata-
se de uma discussão entre os vereadores a respeito da organização de 
novas posturas “para regimen desta villa”. Entre as obras priorizadas 
estavam a construção de uma fonte de água nos terrenos da fazen-

da Pimenta e a estagnação de pântanos nos terrenos da vila, considerados 
como principais focos de doenças na região.95 Ao longo do século XIX, 
uma das principais preocupações dos administradores locais refere-se à 
questão sanitária, principalmente no período de surtos de febres que gras-
savam na região. 

A falta de calçamento das ruas, a existência de pântanos e baixas 
nos terrenos urbanos e os enterros nas igrejas eram considerados como 
os principais responsáveis pelas constantes epidemias. É bem sabido que 
o século XIX foi um período de transformações, marcado pela explosão 
científico-tecnológica, pela consolidação de um estilo burguês de vida, pela 
emergência das camadas populares urbanas e pela internacionalização do 
capitalismo. Embora a maior parte do mundo ainda fosse predominante-
mente rural, a cidade tornou-se o palco, por excelência dessas mudanças96. 

95 BARROS, F. B. de. Ilhéus, documentos que interessam à sua história. Salvador, Im-
prensa Oficial do Estado, 1933. 

96 PESAVENTO, 1997.
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Da França veio o grande exemplo europeu da renovação ur-
banística: a reconstrução de Paris, em meados do século XIX, levada a 
termo por Napoleão III e executada pelo barão Haussmann. O objeti-
vo de Napoleão III era fazer de Paris a “capital das capitais.” Para tanto, 
Hausmann colocou em prática um urbanismo que se caracterizou pela 
criação de uma vasta rede de grandes artérias que cortavam o território 
da cidade. O principal objetivo era apagar a imagem da cidade antiga e 
insalubre Haussmann pretendeu dar uma ilusão de homogeneidade do 
espaço urbano, com as grandes vias impondo uma imagem de moderni-
dade. O caráter uniformemente monumental das fachadas dissimulava a 
realidade social das zonas atravessadas. Tanto nos bairros aristocráticos 
como nos bairros populares é a mesma imagem de cidade que se impõe97. 
As obras de reforma mudaram por completo o perfil de Paris, derruban-
do quarteirões inteiros de pequenas construções e ruelas estreitas, para 
construir bulevares e tornar a cidade mais aberta98. Esse modelo de ur-
banismo consiste na possibilidade de reformar o território preexistente, 
remodelando-o sobre ele mesmo. 

Sobre a antiga Paris foram construídos bulevares, parques e ave-
nidas. Ao mesmo tempo, foram projetados o sistema de abastecimento de 
água e esgotos e o desenho dos novos edifícios99. O modelo de transforma-
ção foi executado em torno de dois eixos: a remodelação do espaço, pondo 
em prática um projeto urbanístico, e a renovação arquitetônica. A reforma 
do traçado urbano, a arquitetura e as belas-artes seriam as responsáveis 
pela nova imagem da cidade. Ao redesenhar o espaço de forma planejada, 
o urbanismo faz emergir o desejo da reordenação ideal. A retitude das ruas 
e a regularidade das fachadas eram axiomas do urbanismo clássico ligados 
à perspectiva monumental. O urbanismo clássico enfatizou a decoração 
externa, pois “a cidade é como uma decoração de teatro. O essencial é a 
aparência, a fachada”100. O prefeito Haussmann procurou enobrecer o novo 
ambiente urbano com instrumentos tais como a busca da regularidade, a 
obrigação de manter uniforme a arquitetura das fachadas nas praças e ruas 
principais. 

A transformação de Paris, durante o Segundo Império, foi favo-
recida por uma série de fatores como a existência de leis avançadas – a lei 

97 HAROUEL, 1998.
98 PEIXOTO, 1999.
99 RELPH, 1987.
100 HAROUEL, op. cit., p. 68.



In memorian: urbanismo, literatura e morte  63

sobre a expropriação de 1840 e a lei sanitária de 1850 – que permitiram 
realizar um programa urbanístico coerente em um período de tempo re-
duzido. A Paris moderna demonstrou o sucesso da gestão pós-liberal, e 
se tornou modelo para as demais cidades101. As transformações urbanas 
implicaram, em todo o mundo capitalista, um novo modo de viver e pen-
sar a cidade. A expansão das cidades no mundo ocidental é consequência 
da evolução da economia capitalista102. 

A primeira grande mudança no aspecto urbano do Brasil ocorreu 
na cidade do Rio de Janeiro, com a vinda da corte de João VI, em 1808. O 
soberano português procurou “civilizar” a sua capital americana, “expur-
gando-a das antigas construções, dos becos estreitos dos velhos tempos do 
isolamento da colônia em relação às novidades do mundo”103. A cidade flu-
minense tornou-se o centro irradiador das alterações que levaram às prin-
cipais cidades brasileiras uma nova estética urbana. Os antigos traçados 
urbanos passaram a ser progressivamente retificados e alargados à medida 
que se realizavam as reconstruções. 

Ao se iniciarem as reformas urbanas, os modelos adotados foram 
os modernos padrões arquitetônicos e urbanísticos desenvolvidos na Eu-
ropa104. No Brasil oitocentista, o processo de modernização surgiu da ex-
pansão comercial resultante da integração nacional no mercado exterior e 
fez com que as principais cidades das zonas monocultoras, em expansão, 
crescessem vertiginosamente, principalmente os portos marítimos105. 

As antigas estruturas urbanas se revelaram inadequadas às trans-
formações que a sociedade experimentava. Ao longo do século XIX, o ca-
pitalismo subverteu as condições materiais de existência e apresentou aos 
núcleos coloniais novas atividades econômicas e novas exigências quanto 
aos serviços urbanos. O maior problema que o governo baiano enfrentou 
durante o desenrolar do século XIX, principalmente depois da década de 
1870, relacionava-se ao desenvolvimento agrícola, com a importação de 
culturas diversificadas. As dificuldades de comunicação entre capital e o 
vasto interior, pela falta de estradas e as secas cíclicas do sertão, afastaram 
o colono dessa região, a não ser para a instalação de currais para as boiadas; 

101 BENEVOLO, 1997.
102 LANA, 1997.
103 LEMOS, C. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1989, p. 46.
104 ALMEIDA, 1997. 
105 COSTA, E. V. Da monarquia à república: momentos decisivos. São Paulo: s.n., 1997, 

p. 200.
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ou para, entre as décadas de 1840/1860, ir em busca de ouro e diamantes106.
No início do período republicano, a única região baiana que expe-

rimentou um surto de progresso material foi o litoral sul, mais especifica-
mente o eixo Ilhéus-Itabuna, cuja economia, baseada no cacau, sobrepujou 
o Recôncavo açucareiro. Ao se transferir o polo dinâmico da economia 
baiana para a região do cacau, Salvador passou a ser entreposto e centro 
para comercialização e exportação do produto. Porém, essa atividade não 
produziu uma acumulação de capital nas cidades envolvidas.

 A maior parte dos capitais excedentes foi reinvestida em outras 
cidades, principalmente o Rio de Janeiro. O sul baiano já não se reabastecia 
em Salvador, mas diretamente no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Essa 
ampliação das relações comerciais com outros centros fora da Bahia in-
fluenciou diretamente as novas concepções urbanas propostas para Ilhéus 
a partir do final do século XIX. O urbanismo ensaiou os seus primeiros 
passos buscando o enquadramento das cidades na lógica higienista, a re-
novação urbana a partir dos seus princípios de melhoramento e embeleza-
mento e, principalmente, a criação de uma imagem de civilidade. 

A construção dessa imagem em Ilhéus se fez por meio de uma 
rede de narrativas, que enfatizava lugares e aspectos urbanos que melhor 
poderiam expressar a ideia de progresso e modernidade. Nos dias do pri-
meiro e segundo império foi extraordinário o seu desenvolvimento devido 
à cultura do cacau. Entretanto, apesar do desenvolvimento, a cidade apre-
sentava um aspecto antiquado, como as demais do Estado, de ruas estreitas 
e tortuosas, sem serviço de água, sem iluminação suficiente. A primitiva 
iluminação era de “azeite de peixe”, em grandes lampiões quadrangulares, 
colocados nas esquinas e distribuídos a uma distância de vinte metros. 
Posteriormente foi substituída pela de querosene, em lampiões menores, 
colocados em paredes e postes de madeira. As ruas eram, em geral, direitas 
e mais ou menos regulares em largura, e a nova edificação corrigia os “de-
feitos” da antiga vila (Figura 1)107.

106 MATTOSO, 1992.
107 BORGES DE BARROS, 1981.
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Figura 1 – Planta da Vila de São Jorge dos Ilhéus de 1852

Fonte: APEBa.

No final do século XIX, a cidade começou a alterar o seu traçado 
colonial, mesmo sofrendo ainda com as enchentes dos rios, cujas águas 
alagavam por semanas parte da zona comercial próxima ao porto108. Nes-
se período, as fortunas aumentaram rapidamente. Muitos dos imigrantes 
chegados há uma ou duas décadas tornaram-se grandes proprietários e o 
acúmulo de capital possibilitou um maior refinamento nos seus hábitos. A 
ostentação da sua nova posição social estava presente no vestuário, nas do-
ações às igrejas e instituições, nos monumentos arquitetônicos, assim como 
nas residências: no palacete, na cidade; e no jazigo no cemitério. Apesar de 
ainda existirem casas de palha, principalmente na rua das Quintas (atual 
Dom Tepe), a cidade começou a ganhar cada vez mais construções de tipo 
moderno.

Com o desenvolvimento do comércio, os vapores passaram a atra-
car mensalmente no porto e fundeavam na enseada do Pontal por falta de 

108 LAVIGNE, 1968.
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cais, sendo o embarque e desembarque de passageiros feito por canoas e 
o de mercadorias em balsas. A viagem para Salvador fazia-se através de 
lanchas e barcos a vela, sem cômodos. Com os ventos contrários, a chegada 
ao destino podia levar de três a quatro dias “de viagem penosa”109. A melho-
ria na comunicação entre as cidades litorâneas promoveu a disseminação 
de uma nova linguagem e de um novo estilo arquitetônico, tendência essa 
que dependia do acúmulo de capital. As cidades passaram a conhecer duas 
modalidades de residências: a ‘antiga’, ainda ligada às tradições regionais e a 
uma economia incipiente; e a ‘moderna’, de influência estrangeira, fruto da 
prosperidade material da lavoura do cacau. Um dos aspectos recorrentes 
das ideias e práticas no planejamento urbanístico é a importação de mode-
los formulados nos países centrais e o abandono do barroco110.   

A cidade deveria adaptar-se ao seu tempo e afirmar tudo aquilo 
considerado como progresso, sendo a estética modernista acompanhada 
pelo desprezo ao antigo. Quanto mais rica a sociedade, como a cacauei-
ra dos fins do século XIX, mais rápida a alteração da paisagem urbana, 
enquanto as cidades que não possuíam uma economia forte tenderam a 
preservar os seus antigos padrões. Os principais coronéis concentraram 
suas atividades no município de Ilhéus, o mais importante da região, “sob 
a influência do progresso e da civilização”111. Esse progresso desenfreado 
provocou mudanças radicais no cotidiano “Ilhéus vivia a vertigem do de-
senvolvimento”112. A consolidação do sistema capitalista e o florescimento 
da sociedade burguesa, “cujo discurso louvava as excelências do sistema e a 
sua capacidade de construção do bem-estar”113, transformaram o progres-
so no mito do século XIX, referendado pelos princípios evolutivos, pelo 
cientificismo e pelo impacto causado pela reforma burguesa das cidades. 

A cidade possui variadas funções, como centro administrativo e 
polo de relações e comunicação. Em todos estes casos, ela é sempre um 
elemento da organização do meio rural circundante e sede do poder políti-
co e social. Historicamente os coronéis buscaram desenvolver, na sua área 
de influência, um centro urbano que constituísse o fulcro de suas ativida-
des políticas e comerciais. Esses agentes sociais agiram como fundadores, 
a exemplo dos coronéis José Firmino Alves e Henrique Alves dos Reis, em 

109 PESSOA, 1937, p. 6.
110 RIBEIRO; CARDOSO, 1997.
111 FALCON, 1995, p. 37. 
112 PEREIRA FILHO, 1959, p. 68.
113 PESAVENTO, 1998, p. 24.
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Itabuna, ou como protetores do progresso das cidades, como é o caso dos 
coronéis Antônio Pessoa e Misael Tavares em relação a Ilhéus. 

Entre as décadas de 1870 a 1890, Ilhéus começou a emparelhar-
se com os principais núcleos urbanos do litoral e do interior da Bahia. As 
margens dos rios do seu município estavam densamente povoadas e conta-
vam com grandes fazendas para a cultura do cacau, cuja colheita era, como 
já foi dito, exportada para Salvador. O constante crescimento econômico 
e populacional, trazido pela lavoura cacaueira, fez que os chefes políticos 
ilheenses pleiteassem, na Assembleia Provincial, no início da década de 
1880, a elevação da vila à categoria de cidade. 

O império estava, no período, sob a direção política do parti-
do Liberal. O gabinete de ministros era chefiado pelo conselheiro baiano 
José Antônio Saraiva, e presidia a província o conselheiro João Lustosa da 
Cunha Paranaguá, futuro marquês de Paranaguá. O projeto de elevação foi 
apresentado pelo cônego Manoel Theodolindo Ferreira, e o subscreveram 
o vigário João Paranhos, o coronel J. J. de Almeida, o vigário Luís Batista, o 
dr. Virgílio de Carvalho, Elpídio Baraúna, o des. Euclides Requião, o tenen-
te-coronel Ápio Medrado e o dr. Antônio Carneiro da Rocha.

A lei que elevou a vila de São Jorge dos Ilhéus à condição de cidade, 
com a mesma denominação, foi assinada pelo presidente da Bahia em 28 de 
junho de 1881. Poucos eram os núcleos urbanos da Bahia que, na época, pos-
suíam o status de cidade. O fato de Ilhéus ter sido alçada a esta categoria foi 
uma demonstração inequívoca de reconhecimento, por parte do governo, da 
sua importância no contexto econômico do estado. O crescimento urbano 
estava diretamente relacionado com o desenvolvimento da lavoura do cacau, 
cuja produção anual era de centenas de milhares de arrobas. 

Para adequar Ilhéus ao quadro de expansão econômica e popula-
cional, a elite ilheense teve a pretensão de aproximá-la dos modelos de urba-
nização dos centros considerados civilizados, e produzir, na cidade de estilo 
antigo, uma imagem do progresso desejado. O sentido evolucionista e ale-
górico dos planos de remodelação urbana do período rejeitou a cidade de 
traços coloniais, ao destruir seus antigos logradouros e substituir os aspectos 
figurativos dos seus edifícios com a intenção de representar a modernidade.

Urbanismo e modernidade

A renovação urbana e a expansão da cidade de Ilhéus, em inícios 
do século passado, mudaram radicalmente a sua aparência, com a cons-
trução de novos edifícios com fachadas regulares, praças, alinhamento e 
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alargamento das ruas, sob um novo plano elaborado e executado pelos ad-
ministradores progressistas. O discurso urbanístico reformador se apoiou 
em certos princípios básicos. A questão urbana emergiu como transforma-
ção da vida social. Era preciso mudar a cidade para mudar a vida.  

As representações do urbano, projetando a “cidade que se quer 
sobre a cidade que se tem”114, expressam uma vontade política, uma inten-
cionalidade no norteamento do real. Mediante as intervenções na cidade, 
grandes proprietários de terra e comerciantes, em especial os novos ricos 
do cacau, obtiveram a representatividade e o prestígio social que almeja-
vam. As primeiras intervenções modernizantes, em Ilhéus, partiram de 
uma elite letrada. O plano da cidade ideal foi atribuição de um grupo de 
intendentes constituído por bacharéis, que administraram o município du-
rante a República Velha e o Estado Novo. O plano da cidade ideal, a “Capi-
tal do cacau,” como era chamada pela imprensa baiana, foi levado a termo 
por esse grupo de administradores, a maioria deles com formação superior, 
influenciada por concepções europeias de urbanização115. 

O primeiro administrador modernizante foi Domingos Adami de 
Sá (1904-1908), que iniciou as obras do antigo porto, a rede de esgotos, cal-
çamento de ruas e construção de estradas para o interior do município. A 
administração posterior, de João Mangabeira (1908-1912), deu seguimen-
to a essa política: instalou redes de água e esgoto; calçou as principais ruas 
com paralelepípedos; levou a termo, por meio de desapropriações, muitas 
demolições; inaugurou o primeiro trecho do cais do porto; e lançou as pri-
meiras pontes de alvenaria nas estradas. 

De acordo com um biógrafo de Mangabeira, esse período foi ple-
no de energia e espírito público, “cujas realizações transformaram a capital 
do cacau”116. Nas construções e reformas postas em prática, tanto pelo po-
der público como por particulares, buscou-se um sentido monumental. O 
traçado urbano deveria ser testemunha das características socioeconômi-
cas e culturais da cidade. A modernização, a infraestrutura e o saneamento 
foram combinados com os princípios estéticos, de maneira que expressas-
sem os padrões burgueses de viver. 

Os espaços urbanos que se formam, como resultado da expan-
são da lavoura cacaueira, distintos e hierarquizados, estão marcados por 

114 RAMA, 1985, p. 17.
115 Grupo de bacharéis formado por João Mangabeira, Eusínio Lavigne e Mário Pessoa, em 

Ilhéus, e Olinto Leone, Laudelino Lorens e Claudionor Alpoim, em Itabuna.
116 MANGABEIRA, 1979, p. 62.
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tensões sociais. O centro do núcleo, área socialmente privilegiada, era ge-
ralmente dominado pela igreja matriz, cujas proporções deveriam estar de 
acordo com a riqueza local. Em volta do largo da matriz e nas ruas adjacen-
tes localizam-se, de preferência os principais prédios públicos e particula-
res. Esse é o espaço de maior visibilidade, em que as intervenções urbanas 
patrocinadas pela municipalidade e por particulares ocorrem com maior 
frequência. Em volta desse centro estão situadas as residências mais mo-
destas e o pequeno comércio, zona de transição para a periferia mais afas-
tada. Nesse espaço habitam as camadas mais pobres, à margem da cidade 
ideal, escondido e esquecido do poder pela municipalidade. 

Na época das fortunas fugazes oriundas da lavoura do cacau, po-
dia-se medir a fortuna dos coronéis, assim como a miséria dos trabalhado-
res, pelas casas que possuíam. Aos poucos os coronéis trocaram as sedes 
das fazendas pelos palacetes urbanos, símbolo de maior status na região. 
As antigas ruas estreitas e tortuosas ganharam alinhamento e alargaram-se 
“para abrigar os sobrados ajanelados dos fazendeiros abastados, advogados 
e membros da elite local,” bem como as casas comerciais dos mais variados 
ramos117.

A reflexão histórica sobre a cidade moderna a expõe como ma-
nifestação recorrente da história do poder. As intervenções urbanas em 
Ilhéus permitiram à burguesia cacaueira dar materialidade aos símbolos de 
distinção relativos à sua nova condição no cenário econômico nacional. Os 
principais fazendeiros e comerciantes utilizaram a cidade como um lugar 
estratégico para representar seu prestígio político e social. As ruas e praças 
mais importantes de Ilhéus passaram a ser conhecidas pelos nomes dos 
seus moradores mais ilustres ou dos principais chefes políticos, o que ine-
gavelmente dava uma maior visibilidade social e status ao homenageado, 
imortalizado em uma placa de mármore ou busto de bronze. 

As ruas principais, como a Conselheiro Saraiva (atual Antônio 
Lavigne de Lemos), Pedro II, Coronel Adami (atual Jorge Amado) e Almi-
rante Barroso, eram ainda “bastante estreitas e calçadas de pedras brutas já 
lisas dando notícias do seu arcaico passado.” Porém, os edifícios mais im-
portantes eram construções recentes pertencentes aos maiores fazendeiros 
e comerciantes, como o Palácio das Figuras, assim chamado pelas estátuas 
nele existentes, do coronel Domingos Fernandes; duas casas gêmeas com 
frente de azulejo, de João e Alfredo Amorim; e as casas de José Gomes do 

117 FALCON, op. cit.
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Amaral Pacheco e Rodolfo Vieira. Desta época seria ainda possível citar 
entre as mais importantes edificações urbanas o Palácio da Intendência ou 
dos Grifos, iniciado em 1897, construído sobre as ruínas do colégio dos 
jesuítas118. 

Borges de Barros assim descreve o palácio: 

internamente é bem disposto e mobiliado com luxo e elegância. No 
pavilhão superior fica o salão nobre, que é bem mobiliado e a pin-
tura de muito gosto. As salas de audiência e do júri são as únicas no 
gênero e dignas de referência em todo o estado, a principiar pelo 
mobiliário até as pinturas119. 

O Palácio da Intendência, inaugurado durante a administração do 
coronel Domingos Adami de Sá, em estilo neoclássico, serviu de inspiração 
para as futuras construções urbanas (Figura 2).  A administração munici-
pal, no período Mangabeira, tentou impor este estilo arquitetônico a todos 
os prédios da cidade, exigindo a construção de platibandas decoradas com 
acrotérios e relevos. Os exemplares máximos desse novo estilo arquitetôni-
co em Ilhéus foram construídos entre as décadas de 1910 e 1920, símbolos 
evidentes do poderio social e econômico dos coronéis do cacau. 

Figura 2 – Intendência Municipal de Ilhéus inaugurada na década de 1900

Fonte: Foto Tacila Mendes. 

118 COSTA, 1995.
119 BORGES DE BARROS, 1981, p. 96.
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Ao iniciar a sua administração, em 1924, o intendente Mário Pes-
soa empenhou-se nas chamadas obras de embelezamento e lançou as bases 
do planejamento urbano. Pessoa criou o código de posturas, “avançadíssi-
mo para a época e um dos primeiros do Brasil,” e encarregou o engenheiro 
municipal Manoel Accioli Ferreira da Silva de levantar a planta cadastral da 
cidade e do Pontal de São João da Barra, a primeira da Bahia120. Ao remeter 
um exemplar da planta, orçada em doze contos de réis, ao governo do estado, 
o intendente afirmou que “em dias não muito remotos, ele e seus sucessores, 
obedecendo sempre ao trabalho que ora lhe fazia presente, teriam apagado 
os últimos vestígios coloniais”121 da antiga capitania de São Jorge dos Ilhéus. 

O código de posturas, criado pela Lei Municipal de 1o de outubro 
de 1924, regulamentou a política municipal quanto às intervenções urba-
nas e dividiu a cidade em duas zonas: a urbana e a suburbana. A primeira 
englobava as ruas e praças da cidade em um raio de três quilômetros, no 
interior do chamado perímetro urbano, área prioritária para as reformas. 
A zona suburbana consistia numa faixa de também três quilômetros, en-
tre a zona urbana e a zona rural. O capítulo referente às construções e re-
construções, na seção que trata do porte e do estilo dos prédios, proibia a 
edificação ou reedificação de prédios de um só pavimento, no perímetro 
central. Foram criados incentivos fiscais, com isenção de impostos para 
construção, recuo e reconstrução de prédios urbanos, alinhando-os con-
forme a planta cadastral, estendendo o benefício a todo prédio existente no 
perímetro urbano que fosse completamente reconstruído122. 

Durante a administração do intendente Mário Pessoa, foram ali-
nhadas, com desapropriação de prédios particulares, “todas as ruas que 
ainda se ressentiam desse defeito.” Cogitou-se transformar Ilhéus num Rio 
de Janeiro em tamanho menor, seguindo modelos e denominações urba-
nas cariocas, como a Avenida Beira-Mar, também conhecida como Aveni-
da Copacabana, “com seus passeios de quatro metros de largura, os seus 
belos bangalôs e os modernos e elegantes postes de iluminação elétrica, 
com três luzes”123,  estes últimos exatamente iguais aos da Avenida Atlânti-
ca, no Rio de Janeiro. 

Em sua segunda gestão (1938-1942), Mário Pessoa ergueu uma 
réplica do Cristo Redentor no prolongamento da avenida Beira-Mar, em 

120 PESSOA, 1994, p. 30.
121 CAMPOS J., 1981, p. 395.
122 ILHÉUS, 1925.
123 PESSOA, 1994, p. 71.
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frente à entrada do antigo porto. A conclusão das obras do porto foi uma 
das intervenções mais importantes da década de 1920. Este equipamen-
to, ao lado da ferrovia ligando a cidade às principais zonas produtoras de 
cacau no interior, criou a base para que a cidade se tornasse o centro da 
região cacaueira, e a consolidou como um dos maiores centros agroexpor-
tadores do país. 

A partir da Revolução de 1930 foram introduzidos novos modelos 
administrativos, cuja principal característica era a adoção do planejamento 
como elemento ordenador do desenvolvimento urbano. A administração 
de Eusínio Gaston Lavigne (1930-1937) foi responsável pela elaboração 
dos dois primeiros planos diretores da cidade: o Da Rin-Gonçalves e o Pel-
tier de Queiroz, chamados pelos nomes de seus autores. Um dos principais 
problemas para efetivar a expansão urbana derivava da situação geográfica, 
que exigia a realização de obras de maior porte.

Foram feitos os cortes nos morros da Conquista, Vitória e Boa 
Vista, que permitiram a abertura das avenidas Itabuna e Canavieiras. Data 
também do período a criação dos bairros da Cidade Nova, antiga fazenda 
Opaba, da família Pacheco; e do Malhado, na fazenda Velosa, pertencente 
à família Lemos. A avenida Itabuna foi construída em terrenos da fazenda 
Bela Visão, do coronel Miguel Alves Dias. A desapropriação e o loteamen-
to dessas áreas motivaram uma intensa luta judicial entre a prefeitura e os 
proprietários dos terrenos citados, defendidos pelo desembargador Epami-
nondas Berbert de Castro, cuja família era proprietária de uma das áreas 
em litígio, a fazenda Pimenta, núcleo original do atual bairro da Conquista. 

Com o desenvolvimento das atividades portuárias e industriais, 
os contingentes de trabalhadores que se incorporavam à vida urbana pas-
saram a ocupar o morro da Conquista e os terrenos alagadiços entre a an-
tiga estação ferroviária e os morros vizinhos, a antiga “ilha das Cobras”. Os 
extremos da cidade, a ponta da Pedra, ao sul, e a ponta de Areia, ao norte, 
sofreram o mesmo processo de ocupação e integraram o locus da pobreza. 
Com a progressiva ocupação e urbanização dessas áreas, os seus primitivos 
moradores foram deslocados para novas áreas periféricas, levando a que 
outros morros e vales fossem ocupados. Conforme a análise de Souza, os 
planos diretores do período tinham uma preocupação funcional e estéti-
ca e ensaiaram um zoneamento com índices urbanos diferenciados, justa-
mente por não incorporarem as áreas de ocupação informal, situadas além 
do perímetro urbano. 

Nenhum deles teve uma preocupação efetiva, embora muitas ve-
zes declarada, de trabalhar a cidade como um todo, isto é, incluindo, nas 
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suas análises e proposições, soluções para os bairros periféricos habitados 
por feirantes, comerciários, ferroviários, prostitutas, pescadores, estivado-
res e pequenos lavradores e comerciantes. Esses espaços, que sempre se 
constituíram pela informalidade transitória, na medida em que os seus 
habitantes estão sempre se mudando e sendo expulsos pela especulação 
imobiliária, “como uma sombra, que se move”124.

A política de renovação urbana de Ilhéus é uma das mais significa-
tivas entre as das cidades baianas do período, pelo seu caráter simbólico de 
ostentação e pela tentativa de criar um novo momento histórico e esquecer 
um passado recente. Os jornais locais anunciavam incessantemente as mu-
danças no perfil arquitetônico da cidade. A imprensa soteropolitana dava 
testemunhos dos “primores da encantadora Princesa do Sul”125. Para Souza 
Brito, a Ilhéus do período era “formosíssima e de estilo moderno”126. Quase 
todas as construções estavam reformadas, “podendo gabar-se de ser uma 
das primeiras cidades do interior do Estado, em beleza de construções”127. 
Não apenas a aparência dos palacetes públicos e particulares chamava a 
atenção do visitante, mas também o rigoroso asseio das ruas principais128. 

As intervenções imprimiram a monumentalidade e a grandio-
sidade ao espaço urbano. Esse processo trouxe, em seu bojo, a exclusão 
quando, ao produzir um espaço público, privilegiou o seu uso pelas elites e 
deixou de fora as camadas populares, relegadas a um território da exclusão 
e da não vigência de normas. A civilidade e a crença no progresso estão 
presentes nas intervenções e nos modelos construídos. Estes aspectos serão 
prodigamente enfatizados pelos jornais, cronistas, memorialistas e outros 
literatos quando procuram os indicadores de progresso e modernidade.  

Nas palavras de Agripino Grieco, “sem que isso importe em con-
dição de inferioridade”, nada mais dessemelhante da capital do estado que a 
cidade de Ilhéus. “Quase nada se encontra aqui de palácios velhos, de tradi-
cionalismo secular”. Quase tudo novo, “mal acabado de sair do prelo.” A ci-
dade desdobra-se, recompõe-se, “vence o pântano, cresce sobre o mar [...]. 
Falta uma igrejinha secular e a catedral a construir-se, não sei se não será 
um tanto desgraciosa e mastodôntica de proporções.” Notava-se “algum 
pitoresco na irregularidade das ruas que não foram previamente riscadas 

124 SOUZA R., 1998, p. 76.
125 CAMPOS J., 1981, p. 405.
126 BRITO, 1923, p. 32.
127 Ibidem, p. 32.
128 Ibidem, p. 32.
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no papel[...], e as colinas de em torno, bastantes curiosas nos seus recortes 
assimétricos, abrigam em geral a população pobre.” Ilhéus encantava “com 
a sua segunda infância, com todas as suas loucuras, de criança pródiga, 
de fedelho que esbanja porque tem muito”. Para o jornalista, observava-se 
“qualquer coisa de paulista” naquele fervedouro de atividades”129.

Os mais importantes fazendeiros e comerciantes de cacau passa-
ram a investir nos imóveis erguidos nas principais ruas do centro urbano, 
cujas obras expulsaram dessa área a população mais modesta, que se alojou 
nas zonas periféricas como os morros de São Sebastião (Oiteiro) e da Con-
quista, e no Malhado. Novos loteamentos e especuladores apropriavam-se e 
privatizavam as áreas de expansão da cidade. Os preços dos terrenos foram 
aumentando, os espaços saneados foram se transformando em modernos e 
aprazíveis bairros residenciais e de veraneio, como a Cidade Nova e o Pontal.

Novos serviços e equipamentos eram reclamados, fato que não 
passou despercebido aos chefes políticos que passaram a incorporar o as-
sunto aos seus discursos. Demoliam-se os símbolos do passado colonial, 
que deveria ser esquecido. Ao romper com o passado colonial, Ilhéus dei-
xou de ser um local de encontros episódicos, marcados essencialmente 
pela vida administrativa, como nos dias de eleições, quando enchia-se de 
jagunços, e pelas festas religiosas. A partir daí, se desenvolveu vida regular, 
marcada pela diversidade de indivíduos, serviços e mercadorias. Além dos 
novos modelos arquitetônicos, o crescimento da cidade caracterizou-se 
pela construção de novos espaços e formas de lazer, pelo aparecimento de 
lojas comerciais, armazéns e teatros. Esse amplo processo de transforma-
ção urbana, aliado às mudanças impostas pela modernidade, criou novos 
costumes, como o passeio de automóvel pelas principais ruas alargadas ou 
o footing no fim de tarde. 

Entretanto, a Ilhéus moderna, ao tempo em que passava por re-
formas que incluíam redes de esgotos, de abastecimento de água, ainda 
via passar pelas ruas calçadas as tropas de burros, trazendo o cacau das fa-
zendas para os armazéns do porto. Em animais também se transportavam 
o leite e água potável, retirada das fontes pelos aguadeiros, vendidos nas 
residências. Mas Ilhéus desejava esquecer os resquícios desse passado. A 
separação entre duas épocas, em que dois tipos de cidade completamente 
desiguais se contrapõem, se encontra presente na maior parte dos relatos 
das memórias do período. 

129 API. Diário da Tarde, “Agripino Grieco”, n. 22/03/1935, p. 1
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Os relatos remetem a uma cidade investida de marcos e lugares 
simbólicos, em um processo onde atuaram políticos, médicos, arquitetos 
e engenheiros. Nas primeiras décadas do século XX, a cidade de Ilhéus 
que aparece nas memórias, muitas das quais encomendadas, transforma-se 
em ritmo acelerado. Os seus antigos traços e características desaparecem 
da narrativa e fica patente, nas fotografias que as ilustram, a imagem do 
moderno apagando o antigo. Os memorialistas empenham-se em desta-
car os novos aspectos adquiridos, como os serviços de iluminação e abas-
tecimento de água, e não só na cidade como também nos distritos mais 
importantes.  As narrativas dão, ainda, ênfase à nova fisionomia urbana 
que se delineou com a abertura de novas ruas, o alargamento das antigas, 
as melhorias do porto. Para os memorialistas parece não haver qualquer 
vestígio do tempo anterior ao do cacau, e a Ilhéus colonial e barroca não 
se encaixava nas novas formas do viver moderno e progressista imaginado 
pelos cacauicultores. 

A construção das tradições é desenvolvida em um processo de 
formalização, ritualização e repetição. Assim, a narrativa memorialista ga-
nhou contornos de verdade e moldou o seu discurso à história local. É 
possível afirmar que, nos relatos sobre as origens das cidades, memória e 
história se sobrepõem, pois há uma confiança na capacidade da memória 
de constituir um registro preciso e verdadeiro130. Muitos projetos de cidade 
derivam diretamente de concepções de mundo. A relação com um conjun-
to de ideias e valores, de crenças e normas de ação, é especialmente forte no 
caso das cidades ideais e utópicas. 

Buscando a satisfação dos seus interesses individuais, a burgue-
sia ilheense tentou impor seu próprio estilo, expresso em equipamentos 
urbanos, na indumentária, nas festas, nos seus túmulos e em normas de 
comportamento transformados em lei pelo Código de Posturas do muni-
cípio. Em Ilhéus, mais do que resolver os problemas urbanos gerados pelo 
crescimento, foi posto em prática um urbanismo que visava a consolidar 
a ideia de que a “Princesa do Sul” representava o ethos da região cacaueira 
por excelência. 

Na relação estabelecida entre urbanismo e política, os lugares pú-
blicos desempenharam um importante papel para a homenagem aos in-
divíduos que representavam a imagem do poder da região produtora de 
cacau. Os palacetes, assim como os jazigos monumentais, foram erguidos 

130 BREFE, 1996.
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como verdadeiros símbolos do culto à personalidade no espaço urbano, 
consagrado como lugar de expressão do poder social e do progresso. Entre 
as maiores expressões do poder regional estão as construções da estrada 
de ferro, símbolo por excelência dos avanços tecnológicos da revolução in-
dustrial, e da catedral diocesana de Ilhéus, símbolo de caráter religioso do 
poder econômico regional.

The State e a catedral: ícones do progresso sul-baiano 

No Brasil a modernidade transportada pelos trilhos de ferro era 
contraditória ao papel agrário e subalterno do país face ao mercado inter-
nacional. A construção das redes ferroviárias era considerada um aspecto 
positivo do progresso tecnológico e econômico brasileiro. As ferrovias in-
fluenciaram não somente a economia como o imaginário social do início 
do século XX enquanto marco mais evidente da modernidade. A extensão 
da linha férrea delimitava a fronteira entre o mundo civilizado e as áreas 
ligadas aos costumes rurícolas131. 

A primeira iniciativa oficial para a construção de ferrovias na 
Bahia foi a publicação do decreto 641, do ano de 1852, concedendo ga-
rantias de até 5% de juros sobre o capital empregado nas suas obras. Nesse 
contexto foram concedidas pela casa imperial a construção das estradas de 
ferro “Bahia-São Francisco”, a “Central da Bahia” e o “Ramal do Timbó”. 
Os investimentos eram feitos nas regiões produtoras de mercadorias para 
abastecer o mercado internacional, com o objetivo de expandir os volumes 
negociados132. A rede ferroviária baiana foi construída de acordo com a 
mentalidade da classe dirigente entre o final do século XIX e o começo 
do século passado, e as estradas de ferro eram entendidas como comple-
mentares à navegação mercantil, uma ligação necessária entre os portos 
marítimos e o interior. 

A lógica era controlar a produção mercantil do estado e centrali-
zar sua exportação na Cidade do Salvador. As mercadorias seriam trans-
portadas pelos trilhos para os portos secundários no Recôncavo e o litoral 
sul e, dali, para as docas soteropolitanas133. O capital industrial e finan-
ceiro inglês, aliado ao setor comercial nacional, foi a base principal dos 

131 WOLF, 2005.
132 VIANA, 1986.
133 ZORZO, 2001. 
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investimentos na construção de ferrovias com o objetivo de reduzir os 
custos no processo de exportação de matérias-primas. No início do sécu-
lo XX a agricultura baiana tinha sua estrutura voltada para os interesses 
econômicos do Hemisfério Norte sobre os produtos tropicais, ou seja, era 
uma atividade basicamente agrário-exportadora. Os capitais estrangeiros 
investidos no sul da Bahia, especialmente o inglês e o suíço, construíram 
uma rede financeira composta por firmas importadoras e exportadoras e 
agências de navegação e seguros.

Após uma série de tentativas fracassadas, no ano de 1899 surgiu 
uma proposta concreta para a construção da ferrovia Ilhéus-Conquista, 
com a assinatura do contrato entre o governo da Bahia e os engenheiros 
Frederico William Cox e José Correia de Lacerda. O projeto da estrada de 
ferro previa ramais em Itabuna e no rio de Contas. O cronograma previa 
concluí-la em seções de vinte quilômetros por ano. Os concessionários, no 
entanto, não conseguiram concluir os estudos definitivos no tempo previs-
to e o contrato foi cancelado pelo governo no ano de 1901. 

A crise econômica que atingiu a Bahia entre os anos de 1901 e 
1904 impossibilitou a apresentação de novas propostas particulares para 
a construção de uma ferrovia ligando a região cacaueira ao sudoeste do 
estado. O próprio governo decidiu, então, levar o projeto adiante com a no-
meação, em 1903, do engenheiro Guilherme Greenhalg para proceder os 
estudos necessários para o início das obras da ferrovia. Com base no rela-
tório apresentado por Greenhalg, o governador Severino Vieira abriu outra 
concorrência para a estrada, mantendo o traçado estabelecido pelo enge-
nheiro, para o primeiro trecho Ilhéus-Tabocas, em linha reta. O segundo 
trecho, nunca concluído, ligaria Tabocas à cidade de Vitória da Conquista, 
com as alterações que o estado julgasse necessárias134. 

A concessão foi obtida pelo empresário baiano Bento Berilo de 
Oliveira, com o qual a Secretaria de Agricultura assinou o contrato de 
construção, uso e gozo da ferrovia aprovado pelo Decreto n. 288, de 28 
de dezembro de 1904. Oliveira não conseguiu cumprir os prazos determi-
nados. Somente no final de 1905 foram iniciados os trabalhos de desma-
tamento e escavações, feitos com morosidade. Em dois anos os trabalhos 
haviam avançado apenas 16 quilômetros. Uma das causas era a falta de 
mão de obra devido à migração para as fazendas de cacau durante a época 
de colheita. Mas a principal causa era a falta de capital da empresa baiana 

134 APEBa. SJ, Leis do Estado da Bahia: Contratos, 1906.
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para arcar com as despesas com equipamentos e pessoal, o que levou à 
modificação do traçado original como forma de baratear os trabalhos e à 
busca por capitais estrangeiros135. 

A ferrovia de Ilhéus a Conquista somente pôde ser concluída com 
a transferência da concessão para a companhia inglesa The State of Bahia 
South Western Railway Company Limited.  O contrato do governo com a 
firma Carvalho, Oliveira & Cia. foi modificado pelo Decreto de n. 554, de 
28 de agosto de 1908. O percurso foi reduzido, o prazo de inauguração da 
seção Ilhéus-Itabuna prorrogado para 1911 e, após a publicação do decreto, 
foi feita a transferência da administração da ferrovia à State, constituída 
em Londres. O material utilizado para os trilhos e o maquinário foram 
trazidos da Inglaterra a bordo de cargueiros e desembarcados no porto de 
Ilhéus (Figuras 3 e 4).

Figura 3 – Antiga estação ferroviária de Ilhéus, c. 1930 [Autor: Pablo Pinillos]

Fonte: Brandão; Rosário, 1970.

135 VIANA, op. cit. 
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Figura 4 – Antigo porto de Ilhéus – c. 1930 [Autor: Pablo Pinillos]

Fonte: Brandão; Rosário, 1970.

A partir dessas providências, pôde ser iniciado o serviço regular 
de construção da linha férrea, que incluía o desmatamento de uma extensa 
área às margens dos rios Almada e do Braço. A firma inglesa modificou 
definitivamente o traçado para atender as zonas mais férteis dos municí-
pios de Ilhéus e Itabuna. Em 1909, ela conseguiu, do governo do estado, a 
aprovação do ramal Água Branca-Almada e, posteriormente, os ramais de 
Mocambo e Água Preta, partindo dos rios Almada e do Braço. O trecho 
provisório do trecho ligando o porto de Ilhéus a Itabuna foi inaugurado em 
1911, mas as instalações definitivas somente entraram em funcionamento 
dois anos depois. O tráfego definitivo da linha até a cidade de Itabuna, utili-
zado provisoriamente desde 1911, foi inaugurado em 21 de agosto de 1913, 
com a extensão de cinquenta e nove quilômetros (Figura 5). Dois anos an-
tes a companhia inglesa foi autorizada a construir o ramal do Almada que 
ia até a zona do Sequeiro do Espinho, na futura cidade de Itajuípe, e o sub-
-ramal do Mocambo, na futura cidade de Uruçuca, em uma extensão de 
trinta e cinco quilômetros. Este foi prorrogado até a margem direita do rio 
de Contas, no povoado de Poiri, futura cidade de Aurelino Leal136.

136 CAMPOS J., 1981. 
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Figura 5 – Mapa dos municípios Sul Baianos

Fonte: Acervo CEDOC / UESC.

Vianna estabelece uma relação direta entre o funcionamento da 
ferrovia e o predomínio do eixo Ilhéus-Itabuna na produção de cacau. Até 
1913, quando foi inaugurado o trecho entre as duas cidades, o ritmo de 
aumento da produção é bastante semelhante ao dos eixos Canavieiras-Bel-
monte e Barra do Rio de Contas (Itacaré)-Itapira (Ubaitaba). A partir da 
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segunda metade da década de 1910, as safras em Ilhéus e Itabuna passaram 
a apresentar números bastante superiores às das demais áreas produtoras137.

 O transporte industrial rasgou as antigas trilhas na mata palmi-
lhada pelos tropeiros e por seus animais de carga, e diminuiu distâncias. 
Pequenos arruados situados à margem da ferrovia logo se tornaram im-
portantes centros comerciais de compra e venda de cacau e mantimentos, 
e as terras próximas passaram por uma forte valorização. O principal era o 
arraial de Rio do Braço, localizado no entroncamento da linha férrea, onde 
foram abertos os ramais do Sequeiro do Espinho (Itajuípe) e de Agua Preta 
(Uruçuca) e, dali, para Poiri (Aurelino Leal), às margens do rio de Contas.

A ferrovia terminou por atender unicamente à região cacaueira, 
mais especificamente os municípios de Ilhéus e Itabuna em um percurso 
de 58 quilômetros e 750 metros de extensão. Os ramais Rio do Braço-Se-
queiro do Espinho, com 14 quilômetros, e Rio do Braço-Água Preta, com 
10 quilômetros, formavam a malha da rede ferroviária regional, cujas es-
tações contribuíram para o surgimento das cidades de Uruçuca e Itajuípe. 
O último trecho construído, Água Preta-Poiri, somente foi concluído em 
1931, com 43 quilômetros e 195 metros de extensão. Esse ramal atravessava 
uma das áreas mais férteis da região, cultivada, em sua maior parte, com 
cacaueiros plantados no início do século passado. O seu traçado original 
foi modificado para atender aos interesses de grandes produtores como o 
ex-governador Vital Soares, dono das fazendas Santa Cruz e Encruzilhada, 
onde foram localizadas estações e casas comerciais de compra e venda de 
cacau138.

O percurso do trecho Ilhéus-Itabuna durava cerca de duas horas e 
quarenta minutos acompanhando os leitos dos rios Almada e do Braço. A 
demora se dava pelas inúmeras paradas obrigatórias e pelas paradas facul-
tativas nas proximidades das fazendas mais importantes, a pedido dos seus 
proprietários. A influência política dos adamistas determinou a mudança 
do traçado da ferrovia para o Almada, onde os principais líderes possuíam 
suas melhores propriedades, aumentando o percurso em 30 quilômetros 
com relação ao traçado onde seria construída a rodovia Ilhéus-Itabuna139. 

Mediante o cruzamento das localizações da localização das esta-
ções e das  paradas nas das principais fazendas às margens dos trilhos, é 

137 VIANA, 1986.
138 ANDRADE-BREUST, 2003.
139 GONÇALVES, O. R. O jequitibá da taboca. Salvador: Imprensa Oficial, 1960, p. 162.                                                                                                                     
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possível traçar um paralelo entre a estrada de ferro e o poder econômico 
regional. O itinerário dos trens acompanhou uma linha de fazendas per-
tencentes às famílias de plantadores do cacau, muitos dos quais influentes 
políticos. Durante a construção da ferrovia, a política estadual era dirigida 
por aliados do partido adamista, liderados por grandes fazendeiros da zona 
do Almada. Como podemos observar pela Tabela 8, os trilhos da State tra-
çaram o roteiro do poder, privilegiando determinados fazendeiros no ser-
viço prestado pelos trens. 

Tabela 8 – Estações e Paradas da Ferrovia / Propriedades Rurais
Local Proprietários Modalidade
Rosário Lavigne de Lemos Parada
Aritaguá Siúffo – Brasil Estação
Barbosa Tavares Parada
Almada Sá Bittencourt – Cerqueira Lima – Moniz Barre-

to – Homem D´el-Rey
Parada

Provisão Adami – Weyll Parada
Rio do Braço Kruschewsky – Catalão Estação
Boa Lembrança Alves Parada
Mutuns Oliveira Estação

Fonte: API, Diário da Tarde, “Horários”, 5/3/1929, p. 3. 

As propriedades rurais e os povoados situados à margem da fer-
rovia foram beneficiados com a energia elétrica e outros recursos, com a 
diminuição das distâncias em relação às cidades de Ilhéus e Itabuna. A es-
tação do Rio do Braço era um ponto estratégico da ferrovia, pois ali era 
realizada a baldeação dos passageiros que vinham de Ilhéus ou Itabuna em 
direção aos ramais do Sequeiro do Espinho e de Água Preta. A presença 
constante dos trens no cotidiano regional passou a influenciar a vida da 
população que “passou a ser regulada pelos apitos do trem. Os negócios, os 
encontros, tudo se marcava pelos apitos do trem”140. Os povoados passaram 
a depender do movimento da ferrovia para o seu desenvolvimento urbano 
e econômico. Com a desativação da ferrovia, nos anos 1960, vários deles 
praticamente desapareceram ou estagnaram, a exemplo de Rio do Braço, 
Aritaguá, Sambaituba e Mutuns.   

O transporte de passageiros nos vagões dos trens era dividido em 
duas classes, hierarquizadas pelas condições das acomodações. Na pri-
meira classe, onde viajavam fazendeiros, comerciantes e suas famílias, as 
cadeiras possuíam braço e acolchoamento, dispostas em fileiras de duas 

140 ANDRADE-BREUST, op. cit., p. 117.
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cadeiras de frente umas para as outras em cada janela. Na segunda classe, 
mais frequentada pelos trabalhadores e pequenos produtores, foram colo-
cados bancos de madeira em fila.  Nos anos 1930, a ferrovia passou a sofrer 
concorrência, no transporte regional das estradas de rodagem construídas 
pelo Instituto de Cacau da Bahia (ICB). 

Fundado em 1931, no contexto da crise internacional do capita-
lismo, o ICB deveria desenvolver pesquisas no setor agrícola e investir em 
melhorias na infraestrutura, para facilitar a comercialização do cacau. Ao 
iniciarem-se as atividades do Instituto, havia duas rodovias na região. Uma, 
em fase de construção, ligando as cidades de Ilhéus e Itabuna, e a rodovia Ita-
buna-Macuco, construída dentro do critério da estrada alimentadora da rede 
ferroviária. A rodovia Ilhéus-Itabuna foi, inicialmente, uma iniciativa priva-
da de fazendeiros do rio Cachoeira nos dois municípios, como uma espécie 
de resposta à concentração do transporte de cacau pelos trilhos do Almada. 

Ao traçar o seu plano rodoviário, o ICB tomou sob sua responsa-
bilidade as rodovias citadas e articulou-as com os demais trechos ou ramais 
que obedeciam ao critério de cortar as zonas produtoras que irradiavam de 
Itabuna, de Pirangi e de Água Preta, no sentido de uma maior penetração a 
partir das pontas dos trilhos da ferrovia. O objetivo era substituir o transporte 
precário em lombo de burro pelos caminhões, em áreas não atingidas pelos 
trens da State141. Assim, a infraestrutura criada para a comercialização do ca-
cau modificou sensivelmente as paisagens da zona rural. Além de diminuir 
a selva e introduzir os símbolos da modernidade como a ferrovia, o cacau 
foi o responsável pela modernização da área urbana, com o alargamento das 
principais ruas e a construção dos palacetes dos coronéis erguidos no centro 
velho. Mas também, como foi dito, criou áreas periféricas formadas pelos bar-
racos dos operários e estivadores nos morros da Conquista e São Sebastião. 

O discurso de memorialistas e cronistas retratou negativamente 
os vestígios do passado colonial urbano. Borges de Barros louvou a inten-
ção da intendência de desapropriar e demolir uma das sacristias da igreja 
de São Jorge, de “estilo antiquado,” para o alargamento e embelezamen-
to da praça Rui Barbosa142. Esse preconceito em relação ao estilo colonial 
foi um dos fatores preponderantes para a demolição, na década de 1920, 
da igreja setecentista de São Sebastião, que deu lugar à nova catedral dio-
cesana, construída em estilo eclético, com planta de Salomão da Silveira, 

141 INSTITUTO..., 1938.
142 BARROS, 1981.
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templo da modernidade e do fausto. O largo da igreja de São Sebastião era 
um dos principais pontos de referência da vida política e social de Ilhéus. 
De acordo com Lavigne, a igreja que, ao lado “da velha matriz e a igreja da 
Vitória formavam a trindade das velhas igrejas de Ilhéus”, por muitos anos 
serviu de sede de seção eleitoral e “representou um papel histórico nas lutas 
políticas da terra”143. 

Conforme relato de Wied-Neuwied, no início do século XIX, a 
festa de São Sebastião era comemorada com danças e mascaradas barrocas. 
Erguia-se um alto mastro, enfeitado com bandeiras e “homens mascarados 
percorriam a pequena vila, ao som dos tambores e fazendo toda sorte de 
brincadeiras”144. Durante o dia chegavam a disparar tiros de espingarda nas 
ruas da vila, enquanto, durante a noite, o som de violão e das mãos acom-
panhava o dos batuques por toda a parte. 

Os mais abonados patrocinavam esses festejos. Costumava-se re-
presentar a vida do mártir “por mascaradas, cenas de teatro, combates e 
coisas semelhantes. As pessoas que representam nessas pantomimas eram 
escolhidas alguns dias antes, e vestidas apropriadamente”145. No dia de 
São Sebastião, “havia dois partidos que se guerreavam, os portugueses e 
os mouros; cada qual tinha seus capitães, seus tenentes, suas insígnias”146. 
Erguia-se, junto à igreja, uma fortaleza feita de galhos de árvores. Segundo 
Wied-Neuwied, “os mouros tomam a imagem do santo e levam-na para 
sua fortaleza, até que na última noite o partido oposto toma-a e condu-la 
para a igreja, com o maior respeito”147. A representação durava vários dias, 
durante os quais o povo não saía da igreja. Os índios, às vezes, tomavam 
parte ativa nas representações e nas cerimônias externas148.                 

A construção da catedral, planejada pelo poder público com a 
benção do primeiro bispo diocesano, causou uma acirrada discussão entre 
os que defendiam uma completa mudança na arquitetura urbana e os con-
trários à destruição do patrimônio colonial. Para os reformadores, enca-
beçados pelo arquiteto Salomão da Silveira, a igreja de São Sebastião, com 
suas raras torres oitavadas, representava o estilo de uma época associada 
ao atraso material anterior ao fausto trazido pelo cacau e que, desta for-

143 LAVIGNE, 1968, p. 163.
144 WIED-NEUWIED, 1989, p. 359-360.
145 Ibidem, p.359-360.
146 Ibidem, p.359-360.
147 Ibidem, p.359-360.
148 Ibidem, p.359-360.
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ma, deveria dar lugar à construção da suntuosa catedral da cidade, marco 
do progresso e da riqueza regional. A demolição da igreja foi iniciada em 
maio de 1927, durante a administração de Mário Pessoa, um dos principais 
defensores da construção da catedral. Em pouco menos de uma semana 
somente restavam “as fortes paredes da caixa e a torre prestes também a 
desabar aos golpes do martelo civilizador”. 

Tradicionalmente, duas irmandades “quase extintas”, as de Nosso 
Senhor dos Passos e de São Sebastião, cuidavam da manutenção da capela 
que, de acordo com a imprensa, estava “esboroando-se pela ação do tem-
po e falta de limpeza”. A ideia da catedral havia encontrado um obstáculo 
quanto a sua localização. Com a solução da demolição da capela de São 
Sebastião a cidade obteria um duplo resultado: “conquista a sua catedral e 
se vê livre de um ‘trambolho’, uma velharia cuja demolição não deixa sau-
dades a ninguém”, segundo os argumentos do Correio de Ilhéus149.

As imagens sacras do templo foram transferidas para a matriz de 
S. Jorge. Os andores foram carregados em procissão por jovens adolescen-
tes filhas dos principais coronéis pessoístas. Em 1929, uma outra procissão 
foi organizada para a benção litúrgica do local pelo bispo diocesano e o 
lançamento da pedra fundamental da obra. A catedral era mais que um 
símbolo religioso, era um registro da memória e da identidade de deter-
minado grupo social. Nesse contexto, a colonial igreja de São Sebastião era 
compreendida como a face de um passado que deveria ser superado pelo 
progresso (Figura 6). Os seus terrenos, que haviam recebido por séculos os 
corpos dos ilheenses mortos, e suas paredes, que abrigaram secularmente 
a festa em honra ao santo padroeiro, missas e seções eleitorais, foram subs-
tituídos pela imensa catedral de colunas gregas e abóbadas românicas mis-
turadas a elementos góticos, tomados como símbolo do progresso material 
trazido pelos frutos de ouro (Figura 7).

O projeto gerou uma série de discussões e debates políticos que 
envolveram, inclusive personalidades da capital do país, como Arquimedes 
Memória, arquiteto e urbanista de renome e diretor da Escola de Belas-Ar-
tes do Rio de Janeiro, convidado pela prefeitura a dar parecer sobre a obra. 
Os defensores da catedral argumentavam que o estilo barroco da antiga 
matriz não representava o espírito modernizante, a riqueza da terra sede 
de um bispado.

149 CEDOC. Correio de Ilhéus. “A catedral: continua a demolição da capela de São Sebas-
tião”, n. 897, 28/5/1927, p. 1.
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Figura 6 – Antiga Igreja de São Sebastião [Foto: Pablo Pinillos]

Fonte: Brandão; Rosário, 1970.

Figura 7 – Catedral de São Sebastião concluída em 1967 

Fonte: Foto Tacila Mendes.
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A igreja de São Jorge, assim como a demolida São Sebastião, eram 
consideradas bastante modestas para os novos padrões ilheenses. Por esse 
motivo, argumentava o Correio de Ilhéus:

Urge levantar esse templo majestoso, que deve ser a casa de Jesus 
Cristo, nosso Redentor. Os que passam por Ilhéus se admiram do 
seu progresso, dos seus magníficos palacetes, dos seus jardins bem 
cuidados, de suas avenidas, do asseio rigoroso da cidade, do grande 
movimento do porto, mas quando chegam em frente da antiga ma-
triz e entram na igreja abarracada e arcaica, construída ainda pelos 
esforços dos jesuítas, sentem uma impressão bem desagradável. Não 
é essa a igreja que deve servir de catedral de Ilhéus150.

A correspondência da Cúria Diocesana de Ilhéus revela a preocu-
pação com a autoafirmação da sociedade cacaueira frente às outras cidades 
da Bahia, e a necessidade de demonstrar superioridade em relação às sedes 
de bispados vizinhos. São citadas as construções de templos como os de 
Feira de Santana, Santo Amaro, Valença, e, especialmente, a catedral de 
Petrolina, em Pernambuco. Os bispos procuravam mostrar aos fiéis que 
Ilhéus não poderia ter uma catedral que não fosse digna da sede do bispado 
de uma das regiões mais ricas do país151. 

Das entrelinhas das correspondências analisadas emerge o con-
fronto entre discursos políticos que aproveitam o debate em torno do pro-
jeto da catedral para trazer à tona antigos ressentimentos. De um lado, o 
grupo "pessoísta", então na oposição, que apoiava o projeto de Silveira, 
seguindo as determinações do bispo dom Manuel de Paiva. Do outro, o 
grupo ligado ao prefeito Eusínio Lavigne (1930-37), adversário histórico 
da família Pessoa, baseado no parecer técnico solicitado ao escritório de 
Arquimedes Memória, retardou por oito meses a aprovação da planta. De 
acordo com Silveira, o parecer não poderia ser de autoria do professor Me-
mória devido à ausência de técnica profissional do anteprojeto que o acom-
panhou.152

O prefeito, considerando que se colocava em dúvida a sua hones-
tidade, publicou artigo onde se apresenta como defensor intransigente do 
patrimônio histórico de Ilhéus, membro que era das mais antigas famílias:

150 CEDOC. Correio de Ilhéus, “A catedral”, n. 1010, 18/2/1928, p. 1.
151 ACDI, Correspondência da Cúria Diocesana, Cartas dos Bispos de Ilhéus, 1915-1957.
152 ACDI. Correspondência da Cúria Diocesana, Carta de Salomão da Silveira ao Professor 

Arquimedes Memória , 23/12/1931.
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Não houve, pelo menos nesses últimos tempos, prefeito de Ilhéus de 
mais coragem, sem violências e de mais resistência na defesa do pa-
trimônio coletivo, dos direitos da cidade e do município, do que eu 
nesses quatorze meses de governo. Nunca atendi conveniências de 
amigos, de grupos contra o espírito da civilização, a que todo gover-
nante deve se integrar..., mas a fé do meu trabalho, de cuja honesti-
dade só poderão duvidar os maldizentes que constituem o tormento 
dos governos, na obra do saneamento moral e físico da cidade153.

Lavigne esclarece que, como representante do povo, era respon-
sável pelo custo e pelo valor arquitetônico da obra. De posse do esboço 
traçado por Memória, o apresenta ao representante da diocese, padre Celso 
Monteiro, justificando o atraso na construção. Sugere ainda a abertura de 
uma licitação pública, onde vários projetos pudessem ser apresentados e 
julgados por uma comissão técnica. Este parece ser um expediente para 
possibilitar a exclusão do projeto “pessoísta” de Salomão da Silveira e abrir 
espaço para que a nova administração “lavinista” impusesse sua marca em 
um dos mais importantes monumentos urbanos da região do cacau. Po-
rém, apesar do empenho do prefeito de Ilhéus em alterar o projeto, o que 
permanece é a planta de Silveira. Em 1932, a Secretaria Estadual do In-
terior e Justiça aprova o projeto e concede autorização para sua imediata 
construção, tendo em vista a disposição da Lei de Organização Municipal, 
no mesmo local da capela demolida de S. Sebastião.

A referida obra, como foi dito, levou várias décadas para ser con-
cluída, e muitos dos seus idealizadores morreram sem vê-la acabada. Entre 
os motivos que contribuíram para a ampliação do tempo de construção, 
encontram-se a crise dos anos 30 do século XX, que motivou a fundação 
do Instituto de Cacau, as próprias dimensões da obra a ser executada, e a 
má vontade dos fazendeiros e comerciantes ligados ao prefeito com a do-
ação de fundos. Conforme apontado anteriormente, uma questão central 
levantada pelos opositores do projeto de Salomão da Silveira relacionava-
se ao local onde seria erguido o novo templo. 

Para os técnicos ligados à prefeitura que fizeram o levantamento 
topográfico do terreno, o mesmo não comportaria o tamanho da edifica-
ção, e, no futuro, comprometeria a harmonia do edifício em relação ao 
centro da cidade. Além disso, a planta de Silveira era criticada por ter sido 
elaborada por um simples mestre de obras que, de acordo com o prefeito 

153 API. Diário da Tarde, n. 1129, 28/12/1931, p. 2.
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Eusínio Lavigne, fez um trabalho sem orçamento rigoroso, sem exata ob-
servância da técnica e sem um vislumbre de arte.

Apesar da posição contrária da prefeitura e da doação de um ter-
reno na Cidade Nova para a construção da nova catedral, a população con-
seguiu, mediante um abaixo-assinado organizado pelo bispado, manter o 
local de origem. O direto de obras Humberto Sampaio recuou o traçado 
original e conseguiu um parecer favorável ao local. O terreno doado pela 
prefeitura não foi aceito pelo fato de se localizar distante do centro, em um 
local ainda inexpressivo para a visibilidade das ações da Igreja. O próprio 
bispo justificou que naquele local ficaria longe do seu “rebanho”, já que 
toda a movimentação social era concentrada no largo da antiga capela de 
S. Sebastião.

A construção da catedral de Ilhéus é, assim, um dos episódios 
mais emblemáticos das disputas em torno da memória local, envolvendo 
forças sociais divergentes que travam um debate acirrado sobre o padrão 
estético e urbanístico em íntima relação com o contexto político, social 
e econômico daquela fase histórica. Tal fenômeno se verifica também na 
transformação dos aspectos urbanos do antigo arraial de Tabocas, quando 
de sua elevação à categoria de cidade, com a denominação de Itabuna. 

Itabuna, a cidade dos grapiúnas

A narrativa memorialista deixou vários registros sobre a fundação 
do município itabunense e sobre a influência da imigração de sergipanos e 
sertanejos na sua constituição. Essas memórias nos dão conta não somente 
dos aspectos urbanos, mas também das práticas sociais em um ambiente 
voltado para a lavoura do cacau. A expansão agrícola e comercial do cacau 
foi impulsionada, em grande parte, por duas correntes migratórias. Uma 
primeira, externa, era formada por europeus e árabes. Entre esses últimos, 
o mais importante fluxo migratório foi de libaneses cristãos maronitas e de 
sírios. 

A segunda corrente, interna, constituiu-se principalmente de nor-
destinos, em sua maioria sergipanos e baianos do norte do estado. A seca e 
o declínio das lavouras no Nordeste brasileiro, assim como a fama de rique-
zas trazida pelo cacau, motivaram a transferência de massas populacionais 
para a fronteira agrícola sul-baiana. Ilhéus era um dos portos mais procu-
rados. O governo estadual procurou amenizar os efeitos da seca sobre os 
pequenos lavradores e trabalhadores rurais do norte baiano, concedendo 
passagens grátis e rações de carne e farinha para os que migrassem para as 
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terras devolutas do sul do estado. Muitos migraram por conta própria ou 
financiados por parentes e conhecidos já estabelecidos com plantações, em 
sua maioria sergipanos154. 

Antes do fluxo migratório de sergipanos para a área do atual mu-
nicípio de Itabuna, as matas próximas estavam sendo abertas por sertane-
jos baianos considerados hábeis machadeiros, e por ilheenses que se insta-
laram entre Ferradas e o atual Salobrinho. Diferentemente dos fazendeiros 
estabelecidos no Almada e nas margens do Cachoeira próximas ao litoral, 
os desbravadores daquela zona eram homens humildes, sem grandes re-
cursos e não possuíam sobrenomes tradicionais. Os memorialistas guar-
dam nomes como Damião do Beijú, Velho Marreco, Antônio Coco Buxo, 
D. Salú, Rufino Xodó e Joaquim Donga, homens e mulheres cujos descen-
dentes se autodenominaram grapiúnas155.

Os sertanejos e sergipanos eram identificados pelos trajes e per-
tences que traziam ao chegar a Tabocas. O sertanejo “sempre vinha traja-
do de algodão, calça de tecido conhecido como cruvelo, trazia chapéu de 
couro, calçava alpercatas e cacaios às costas”, tendo na cabeça um pequeno 
“caldeirão esmaltado, um facão de lado e um porrete na mão”. O tecido da 
roupa “era de cor marrom sempre encardido pela poeira das longas cami-
nhadas que palmilhavam em grupos de dois a seis, o seu pouso era na rua 
dos Sertanejos (atual Paulino Vieira) e na Jaqueira”156. 

Os sergipanos apresentavam características um pouco seme-
lhantes, trajando calça e camisa listradas e alguns vestiam paletós, chapéu 
de palha de ouricurí e um baú de flandres às costas. Viajavam em grupos 
de quatro a dez pessoas, às vezes maiores quando traziam a família in-
teira. O ponto de referência era o Banco da Vitória de onde buscavam a 
direção de Tabocas, onde geralmente repousavam em telheiros constru-
ídos para tal fim. 

A migração de sergipanos para o sul da Bahia foi intensificada 
na administração do governador José Marcelino de Sousa, período em 
que uma crise se abateu no estado vizinho. Um acordo entre os governa-
dores da Bahia e de Sergipe buscou solucionar o problema, facilitando a 
transferência de moradores da zona rural desse último estado para o sul 
da Bahia. O governador cedeu os vapores da Navegação Baiana para o 

154 COSTA, 1995.
155 GONÇALVES, O jequitibá da taboca, p. 17.
156 Ibidem, p. 121-122.
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transporte dos sergipanos para o porto de Ilhéus, e alguns coronéis, como 
Firmino Alves, deram suporte aos recém-chegados, cedendo alimento e 
ferramentas. 

De acordo com a Tabela 9, sobre a origem dos sergipanos e ser-
tanejos em Itabuna, o fluxo migratório era abastecido pelos moradores de 
regiões ligadas à lavoura do açúcar e à pecuária, todas sujeitas às alterações 
climáticas causadoras de longos períodos de estiagem. A maior parte da 
elite econômica itabunense provinha destas famílias de migrantes chega-
dos desde o final do século XIX.

Tabela 9 – Procedência e nomes de famílias que migraram para o município de 
Itabuna (1870-1920)

Local de Procedência Famílias Migrantes
Buquim (SE) Araújo – Franco
Capela (SE) Andrade
Chapada dos Índios /Vila Cristina (SE) Alves- Aquino – Oliveira – Santos
Estância (SE) Amado – Borges – Fontes
Itabaianinha (SE) Falcão – Leal – Leão – Soares do Nasci-

mento – Souza Freire
Simão Dias (SE) Dantas – Modesto
Tobias Barreto (SE) Menezes – Padilha – Sodré
Abadia (BA) Fontes Lima
Feira de Santana (BA) Brandão – Setenta
Jandaíra (BA) Fontes de Faria
Rio Real (BA) Garcia – Lins – Rosa – Mattos
Tucano (BA) Cordeiro de Miranda
Vila Nova da Rainha (BA) Pereira da Costa

Fonte: ANDRADE, M. P. e ROCHA, L. B. De Tabocas a Itabuna: um estudo histórico-geográfico. 
Ilhéus: EDITUS, 2005; ANDRADE, 1968; SANTOS, F. B. dos. Memória de Chico Benício. Rio de 

Janeiro: Gráfica Portinho Cavalcanti Ltda., 1985. 

A mão de obra utilizada na derrubada da mata e no plantio de ca-
cau e de pequenas roças de mantimentos era basicamente a familiar. Entre 
os sertanejos e sergipanos havia o costume de trabalhos voluntários coleti-
vos, entre vizinhos que se ajudavam mutuamente nos chamados batalhões, 
mutirões se formavam para desempenhar determinada atividade nas “bu-
raras”. O proprietário era geralmente pego de surpresa quando, logo após o 
amanhecer, o grupo se apresentava para o serviço fazendo o maior barulho 
possível. O trabalho era retribuído com a distribuição de cachaça durante 
o trabalho e feijoada para o almoço. 

A partir do litoral e seguindo o curso dos rios, o fluxo migratório 
foi incorporando o território. Simples pousos de tropas logo se transfor-
mavam em pequenos núcleos chamados de “arruados”. Estes “arruados” 
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geralmente se situavam próximos a um curso d´água ou ao entroncamento 
de estradas ou trilhas e haviam surgido como ponto de troca de produtos 
e animais. O mais importante desses povoados era Tabocas, fundado por 
volta de 1870 nas proximidades da antiga aldeia de Ferradas, às margens da 
estrada do Sertão da Ressaca.  

Conforme indicado anteriormente, Tabocas surgiu como um 
pouso de tropas que circulavam entre o porto de Ilhéus e a vila de Vitória 
da Conquista, trazendo mercadorias do sertão e negociando gado, espe-
cialmente burros e bois, fundamentais para o transporte das cargas de ca-
cau até os portos fluviais como o do Banco da Vitória e o de Castelo Novo, 
posteriormente superados pela introdução da linha férrea. A tradição es-
tabelece que os primeiros moradores de Tabocas foram sergipanos per-
tencentes às famílias Oliveira e Alves, oriundas da Chapada dos Índios, 
cujos descendentes se tornaram importantes figuras da economia e polí-
tica itabunense, como os coronéis José Firmino Alves e Basílio de Olivei-
ra. Aos poucos foi se estabelecendo um pequeno comércio que atraiu um 
fluxo cada vez maior de indivíduos, especialmente parentes e conhecidos 
que vinham atraídos pelas notícias da fartura da safra cacaueira157. 

Aos sertanejos e sergipanos juntaram-se sírio-libaneses atraídos 
pela riqueza gerada pelo cacau. As primeiras casas construídas formaram 
a chamada rua da Areia, atualmente dividida entre a rua Miguel Calmon, 
sua parte mais antiga, e a avenida Fernando Cordier ou Beira Rio. A rua 
iniciava no pontilhão 2 de Julho, que liga a Miguel Calmon à Barão do Rio 
Branco, antiga Taboquinhas, e nela estavam localizados os principais esta-
belecimentos do comércio de tecidos e secos e molhados, em um espaço 
cercado de pastos e pelo rio Cachoeira158.  

O intercâmbio de mercadorias entre Tabocas e o sudoeste baia-
no era feito pelos sertanejos, como eram conhecidos os comerciantes 
vindos de Conquista, Jequié, Poções e Caetité, que chegavam por Itapira 
e desciam até Ferradas, em uma viagem que durava mais de duas sema-
nas. Os tropeiros traziam feijão de corda, linguiça, toucinho, carne de 
jabá, carneiro e porco, frutas do sertão e café. Em Tabocas, se hospeda-
vam nas rancharias situadas nos fundos de estabelecimentos comerciais. 
Essas instalações estavam concentradas na atual rua Paulino Vieira, que 

157 GONÇALVES, O jequitibá da taboca; ANDRADE, 1968; SANTOS, F. B. dos. Memória 
de Chico Benício. Rio de Janeiro: Gráfica Portinho Cavalcanti Ltda., 1985; COSTA, 
1995.

158 ROCHA, 2003.
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dividia-se, naquela época, em três - as ruas dos Sertanejos, dos Tropeiros 
e da Rancharia159. 

O comércio de gado trazido de Vitória da Conquista continuava 
para abastecer Ilhéus e seus distritos produtores de animais para o trans-
porte de pessoas e mercadorias. Os comerciantes de gado de Tabocas le-
vavam quase um mês na viagem de ida e volta a Conquista, quase sempre 
acompanhados de jagunços como garantia de vida na travessia de terri-
tórios ainda ocupados por grupos indígenas em Colônia, Catolé Grande 
e Cachimbo. O comércio de compra e venda de gado vacum em Tabocas 
foi iniciado nos primeiros anos da república com manadas trazidas por 
Joaquim Padre, Antoninho do Cachimbo e Joaquim da Felícia. O gado era 
negociado nas imediações das atuais avenida do Cinquentenário e praça 
Otaciana Pinto. O comércio de gado abriu a maior parte da área periférica 
de Itabuna, dividindo-a em pastos onde atualmente se localizam a praça 
Camacã, rua Paulino Vieira, o Alto Maron e o Pontalzinho160.

O imaginário que cercava o sul da Bahia, especialmente Tabocas, 
era de uma típica região de fronteira, onde imperava a selvageria nas rela-
ções sociais, na disputa pelas melhores terras. A “civilização” ainda não ha-
via alcançado o distante mundo do cacau perdido entre a floresta atlântica 
e o Sertão da Ressaca, de onde desciam gado, tropeiros e jagunços lendá-
rios na região, a exemplo dos irmãos Cauassú, protagonistas da chamada 
“guerra do Sequeiro”. A imagem dos povoados surgidos no contexto da 
expansão da lavoura está ligada à ideia de morte violenta. 

As redes que passavam com os corpos a caminho dos cemitérios 
lembravam diariamente a presença dos jagunços, das febres e dos animais 
peçonhentos, todos representativos da hostilidade do ambiente.  Poucos 
indivíduos encarnaram tão perfeitamente esse período como Henrique 
Alves dos Reis, protótipo do coronel de cacau, que impunha respeito aos 
amigos e desafetos pela valentia lendária. Sempre à frente de um grupo de 
jagunços armados, encarnava o poder conquistado através do sangue der-
ramado. Apesar disso, o coronel descendente de escravos buscava trans-
mitir socialmente uma imagem “civilizada”. Em Itabuna, sua residência, 
conhecida como a Casa Verde, apesar da simplicidade da construção em 
relação aos palacetes neoclássicos, era mobiliada com peças valiosas vindas 
do Rio de Janeiro e da Europa. 

159 ANDRADE-BREUST, 2003.
160 GONÇALVES, O jequitibá da taboca, p. 91.
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A Casa Verde (Figura 8) data do início do século XX. Sua cons-
trução representa o momento em que os principais fazendeiros de cacau 
se transferiram para as cidades, permanecendo pouco tempo nas sedes das 
fazendas na zona rural (Figura 9). Ao assumir o comando político do par-
tido adamista no distrito de Tabocas, em 1904, Henrique Alves decidiu ali 
se radicar para administrar com mais eficiência a máquina partidária local 
e os negócios de venda de cacau. Antes de estabelecer residência em Tabo-
cas, o coronel ia duas vezes por mês ao arraial para visitar seus principais 
correligionários, como Basílio de Oliveira e Aureliano Ferreira. Segundo 
Gonçalves, “sempre chegava montado acompanhado, de quatro camaradas 
armados de repetição, sendo dois na frente e dois atrás”161. Em Tabocas 
visitava sempre os principais homens do comércio, especialmente a família 
Maron, com quem mantinha relações pessoais162. 

Figura 8 – Residência urbana do coronel Henrique Alves, datada c. 1920

Fonte: ROCHA, 2003.

161 Ibidem, p. 57.
162 Ibidem.
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Figura 9 – Sede da Fazenda Sempre-Viva datada da década de 1910

Fonte: Foto do Autor.

Ao assumir a chefia do partido adamista de Tabocas, o coronel 
Henrique Alves iniciou o processo de expansão urbana do arraial, que teve 
como elemento central a construção da Praça Adami. No local, havia uma 
pequena lagoa que estrangulava o crescimento da área comercial do arraial, 
cada vez mais importante para a economia municipal. O coronel Henrique 
Alves pretendia transformar a área na maior praça pública do interior baia-
no. Por influência de Alves, a intendência de Ilhéus contratou o engenheiro 
Miguel Ribeiro para os trabalhos de aterro da lagoa e construção da praça, 
inaugurada em 1905 pelo próprio coronel Domingos Adami163.

A emancipação de Itabuna e a elevação à categoria de cidade, em 
1910, representou a culminância do esforço da elite política e econômica 
local em desconstruir a imagem negativa associada ao antigo arraial de 
Tabocas e construir uma nova identidade de uma cidade moderna e pro-
gressista, e principal centro comercial da região. O projeto modernizante 
foi responsável pela substituição dos nomes tradicionais das ruas mais an-
tigas, como a da Areia (Marechal Bittencourt e Miguel Calmon), do Bury 
(Henrique Alves e J. J. Seabra), do Cemitério (Benjamin Constant e Ruffo 
Galvão), Taboquinhas (Barão do Rio Branco), dos Anjos (Rui Barbosa), da 
Lasca (Boa Vista). 

163 ROCHA, 2003.
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Os nomes dados pelos moradores do arraial eram inadequados 
à nova cidade, desejosa de reconhecimento. Como códigos socialmen-
te construídos, as novas denominações procuravam homenagear perso-
nalidades e datas históricas ligadas ao desenvolvimento nacional e local. 
Procurava-se apagar da memória urbana o simples aglomerado de casas 
separadas pela lama das ruas estreitas e irregulares, onde seres humanos 
dividiam o espaço com animais de todas as espécies.

Os primeiros intendentes da cidade de Itabuna dedicaram-se ao 
apagamento dos primitivos aspectos urbanos do antigo arraial de Tabocas. 
O engenheiro Olinto Leone (1908-1911) alinhou e calçou a rua da Areia 
(atual Miguel Calmon), a praça Santo Antônio e a rua Moura Teixeira, de-
limitando a área “nobre” da cidade e seu centro mais antigo. O coronel 
Antônio Brandão (1911-1915) iniciou o processo de alinhamento das ruas 
da Lama e do Buri, que hoje constituem a avenida do Cinquentenário, com 
a demolição de dezenas de casebres no centro da cidade, onde residia a 
população pobre e funcionavam pequenas casas comerciais e a zona do 
meretrício. 

Para os intendentes e primeiros prefeitos, a cidade sofria de uma 
deficiência funcional, com uma rede urbana com perfil antiquado, tida 
como antiestética e inculta. O modo de construção das casas, com paredes 
de adobe ou pau a pique, era considerado primitivo. Se em Ilhéus a intro-
dução dos novos modelos urbanos visou a apagar os vestígios da paisagem 
barroca precedente, em Itabuna tais modelos foram fundantes, em relação 
à Ilhéus ou mesmo Canavieiras, devido ao contexto recente e precário das 
suas construções. 

Observa-se, nesse processo, o fenômeno típico da modernidade, 
de substituir os registros do passado no sentido de construir um ambiente 
de renovação constante, ligado ao espírito da sociedade capitalista. Esse 
fenômeno teve um dos seus momentos mais expressivos na Belle Époque, 
quando foram materializadas as conquistas tecnológicas e econômicas do 
Ocidente, incorporadas a uma dinâmica internacional. As cidades foram 
eleitas como lócus privilegiado do processo civilizatório e, para tanto, fo-
ram transformadas de modo a representar a imagem de cidades modernas 
e progressistas164.

No sul da Bahia, as melhorias na infraestrutura urbana atraíram 
um número cada vez maior de proprietários rurais, com a transferência 

164 FOLLIS, 2004.
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da moradia das sedes de fazenda de arquitetura rural para os palacetes ne-
oclássicos na cidade. Os melhoramentos incluíam rede de água e esgoto, 
iluminação elétrica, praças, teatros, clubes sociais e hotéis. As principais 
cidades regionais passaram a servir como exemplo das virtudes da moder-
nidade. Por sua localização estratégica para o comércio regional, Itabuna 
contou com muitas construções, financiadas com recursos municipais e da 
iniciativa privada de alguns grandes fazendeiros. Os pressupostos ideoló-
gicos norteadores do processo civilizatório foram apropriados pela classe 
dominante local. 

Um dos exemplares arquitetônicos característicos da mentalidade 
dos grandes fazendeiros de cacau, o palacete construído pelo coronel Fir-
mino Alves para residência de uma das suas filhas, conhecido como o Cas-
telinho, teve sua planta baseada no estilo inglês do século XVII. O palacete, 
recentemente demolido, localizava-se na praça XV de Novembro ou Largo 
da Antiga Matriz, atualmente Olinto Leone. Sua construção foi iniciada em 
1919 e veio a ser concluída em 1924, quando do aniversário de 72 anos do 
coronel Alves. 

A divisão interna do palacete reflete o modo de vida das famílias 
burguesas do período. No andar superior foram construídos cinco quartos, 
mobiliados com camas e armários de madeiras nobres. No andar térreo ha-
via quatro salões em piso de madeira baraúna e ipê amarelo, um dos quais 
era a sala de jantar, com cristaleiras onde eram guardadas a louça inglesa e 
taças de cristal, dois banheiros sociais, uma cozinha com um fogão a lenha 
de grandes dimensões, despensa, área para os cavalos e um quintal peque-
no. As janelas do palacete eram de madeira com vitrais franceses.  Todos 
os ambientes da residência foram finamente decorados. Os tetos das salas 
receberam afrescos do artista alagoano Olavo Baptista. Os lustres e as lu-
minárias foram importados da Europa e os móveis eram todos esculpidos 
e torneados165. 

O local onde o imóvel estava localizado, a praça Olinto Leone, era 
o centro administrativo e cultural de Itabuna. Nesse espaço localizavam-se 
também o Paço Municipal, a igreja matriz, os Correios e Telégrafos, o cam-
po de futebol, a agência bancária, o coreto da filarmônica Lira Popular, o 
fórum e a biblioteca municipal. Ali ocorriam os principais eventos da vida 
social da jovem cidade, “era o solo preferido de uma geração..., tendo o rio 

165 ANDRADE-BREUST, 2003.
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Cachoeira como testemunha”166. Para Macedo, a praça Olinto Leone não 
teve tempo de se tornar antiga. As várias reformas transformaram o espaço 
de maior visibilidade cívica da cidade recente, modernizando-o de tempos 
em tempos (Figura 10)167.

Figura 10 – Praça Olinto Leone com a antiga matriz de São José (centro) e o 
palacete do coronel Firmino Alves, conhecido como o “castelinho” – década 
de 1920, [Autor desconhecido]

Fonte: DANTAS, 1986.

O crescimento econômico era traduzido na melhoria dos seus 
edifícios. Um dos mais simbólicos, a matriz de São José, foi concluída em 
1913, por iniciativa do coronel Firmino Alves, em uma área doada próxima 
à sua residência, no que seria o largo da Matriz e praça Olinto Leone. De 
tal maneira, a matriz estaria situada em um espaço privilegiado em termos 
de visibilidade social. Em 1937 a matriz passou por uma ampla reforma 
na sua fachada e no interior. Quatro anos depois veio a desabar. As antigas 
paredes de taipa, castigadas pelas chuvas intensas não suportaram o peso 
do novo telhado. Anos depois o local foi definitivamente abandonado e 
a matriz transferida para o local onde hoje está erguida a catedral de São 
José, na praça Laura Conceição.  

A principal artéria urbana de Itabuna, a Avenida Cinquentenário, 
era, no início do século XX, um aglomerado de casas dividido em dois 

166 Ibidem, p. 131.
167 MACEDO, 2005.
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trechos. O mais antigo era conhecido como rua do Buri, que ia da atual 
igreja de Santo Antônio até a esquina da praça Adami. Em 1908 passou a 
se chamar Henrique Alves, e, depois J. J. Seabra, onde estavam localizadas 
pensões, depósitos de cacau, armazéns e casas de prostituição. O segundo 
trecho partia da praça Adami em direção ao Jardim do Ó e era conhecido 
como rua da Lama, por conta dos constantes alagamentos causados por 
dois riachos que a atravessavam. 

Em 1912, o intendente Antônio Brandão promoveu a urbaniza-
ção do logradouro retirando os barracos de madeira e aterrando os brejos 
existentes. Com os melhoramentos o logradouro passou a ser chamado de 
Rua Sete de Setembro. Nos anos 1950, a prefeitura elaborou um projeto 
de alargamento da rua Seabra e a sua ligação com a rua Sete de Setembro, 
com o objetivo de transformá-las em uma ampla avenida para abrigar os 
principais estabelecimentos comerciais da cidade. Por sua localização geo-
gráfica, Itabuna havia se tornado o principal centro de comércio da região 
cacaueira e necessitava ampliar a infraestrutura urbana.  Foram executados 
recuos e demolições para conectar a nova avenida com a Juracy Magalhães, 
principal via de acesso para a cidade de Ilhéus168. 

Essas intervenções buscaram promover o apagamento da antiga 
Tabocas com a construção da moderna Itabuna. O ideário progressista, que 
substitui as formas “arcaicas” das cidades com seu rastro de violência e 
morte, passou a ser o elemento dominante das práticas sociais e represen-
tações vigentes no sul da Bahia Essa questão permeia os enredos ficcionais 
de Jorge Amado e Adonias Filho, importantes elementos discursivos no 
processo de construção da identidade regional e, por esta razão, tema do 
próximo capítulo.   

168 ROCHA, 2003.




