
limiar mar.cidade
na relação Salvador Bahia de Todos os Santos





Salvador . Bahia

2017

Universidade Federal da Bahia
Faculdade de Arquitetura da UFBA
Trabalho Final de Graduação

Trabalho Final de Graduação oferecido ao curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 
Bahia, como requisito de obtenção do título de Arqui-
teto e Urbanista.

Paola Berenstein Jacques

Janaína . Lisiak

Orientadora



. a.gra.de.ço .

. 7 .

. limiar mar.cidade .

a.gra.de.ço

Odoyá
Yia omo ejá

Ai, mãe
Agô, Yabá 

Bença, mãe
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Em suma, à todas e todos que contribuíram para o concreti-
zação desse trabalho.
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aos amigos de Lille, por manterem em mim nostalgia tão 
gostosa;
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você.
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Aos amigos presentes nas curas, nas mesas de bares e nas re-
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serem, às vezes, força motriz.
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nesse momento de conclusão da graduação, busquei 
tensionar algumas questões que permearam minha 
formação acadêmica no campo da arquitetura e do 
urbanismo, principalmente ao que concerne o pa-
pel do profissional deste campo. Ao quê se propõe essa 
profissão? Que saberes a constituem? Que posturas temos 
ao pensar sobre o espaço? O que consiste o desenvolvimento 
propositivo dentro do campo? Que elementos posso agregar 
ao trabalho para refletir sobre a arquitetura, o urbanismo 
e a cidade? Esses questionamentos surgem atrelado 
à minha trajetória acadêmica, portanto falar deles é 
falar do caminho que percorri até agora.

Nos últimos anos, tive uma maior proximidade com 
o espaço de produção teórica, em especial após 
o intercâmbio para a École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL1), 
realizado entre 2013 e 2014 dentro do programa 
Ciência sem Fronteiras. Na instituição de Lille, tive 
contato com uma abordagem e um conteúdo no 
campo da história e da teoria da arquitetura e do ur-
banismo até então desconhecida para mim. Destaco 
as disciplinas Utopies Post-Modernes, ministrada por 
Ghilain His, e Nouveaux Paralléles, ministrada por 
Gilles Maury, ambas no quadro de pós-graduação 
(master) da instituição. A primeira abordava a pro-
dução em arquitetônica, artística e urbanística na 
Europa a partir da década de 1960. A segunda bus-
ca tecer relações temáticas no campo da arquitetura, 
cruzando abordagens estéticas e sócio-políticas.

. apresentação .

s.m. 1. mar ato ou efeito de navegar (um velei-
ro) em zigue-zague, amurado ora em um bordo, 
ora em outro bordo, consoante a direção do ven-
to. 2. mar ato ou efeito de navegar a esmo.

bor.de.jo
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Retornando à Salvador, encontrei nas atividades da 
pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico 
discussões que reverberavam o contato na França. 
A pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico, 
desenvolve, desde 2003, ferramenta que agrupa, dis-
põe e confronta dados referentes aos acontecimen-
tos do campo do urbanismo. Busca-se tensionar os 
diversos acontecimento do campo do urbanismo, 
sejam hegemônicos, sejam marginais, procurando 
entender os embates e debates entre ideias e pressu-
postos teóricos, e as narrativas historiográficas que 
emergem dessas tensões.

A partir de reflexões em torno das questões de in-
fluência, modelos e circulação de ideias dentro da 
historiografia, constrói-se uma postura metodológi-
ca de “pensar por nebulosas”. No estabelecimento 
das relações entre os acontecimentos da história, 
considera-se o caráter etéreo, fugidio desse víncu-
los, por compreender que o lugar do historiador é 
o da construção de uma (ou mais) possibilidade(s) 
de leitura.

São nuvens, conjunto de nuvens de sentidos que, no en-
tanto, passam ou podem passar ao menor sopro ou são 
varridas pelas tempestades. São nebulosas que embora 
consolidadas e densas não escondem sua natureza eté-
rea, desgarrada, solta, estrangeira, incapturável: longín-
quas, inalcançáveis. Mera configuração de leituras mais 
ou menos plausível. (PEREIRA, 2014, p. 17-18)

Dentro da pesquisa da Cronologia do Pensamento 
Urbanístico também tive a oportunidade de es-
tar em contato com as discussões e produções do 
Laboratório Urbano. Este grupo de pesquisa busca 
desenvolver reflexões e práticas no/sobre o campo 
do urbanismo a partir de uma postura experimen-
tal-exploratória, através do atravessamento de di-
versos campos de saberes (história, geografia, arte, 
antropologia, filosofia, estética, entre outros).

Dessas construções acadêmicas, cruzando com ou-
tras, cotidianas, de experiências e de apreensão da 
cidade, vislumbro tensionamentos importantes para 
a formação profissional. Busco, a partir dessa investi-
gação, traçar formas outras de pensar e fazer cidade, 
contribuindo com uma construção narrativa-crítica 
sob um viés historiográfico, etnográfico e imagético. 
Os aportes diversos vem para contribuir a produções 
urbanísticas para além da proposição interventora. 
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Reconhece-se a cidade que é produzida para além 
da escala do planejamento, o que Sampaio (2015) 
vem a chamar de cidade real - territorialidade urbana 
onde as concepções ideais de cidade, com seus pro-
jetos de futuro, convivem com as práticas diversas, 
por vezes resistentes ao serem desconsideradas da 
concepção das espacialidades homogeneizadoras.

O tems da pesquisa surge pelo desejo de estudar 
a relação que a cidade de Salvador constrói com 
a Baía de Todos os Santos. A partir daí, construo 
frentes de reflexão sobre a produção de cidade para 
entender a postura do campo do urbanismo para 
com a relação mar-cidade.

Este trabalho veio até aqui tecendo (e cruzando) 
esse repertório de informações, pelo atravessamen-
to exploratório de diversos campos de saber, cons-
truindo, assim, travessias experimentais. Portanto, 
realizou-se a construção de um repertório icono-
gráfico de fontes diversas2, a fim de compreender o 
desenvolvimento da cidade, assim como de investi-
gar a forma como ocorria a relação mar-cidade ao 
longo do tempo. É realizado também uma série de 
interlocuções com personas distintas, procurando 
agregar memórias e narrativas outras à historiogra-
fia hegemônica.

Nota 02 . Publicações, acervo do EPUCS na Fundação 
Gregório de Mattos, acervo digital da Biblioteca Nacional, 
acervo digital do Guia Geográfico, acervo digital de fotógrafos 
baianos contemporâneos.
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O trabalho se estrutura a partir de imagens3, que 
surgem da compreensão da relação tecida entre mar 
e cidade. O entendimento dessa relação se ancora 
na análise e no cruzamento de um repertório icono-
gráfico com uma bibliografia do campo da história 
e da teoria da cidade e do urbanismo, e com as in-
terlocuções realizadas durante o trabalho.

A imagem de bordejo, atrelada à apresentação, 
condensa a travessia experimental-exploratória 
percorrida até então, assim como a forma como 
trabalho se estrutura. A cabotagem (introdução) 
apresenta os meios nos quais eu me ancorei para 
realizar as travessias percorridas. Aponta, portanto, 
repertório teórico manuseado; as questões iniciais 
do trabalho - o que constitui o limiar, a lógica da 
terra, a lógica do mar e o que são esses elementos; 
assim como o preâmbulo da constituição do urba-
nismo como campo disciplinar na Bahia.

Nota 03 . Entende-se imagem aqui pelo viés de George Didi-
Hubermann, na qual a imagem não é somente um suporte ico-
nográfica, mas pensada como um conceito, um gesto. 

Nota 04 . Os pedaços de mar são “catações” - objetos catados 
(ou que vieram até mim) durante alguns encontros e contato com 
os espaços de mar. 

Posteriormente, introduzo a sequência de imagens 
limiares - ladeiras, rampas e pontes - apresentados 
em conjunto com os pedaços de mar4. Este mo-
mento se desenvolve a partir de uma construção 
cronológica linear. Vale ressaltar que esse procedi-
mento foi realizado a fim de evidenciar o soterra-
mento da lógica do mar sobre a terra. Considero 
o risco da interpretação de uma relação causa-con-
sequência, mas é o risco que assumo na tentativa 
de evidenciar esses processos de soterramento. As 
composições de relações na cidade não são simples 
a ponto de se reduzir por essa dualidade. Existe 
uma complexidade a ser considerada, uma com-
plexidade que emerge nos tempos, a partir das so-
brevivências, ultrapassando a construção linear da 
narrativa historiográfica.

Assim, as ladeiras se apresentam como zona limiar 
entre mar e cidade concebida desde a sua consti-
tuição - a ladeira ocorria como “caminho em ram-
pa” (SAMPAIO, 1949), estendendo-se até os cais. 
Elemento de ligação entre a cidade “de fato” (mu-
rada) e o porto, não é um lado e muito menos o 
outro - é “uma zona cinzenta que funde categoria e 
misturas oposições” (RIZEK, 2012, p. 34). Os su-
cessivos aterros realizados do século XI até o XX 
no porto afastam fisicamente a ladeira destituindo 
o seu caráter liminar. A partir da consolidação da 
função portuária e comercial em Salvador, ao longo 
dos séculos, conquistas sobre o mar são realizadas 
para abarcar o aumento de tonelagem armazenada 
e comercializada. No início do século XX, ocorre 
o maior volume de aterro para o desenvolvimento 
de um grande espaço portuário e comercial para a 
cidade a fim de fugir da estagnação comercial, cons-
truindo uma nova imagem de centro para uma nova 
cidade.
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As rampas, por sua vez, constituem igualmente li-
miar desde a constituição da cidade, e persistem pela 
permanência do mar como via de abastecimento. 
Este vínculo é desenvolvido e alimentado em de-
corrência da relação entre o Recôncavo e Salvador. 
O desmonte de sua liminaridade ocorre a partir 
da associação entre duas ocorrências: o desenvol-
vimento rodoviária da cidade e novas tomadas de 
decisões administrativas em torno do abastecimen-
to da cidade. O estruturação rodoviária é começa a 
ser pensada como meio de integração do território 
totalidade a partir de Teodoro Sampaio em 1905. O 
pensamento de plano urbano, articulando a cidade 
pelo todo, ganha primariamente força nas discus-
sões da I Semana de Urbanismo (1935) e, posterior-
mente, corpo no desenvolvimento do plano urbano 
de Salvador pelo Escritório do Plano de Urbanismo 
da Cidade de Salvador (EPUCS) entre 1942 e 1947.
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As pontes são o grande expoente de soterramento 
da lógica do mar - continua-se a pensar no desen-
volvimento urbano a partir da estruturação rodo-
viária. Nos anos 1960, no ufanismo da Ditadura 
Militar, Sérgio Bernardes propõe um redesenho ur-
bano da cidade de Salvador, assim como do seu en-
torno, definindo anel viário sobre a Baía de Todos 
os Santos a partir do desenvolvimento de uma pon-
te sobre o mar. Desde 2009, vincula-se nos meios 
de comunicação as transações (entre poder público 
e empresas) para a implantação de uma megaestru-
tura viária análoga. Contudo, as práticas da lógica 
do mar persistem e resistem nos espaços urbanos, 
provocando reflexões nos modos de pensar e fazer 
o planejamento urbano.

Por fim, o trabalho é atravessado pelos diários 
de bordo das interlocuções realizadas durante 
o desenvolvimento deste trabalho. Distribuídas 
ao longo das páginas, buscam evocar a lógica do 
mar. Primeiramente, em contato com Pasqualino 
Magnavita, falamos sobre as gamas de relações que 
Salvador teciam e tecem com o mar. Nesse momen-
to já trouxe o “recorte” da Baía de Todos os Santos, 
pois me interessava ver que memórias eram evoca-
das na região que foi constituída o núcleo urbano 
“primário”5.

Por essa estrutura, busquei evidenciar a postura do 
planejamento urbano na cidade de Salvador se cons-
truiu até então na relação mar-cidade. O mar e a 
sua lógica, ausente no desenvolvimento dos planos, 
permanece nos espaços e nos tempos pela reinven-
ção, pela sobrevivência e pelas brechas. Ao campo 
do urbanismo cabe, portanto, lançar esse olhar para 
essa relação, possibilitando pensar de outra(s) for-
ma(s) a produção urbanística para Salvador e para a 
Baía de Todos os Santos.

Nota 05 . Primário no sentido da nucleação ter surgido dentro 
da Baía de Todos os Santos com um propósito ordenado muito 
específico - constituir uma nucleação protegida e centralizado-
ra da colônia portuguesa. Há de se considerar que em 1549, 
quando “surge” Salvador, já existiam ocupações portuguesas 
tanto por conta do sistema de Capitanias quanto pela existência 
da Vila Velha, nucleação onde hoje fica a Barra e a Graça 
constituída pelo português Diogo Álvares, o Caramuru, no iní-
cio do século XVI. 



. ca.bo.ta.gem .

. 23 .

. limiar mar.cidade .

ca.bo.ta.gem

. introdução .

s.f. 1. navegação que se faz na costa, ou entre 
cabos (águas marítimas limitadas), com a terra 
à vista. 2. navegação entre portos de um mesmo 
país ou a distâncias pequenas, dentro das águas 
costeiras.

carybé (1987, p. 17) traz uma colocação com a qual 
eu ouso divergir a partir desse trabalho. “O fim do 
mar é em todas as praias do mundo. O começo nin-
guém sabe.” Salvador, cidade nascida do mar, en-
contra ancoragem nas águas da Baía de Todos os 
Santos - baía de ventos (normalmente) calmos, com 
boa navegação salvo a malícia dos bancos de areia e 
dos recifes corais, que exigem destreza dos navega-
dores. Concebida como fortaleza natural, possui na 
falha geológica espaço de vigília do território con-
quistado. Constrói-se a partir do ir e vir da maré, do 
mar que se infiltra na terra, pela sua materialidade 
e pelas suas lógicas, tecendo em terra firma zonas 
limiares.

A relação entre o mar e a cidade em Salvador se 
manifesta, ao longo da sua extensão litorânea, de 
forma plural e diversificada - provedor, lúdico, sagrado, 
bucólico, temeroso e conquistado. Tal qual é a maneira 
como a cidade se apresenta e se desenvolve:
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“É uma cidade cuja paisagem é rica de contrastes, 
devidos não só a multiplicidade dos estilos e de 
idade das casas, à variedade das concepções urba-
nísticas presentes, ao pitoresco de sua população, 
constituída de gente de todas as cores misturadas 
nas ruas, mas, também, ao seu sítio ou, ainda me-
lhor, ao conjunto de sítios que ocupa: é uma cidade 
de colinas, uma cidade peninsular, uma cidade de 
praia, uma cidade que avança para o mar com as 
palafitas das invasões de Itapagipe, cidade de dois 
andares, como é frequente dizer-se, pois o centro 
se divide em uma Cidade Alta e uma Cidade Baixa.” 
(SANTOS, 2012, P. 35-36)

Posto a grandiosidade da extensão urbana e maríti-
ma, assim como dessas relações, fez-se necessário 
realizar um recorte, e qual este seria. Não me inte-
ressava um trabalho que categoriza essas relações, 
principalmente após a interlocução com os mestres 
saveiristas - na navegação que provinha sustento 
para a família, havia o gracejo lúdico das apostas, 
o cuidado e atenção com os sinais da natureza ao 
velejar pela Baía. O recorte é definido pelo dese-
jo de compreender como a relação mar-cidade foi 
construída ao longo do desenvolvimento da cidade, 
o que nos leva à sua “zona gênese”, a Baía de Todos 
os Santos1.

Imagem 01 . (página anterior) Água de meninos (1950), 
Marcel Gautherot

Nota 01 . Ainda sobre o recorte, me foi perguntado algu-
mas vezes qual era o meu recorte temporal do meu trabalho. 
Respondia que não o possui, pois, como indica Pereira (2014, 
p. 17), “o tempo do historiador é um tempo que se pergunta 
sobre os tempos que ele próprio devora.” (E aqui ouso me colo-
car no tempo do historiador, feito que o trabalho se ancora na 
escavação de muitas memórias e histórias).

. memórias de mar .
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Quando se fala sobre a relação entre o mar e a ci-
dade, é frequente os discursos e as considerações se 
sustentarem em falas em torno do lúdico, ou me-
lhor, dos momentos de recreação na praia ou no 
mar, seja através da prática de esportes náuticos, 
seja pelo banho de sol e de mar. Não desconsidero 
a importância dessas práticas na constituição coti-
diana e cultural da cidade e de sua população, con-
tudo a relação entre o mar e a cidade não é somente 
isto. Procura evidenciar, através dos saveiristas, que 
existem relações outras, diversas, por vezes imbrica-
das, e que é essa pluralidade que torna esse estudo 
tão instigante. 

Toda a pesquisa se desenvolveu a partir de uma 
constante pesquisa iconográfica. Esses elementos 
se revelaram como importantes narrativas sobre a 
cidade, revelando a aspectos que a história escrita 
não evidenciou2. O desenvolvimento dessa escava-
ção iconográfica me fez observar que haviam inte-
rações outras entre os espaços de mar e os espaços 
de terra. Interações essas que, aparentemente, não 
existem mais na cidade, portanto, o que aconteceu?

 
Lá pela ponta da Baía, havia também um merca-
do de peixe na Barra, ao lado do Forte de Santa 
Maria. A classe média, moradora do bairro, tinha 
no Subúrbio (Periperi e Paripe - Aratu não, pois o 
solo é de massapé) casas de veraneio. A região, con-
tudo, é rompida por uma via que a corta em dois - a 
Avenida Suburbana.

Ah! Há também os festejos do mar! A Festa do 
Bom Jesus dos Navegantes!... E o Bonfim também! 
Lá no Porto da Lenha, atrás do Bonfim, havia uma 
fábrica de chocolates… em Roma! O cheiro conta-
minava o ar até o clube de estaleiros da Ribeira.

Procurando vislumbrar as possibilidades de pesqui-
sa da cidade com o mar, conversei com Pasqualino 
Magnavita. Dessa conversa, memórias de outros 
tempos foram evocadas: saveiros que abasteciam 
diretamente as barracas da Água de Meninos. A ori-
gem do nome é desconhecida (talvez por conta dos 
meninos do internato jesuíta próximo que nadavam 
nas águas do mar?), assim como o origem do fogo 
que a queimou - acontecimento que tem algumas 
narrativas traças, inclusive pelo Cinema Novo, na 
“Grande Feira”.

O Recôncavo desenvolvia seu sistema de abaste-
cimento pela confluência do sistema  ferroviário e 
marítimo. De Cachoeira a Nazaré das Farinhas, os 
produtos vinham pela estrada de ferro, e de Nazaré 
à Salvador, pelas embarcações à vapor ou à pano. 
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Nota 02 . Ou, com as quais eu não tive contato.

Imagem 02 . (página anterior) Fronteira/zona de detenção. 
Comercio, Salvador. Google maps

Da possibilidade de compreender o mar pelos sa-
veiristas, velejadores tradicionais do Recôncavo 
baiano, fui levada às águas do Terminal Marítimo 
de Passageiros por Janaína Chavier3. Havia pouco 
tempo que tinha encontrado o recorte de jornal 
com um discurso hostil sobre a Rampa do Mercado. 
Esta estaria esvaziada não fossem alguns barcos 
atracados e uns moradores de rua transitando entre 
a rampa e as grades do terminal. 

Nos espaços administrados pelo Socicam, entre 
pequenos barcos de madeira e lanchas de fibra de 
vidro, nos foi apontado que poucos saveiros (dois 
ou três - Sombra da Lua, e outros que o rapaz não 
saberia dizer) atracam no terminal para passeios de 
recreação dos turistas ou das pessoas que querem 
conhecer o “patrimônio cultural da Bahia”. “Estava 
atracado a uma semana atrás”. Talvez encontrem na 
feira de São Joaquim.

. da busca ao encontro .

A partir dessas imagens, arrisco a leitura da existên-
cia de uma liminaridade entre o mar e a cidade. “O 
limiar [Schwelle] deve ser rigorosamente diferencia-
do da fronteira [Grenze]. O limiar é uma zona. 
Mudança, transição, fluxo estão contidos na palavra 
schwellen [inchar, entumescer], e a etimologia não 
deve negligenciar esses significados.” (BENJAMIN, 
2007, p. 535 apud GAGNEBIN, 2014, p. 34. Grifo 
nosso.) O limiar é movimento entre territórios, que 
se derrama, se infiltra, extrapola as bordas (caso 
existam). A fronteira, zona de detenção, “contém 
e mantém algo, evitando seu transborda, isto é, de-
fine seus limites não só como os contornos de um 
território, mas também como as limitações do seu 
domínio.” (GAGNEBIN, 2014, p. 35).
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Nota 03 . Janaína Chavier me apresentou um vestígio de pos-
sibilidade de um conversa tecida anteriormente. O paradeiro 
dos saveiristas poderia ser encontrado na ilha de Bom Jesus dos 
Pobres. Dessa pista, ela me instiga a procurar pelos saveiristas 
no porto da cidade, e lá fomos no dia 18 de novembro de 2016.

Nota 04 . Premiação de quem vence a competição, ou seja, 
quem atraca primeiro. 

(São Joaquim que já foi Água de meninos…)

Caminhamos sol à pino até a feira. Ausência do 
(contato com) o mar. Uma série de fortalezas
-instituições (voltamos à Salvador militarizada?): 
Terminal de passageiros, uma praça (?) gradea-
da, Polícia Federal, terminal dos transatlânticos, 
CODEBA, outra sede da Polícia Federal, silos, 
terminal do ferryboat, feira. Da zona de detenção 
à fluidez de pessoas pelo espaço e seus atravessa-
mentos diversos. Tontura. Logo percebem que não 
somos de “lá” e nos oferecem um tour. 

“Queremos ver os saveiros!”

“Ah, pera!”

Navegamos até o cais da feira - uma pequena ense-
ada construída com pedras. “Aqui, veja com eles”, 
mas não sem aquela ajuda - mercantilização da so-
ciabilização.

 “Amor, o que posso fazer por você? Ah, saveiros! 
Ow! Fulano! Leva elas em Joilton! Aquele do ca-
marão!”

Atracamos na barraca de Joilson, do camarão... 
“molhado! O dono do saveiro é o do camarão 
seco.” Mais uma travessia pela feira. Os bons ventos 
nos levam ao lugar correto! …? Joilton, do camarão 
seco, concebido em um saveiro, nos mostra, entre 
diversas transições econômicas (“vai buscar mais 
camarão com fulaninho!”) e conversas (de um tele-
fone que não parava de tocar), uma foto e os rela-
tos dos prestígios de sua embarcação - dos passeios 
com feijão no fogo às fitas4. O saveiro de Joilton, o 
“É da vida”, é cuidado pelo Mestre Carlinhos, lá em 
Cacha Prego. Marcamos uma conversa para segun-
da (“o que você quer saber dos saveiros, menina?”), 
no mesmo local, mas os ventos me levaram para 
outros locais. 
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A relação das lógicas de mar e terra aponta para um 
lugar e um tempo indeterminado, onde certezas se 
desestabilizam. Atravessar zonas limiares é entrar 
no território das possibilidades, das emergências, 
das sobrevivências, do incerto. Não há imperativo 
de uma lógica sobre a outra, mas a construção, por 
vezes conflituosa, entre racionalidade e mistério 

A lógica da terra comporta a lógica racional. 
Conglomerado de conglomerado de partículas só-
lidas, agrupadas. Materialidade que a ação humana 
consegue moldar, ordenar, classificar. É o pensa-
mento pela técnica, pela produção de materialidade 
palpável. 

A Bahia mostra orgulhosa o império de suas águas. O 
mar - mar de todas as cores e de todas as luzes - é um 
grão-senhor, a penetrar por todos os lados, a envolver a 
terra, em pequenas enseadas, em outros golfos e outras 
baías. (TAVARES, 19--, p. 35)

A lógica do mar é o mistério. Saberes que se fa-
zem pela observação, pelo olhar curioso e atento, 
pela oralidade, pelo corpo exposto às adversida-
des. Corpos arrancados do outro lado do Oceano 
Atlântico que encontram nas águas da Baía colo… 
e possibilidade de se reinventar. São os sinais da 
natureza e a capacidade de compreendê-los e res-
peitá-los. Odús. Doçura, fúria, carinho, teimosia. 
As qualidades dos encontros.Travessias, redes, cata-
ções. Reverência, agradecimento, súplica, encomen-
da. Sensibilidade.
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Mestre, o mar 
tem mistérios?

Não é natureza? 
Não tem como 

não ter.
(Mestre Denico, 2016)
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O desdobramento da pesquisa, a partir do cru-
zamento do repertório de imagens, das leituras 
bibliográficas e das interlocuções, evidencia o so-
terramento do caráter limiar entre o mar e a terra. 
Aponto ao longo do desenvolvimento uma relação 
binária entre limiar e soterramento (ladeiras-aterros, 
rampas-avenidas, pontes-práticas), mas reconhe-
cendo que a desestruturação do caráter liminar não 
é binário; existe camadas de complexidade outras. 

Não é como se o aterro não tivesse desarticulado o 
caráter limiar da rampa - esta somente persiste me-
lhor do que a ladeira. Não somente pela permanên-
cia de sua materialidade e da proximidade física ao 
mar, mas também porque a cidade ainda se constrói 
a partir da relação da lógica do mar e da lógica da 
terra na rampa. É a ladeira-rampa, que se torna “so-
mente” rampa. Esta, por sua vez, perde seu caráter 
limiar pelas avenidas, pela lógica rodoviarista (da 
terra) que impera. E que continua a imperar através 
da ponte. Contudo, aparece então a inversão do so-
terramento através das práticas de mar que existem, 
persistem e resistem nos espaços urbanos.

É claro que existe um entrelaçamento aterro-desen-
volvimento rodoviário (vide o aterro da Água de 
Meninos para a construção da Avenida Jequitaia), 
contudo o que eu quero evidenciar é que o desen-
volvimento rodoviário desarticula o caráter limiar 
da rampa, assim como os aterros desarticulam o ca-
ráter limiar da ladeira. 

Por fim, a construção da narrativa-crítica desenvol-
vida nas imagens limiares ocorre pelo contato com 
mestres saveiristas da Baía de Todos os Santos. As 
memórias evocadas pelos mestres durante as idas 
à campo, cruzadas com a bibliografia da história 
e teoria do campo do urbanismo, permitiram ten-
sionar a postura dos planos e projetos urbanos em 
Salvador.

Ao trazer a prática dos saveiros e seus mestres, não 
tenho o objetivo de entrar no mérito das especifici-
dades dessa prática ou do objeto5. A falta de apro-
fundamento nesses quesitos não se dá pelo seu de-
mérito. A contribuição dos saveiristas ocorre pelo 
tensionamento entre elementos que constituem a 
cidade (entre elas, as manifestações sócio-culturais 
tradicionais dos ofícios de terra e de mar) e a forma 
como se dá a produção de planejamento urbano, 
desconsiderando essas práticas como elementos 
que constituíram e que constituem. 

Negar a infiltração do mar na terra é desconside-
rá-lo de nossas vidas, do nosso cotidiano e da nos-
sa construção como citadinos de/em Salvador. E 
em Salvador é praticamente impossível fazê-lo - ao 
passar pela Contorno, o mar se abre, assim como 
na Ladeira dos Aflitos; o panorama que se revela 
do encontro da Praça Castro Alves com a Avenida 
Sete de Setembro, a Carlos Gomes e a Ladeira da 
Barroquinha. Abre a porta para a constituição da 
cidade.

Nota 05 . A publicação desenvolvida pelo arquiteto Lev 
Smarcevski traça um repertório historiográfico e técnico dessa 
embarcação e de alguns dos seus mestres. Ver SMARCEVSKI 
(1996). Outra abordagem relevante à esta prática ocorre pelo 
trabalho de Passos (2014) que aborda os saveiristas e suas em-
barcações em uma temporalidade mais contemporânea, a partir 
do processo de patrimonialização do saveiro Sombra da Lua. 
Nesta, a abordagem antropológica tensiona os processos de sal-
vaguarda do objeto e o universo que orbita a prática.

Imagem 03 . (próxima página - à esquerda) Água de meninos 
(1920), postal Joaquim Ribeiro

Imagem 04 . (próxima página - à direita) Água de meninos 
(1930).
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. postura de pesquisa .

Quem, entretanto, procurar desvendar os mistérios 
da esfinge brasileira e quizer desenha a fisionomia da 
Cidade de Salvador, no correr dos tempos, perceberá 
que grandes períodos estão ainda encoberto por trevas 
espessas. (EPUCS, 194-, p. 1)

A hipótese da existência de uma condição limiar 
entre o mar e a cidade se constrói a partir do cruza-
mento, de uma forma experimental, de diversos re-
cursos: a construção de um repertório iconográfico, 
a investigação bibliográfica e a pesquisa de campo 
e as interlocuções realizadas neles. O cruzamento 
de vários campos vem na tentativa de complexificar 
uma narrativa crítica sobre o tema.

As imagens (sejam elas fotografias, figuras, gravu-
ras, plantas baixas, entre outras) surgem não so-
mente como suportes iconográficos, mas como 
ações que tensionam as narrativas consolidadas da/
na historiografia da arquitetura e do urbanismo de 
Salvador. Evidenciam, assim, a tempos diversos que 
coexistem no espaço, apontando a complexidade 
de tempos6, as heterocronias urbanas. ( JACQUES et. al, 2017, p. 296)

Pensando a 
imagem como 

conceito, 
ou gesto, e 

não somente 
como suporte 
iconográfico

As heterocronias urbanas seriam essas coexistências 
de tempos distintos nas cidades, coexistências não paci-
ficadas, que causam estranhamentos, conflitos, choques. 
Seriam como descompassos, arritmias, um tipo de furo 
ou rasgo que abre um tempo dentro do outro, que cria 
uma brecha ou desvio temporal, onde temporalidades 
múltiplas podem emergir; um tipo de soluço ou tropeço 
que rechaça qualquer lógica temporal positivista, line-
ar ou teleológica: montagens de tempos heterogêneos.
(JACQUES et. al, 2017, p. 298)

Trazer tempos distintos para a discussão sobre a 
cidade - e a forma que esta se produz e é pensada 
- movimentou o trabalho a buscar uma gama de 
narrativas para além daquela registrada nos livros 
de história (que podemos chamar aqui de narrativas 
hegemônicas). Afinal de contas, “a cidade é soma 
de memórias, algumas feitas história: aquelas que se 
constroem como narrativas compartilhadas, como 
memórias coletivas.” (PEREIRA, 2014, p. 16) 

Nota 06 . “Mas sim de considerar a complexidade de tempos, 
através das sobrevivências, das emergências de outros tempos, 
das reminiscências, dos excessos, das sobras e dos restos de tem-
pos distintos que sobrevivem, ou ganham uma sobrevida, em 
outros tempos, ou seja, que vivem além de seu próprio tempo, 
ou ainda, através daquilo que se mantém vivo na memória.” 
(JACQUES et. al, 2017, p. 296)
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Com base nessa busca por narrativas diversas, o 
trabalho se ancora em uma postura antropológi-
ca. Ir de encontro ao outro e se colocar num local 
de escuta, ampliando as formas de compreensão e 
apreensão da cidade e das suas histórias e memó-
rias. Fazendo um paralelo com a colocação de De 
Biase para a arquitetura, trago a cidade aqui como 
“não somente como um objeto mas também como 
um processo de produção espacial coletiva em con-
tínua negociação.” (DE BIASSI, 2012, p. 197) As 
relações sociais, as práticas e os saberes constroem 
contribuições críticas importantes para a concep-
ção de cidade como essa construção espaço-tempo 
conflitual e movente.

Olhar para o outro e procurar entender a sua lógi-
ca de vida, a sua forma de pensar e conceber (no) 
espaço pode criar possibilidades de reflexão e con-
cepção espaciais e temporais diversas. 

As práticas concebem espacialidade e temporalida-
des que extrapolam o ordenamento de planos e de 
projetos. Essas formas de fazer produzem críticas 
potentes à forma de se pensar, planejar e produzir 
os espaços-tempos dos centros urbanos.
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As falas e formas de viver tradicionais/populares 
nos mostram perspectivas de produção de cidades 
que os planos urbanos por vezes não conseguem 
contemplar - seja por uma escolha (a de invisibili-
zação e de apagamento dessas manifestações), seja 
pela falta de cuidado, pela falta do olhar e da escuta. 

A relação de Salvador com a Baía de Todos os 
Santos possui uma série de discursos e imagens 
consolidadas, mas que não a compreendem na sua 
totalidade. A intenção desse trabalho não é o de di-
zer o que seria essa totalidade, mas sim de trazer 
dados e falas diversos, e cruzá-los, a fim de cons-
truir uma narrativa crítica à postura da produção de 
cidade pelo campo profissional do urbanismo. Tal 
movimento surge do reconhecimento da necessida-
de de visibilizar narrativas e memórias outras (por 
vezes colocadas como marginais) para a produção 
de leituras outras acerca do que compõe o limiar 
mar-cidade na relação Salvador-Baía de Todos os 
Santos. 
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1 Porto da Barra

2 Gamboa

3 Marina

4 Rampa do Mercado

5 Terminal Marítimo

6 Água de Meninos

7 Feira São Joaquim

8 Calçada

9 Humaitá

10 Bomfim

11 Ribeira

12 Plataforma

13 São Tomé de Paripe

14 Aratu | Boca do Rio

15 Ilha de Maré | Botelho

16 Camaçari

17 Mata de São João

18 Candeias

19 Mataripe

20 Madre de Deus

21 Ilha dos Frades

22 São Francisco do Conde

23 Saubara

24 Cabuçu

25 Bom Jesus dos Pobres

26 Barra do Paraguaçú

27 Santiago do Iguape

28 Cachoeira

29 Santo Amaro

30 Coqueiros

31 Nagé

32 Maragogipe

33 Capanema

34 Salinas da Margarida

35 Itaparica

36 Bom Despacho

37 Mar Grande

38 Penha

39 Cacha Prego

40 Jaguaripe

41 Aratuípe

42 Nazaré das Farinhas

S
a
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Engenhos e Fazendas (1889)

Feiras Livre (1950-1960)

Travessias Atuais Institucionalizadas

Travessias Saveiros

Roteiros Turísticos (1952)

Via Náutica Salvador (2006)

Via Náutica Salvador (2015)

1 Porto da Barra
2 Gamboa
3 Marina
4 Rampa do Mercado
5 Terminal Marítimo
6 Água de Meninos
7 Feira São Joaquim
8 Calçada
9 Humaitá
10 Bomfim
11 Ribeira
12 Plataforma

13 São Tomé de Paripe
14 Aratu
15 Ilha de Maré | Botelho
16 Camaçari
17 Mata de São João
18 Candeias
19 Mataripe
20 Madre de Deus
21 Ilha dos Frades
22 São Francisco do Conde
23 Saubara
24 Cabuçu
25 Bom Jesus dos Pobres
26 Barra do Paraguaçú
27 Santiago do Iguape
28 Cachoeira
29 Santo Amaro
30 Coqueiros
31 Nagé
32 Maragogipe
33 Capanema
34 Salinas da Margarida
35 Itaparica
36 Bom Despacho
37 Mar Grande
38 Penha
39 Cacha Prego
40 Jaguaripe
41 Aratuípe
42 Nazaré das Farinhas

Sa
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Via envolvente da Baía (via Candeias)

Via envolvente da Baía (via Santo Amaro)

Ponte Salvador-Itaparica e BA-001

Travessias marítimas institucionalizadas:
lancha Salvador-Mar Grande
ferryboat  Salvador-Bom Despacho
lancha Ribeira-Plataforma

1 Porto da Barra
2 Gamboa
3 Marina
4 Rampa do Mercado
5 Terminal Marítimo
6 Água de Meninos
7 Feira São Joaquim
8 Calçada
9 Humaitá
10 Bomfim
11 Ribeira
12 Plataforma

13 São Tomé de Paripe
14 Aratu
15 Ilha de Maré | Botelho
16 Camaçari
17 Mata de São João
18 Candeias
19 Mataripe
20 Madre de Deus
21 Ilha dos Frades
22 São Francisco do Conde
23 Saubara
24 Cabuçu
25 Bom Jesus dos Pobres
26 Barra do Paraguaçú
27 Santiago do Iguape
28 Cachoeira
29 Santo Amaro
30 Coqueiros
31 Nagé
32 Maragogipe
33 Capanema
34 Salinas da Margarida
35 Itaparica
36 Bom Despacho
37 Mar Grande
38 Penha
39 Cacha Prego
40 Jaguaripe
41 Aratuípe
42 Nazaré das Farinhas

Sa
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Via envolvente da Baía (via Candeias)

Via envolvente da Baía (via Santo Amaro)

Ponte Salvador-Itaparica e BA-001

Travessias marítimas institucionalizadas:
lancha Salvador-Mar Grande
ferryboat  Salvador-Bom Despacho
lancha Ribeira-Plataforma

A cartografia a seguir propõe a possibilidade de manipulação 
de informações a fim de contribuir com a construção da narra-
tiva aqui apresentada. No jogo de manuseio dessas camadas, é 
possível compreender como as relações mar-cidade se constituem 
ao longo do tempo ou mesmo tecer compreensões outras; buscar, 
quem sabe, evocar a inversão de lógicas. Para “encaixar” as ca-
madas, use o guia localizado no canto inferior direito. Ou não.
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teodoro Sampaio1 reproduz na publicação História 
da Fundação da Cidade do Salvador2 o mapa da cidade 
em 1549, com “indicação dos muros e circunvala-
ção primitivos da fundação de Thomé de Sousa” 
(SAMPAIO, 1949). Neste documento, é possível 
identificar um caminho que conecta a região ad-
ministrativa e murada da cidade, a cidade alta, e a 
Igreja da Conceição da Praia, localizada na zona de 
acesso à cidade pelo mar, o bairro da Praia. Este 
elemento, que faz a ligação entre essas duas zonas, 
está indicado como caminho em rampa.

Não encontrei indícios de como essa terminologia, 
caminho em rampa, se desdobra na palavra ladei-
ra3. É, contudo, a nomenclatura que se convenciona 
para o sistema de subidas e descidas entre a parte 
baixa e a parte alta da cidade - sistema esse que se 
prolifera conforme o espaço físico da cidade se ex-
pande.

s.f. 1. inclinação de terreno, de grau variável. 2. 
rua ou caminho íngreme; calçada. 3. encosta de 
montanha por onde escorrem as águas pluviais; 
vertente.

la.dei.ras

Escrevia Vilhena, em 1798, “há na cidade alta sem 
fazer conta as descidas para a Praia, de que acabei 
de falar, não menos de 38 subidas, tendo certeza 
de que não são poucas as de que não me lembro.” 
(DÓREA, 2006, p. 78)

A ladeira se apresentava não somente como um sis-
tema de deslocamento entre duas parte da cidade, 
mas também como um limiar - uma zona de tran-
sição entre a lógica que opera no mar, com todo o 
mistério que a natureza abarca, e a lógica da terra, 
ou seja, a cidade “de fato”, a região dentro das mu-
ralhas, ordenada, controlada e protegida. A proxi-
midade física da ladeira ao mar permitia que esta 
fosse uma extensão da rampa do porto, onde as car-
gas e pessoas desembarcavam, ainda embriagadas 
pela movimentação da maré e do vento; estivadores 
e carregadores, negros de ganhos, prontamente à 
postos para o frete das cargas ou pessoas. Espaço 
de divertimento e malandragem nos casebres in-
crustados na ladeira; da farra, do pagamento das 
apostas, da prostituição; da coexistência de tempos 
e de práticas cotidianas - do trabalho e do lazer; 
da possibilidade da alforria, e da consumação dos 
desejos.



. limiar mar.cidade . . la.dei.ras .

. 50 . . 51 .

Nota 01 . Teodoro Sampaio (1855-1937) é um importante 
politécnico brasileiro. Filho de uma escrava, nasce nesta con-
dição, sendo alforriado no batismo. Ocupa diversos espaços de 
formação notoriamente, o que o leva à participar de expedições 
científicas de mapeamento e estudo das condições geográficas do 
país (Destaca-se as missões ao Vale do Rio São Francisco e à 
Chapada Diamantina). Desenvolve não somente um rico tra-
balho no campo da engenharia, geografia, história, mas também 
realiza contribuições no urbanismo através de sua produção e de 
sua participação nos debates.

Nota 02 . Obra póstuma, cuja primeira edição é lançada em 
1949. 

Nota 03 . A etimologia indica a derivação pela junção do 
sufixo -eiro (que é de; que é referente à) com a palavra lado (la-
thum em latim); ou seja, algo em torno de “o que é do lateral”. . 

Imagem 01 . Salvador, em 1600, reconstituição feita pelo 
monge beneditino Paulo Lachenmayer, em 1945, conforme 
indicações de Wanderley Pinho, tiradas do Livro Velho do 
Tombo do Mosteiro de São Bento.

As ladeiras da 
cidade descem 

das nuvens 
para o mar. 

(Água de meninos, Gilberto Gil,1967)
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Uma liminaridade que se tem muito pouco regis-
tro - primeiramente, a sociedade civil4 muito pou-
co convivia no porto ou na ladeira; percorria esses 
espaço somente o necessário para acessar a cidade. 
Como o espaço portuário se apresentava envolvi-
do pela lógica do mar, é possível fazer aqui uma 
aproximação dessa territorialidade com a nature-
za. A visão positivista, que norteia o pensamento 
dessa sociedade, considerava cidade aquilo que se 
encontrava ordenado e controlado pelo homem 
a partir dos indicativos da Coroa Portuguesa5, e o 
espaço natural como algo a ser vivido nos momen-
tos bucólicos ou de sociabilização. Assim, “o que a 
descrição mostra é que a orla marinha não contava 
para o embevecimento, a vida e o proveito da gen-
te. Velha era essa cegueira.” (AZEVEDO, 2016, p. 
26) Dentro desse contexto, a ladeira era frequenta-
da pelos civis dentro das liteiras, carregadas por es-
cravos. Apresentava-se, portanto, como espaço de 
(con)vivência do escravo, do trabalhador portuário, 
dos negros de ganho, dos praticantes dos ofícios 
do mar e da terra - mulheres de saia, marinheiros, 
vendedores, carregadores.

Nota 04 . Utilizo aqui a expressão “sociedade civil” para 
se referir àqueles que, dentro desse contexto, eram considerados 
possuidores de direitos (entre eles, a liberdade) perante ao corpo 
social. Portanto, uma parcela da população, aquela majorita-
riamente pobre ou escrava, não se encontra dentro desse grupo. 

Nota 05 . O porto passa por um maior domínio da gestão 
pública a partir do século XIX - aspecto a ser desenvolvido 
ainda neste capítulo.

Imagem 02 . Em primeiro plano, a ladeira da Conceição da 
Praia. Ao fundo, a ladeira Pau da Bandeira, que deixa de 
existir com a construção da Ladeira da Montanha, em 1878. 
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Quem se dê ao cuidado de olhar as antigas gravuras 
dos artistas estrangeiros que nos visitaram nos tempos 
da Colônia e do Império, há de notar que nenhum deles 
deixou de fixar os tipos dos nossos carregadores: negros 
e negras escravas trazendo à cabeça volumes que só um 
milagre de equilíbrio sustentaria. (TAVARES, 19--, 
p. 91-92)

A expansão física da cidade, ancorado em discur-
sos e ações urbanísticas, se desenvolve de tal for-
ma que desmantela o caráter limiar das ladeiras. A 
constante busca pela desenvolvimento econômico 
de Salvador clama por uma maior infraestrutura 
portuária em Salvador, e conquista tal demanda a 
partir dos sucessivos aterros.

O grande aumento de tonelagem a exportar, bem como 
os progressos obtidos com a construção de grandes na-
vios, obrigaram à remodelação do porto, que começou 
em 1913, mas terminou somente depois de 15 anos. 
Enormes aterros se fizeram para permitir a construção 
de moderno cais, consentindo aos grandes navios o acos-
tamento. (SANTOS, 2012, p. 48-49) 

Os aterros materializam, assim, o desejo de cons-
trução de um novo tempo, onde a modernidade se 
concretiza, pela fuga dos testemunhos coloniais. As 
mudanças físicas e estruturais na cidade, ancorado 
em discursos progressistas, desarticulam o caráter 
limiar da ladeira, o seu caminho em rampa, a fim de 
abarcar um novo tempo, um novo espaço, para uma 
nova cidade e uma nova sociedade.

Salvador, e consequentemente o Brasil, surge pelo 
anseio de desenvolvimento econômico externo à 
si. Portugal buscava, a partir do século XV, assim 
como outras nações européias, a expansão comer-
cial pela colonização de territórios ultramarinos e 
encontra no Brasil o território a ser explorado, ga-
rantido por trâmites políticos.

Os designativos de América Portuguesa, América 
Espanhola ou América Anglo-Saxónica evidenciam a 
forma como estes espaços foram apropriados por estra-
tégias de colonização que os posicionaram num jogo de 
xadrez intercontinental em que passam a desempenhar 
papéis nucleares, orquestrados por lógicas que lhes são 
extrínsecas, mas nas quais assumiram importância nu-
clear. (POLÓNIA, 2016, p. 19)

A articulação da instalação de um núcleo povoado 
ocorre a fim de garantir a proteção do território, 
buscando impedir investida (comercial ou bélica) de 
outras nações na exploração do território que era 
por direito de Portugal6.

. “constituição” de Salvador .

Nota 06 . Em 1494, as nações ibéricas, Portugal e Espanha, 
assinam o Tratado de Tordesilhas a fim de dividir entre ambas 
partes as terras descobertas e a descobrir. A legitimidade de tal 
acordo estava ancorado no apoio da Igreja. Este era, contu-
do, um contexto de questionamento da supremacia papal (vide 
Reforma Protestante em 1521) em prol da afirmação do poder 
das Monarquias nacionais. Portanto, tal acordo não impediu 
outras nações de lançarem investidas comerciais ou bélicas no 
Novo Mundo. A historiografia relata ataques e tentativas de 
ocupação do Brasil durante o final do século XVI e XVII pela 
Inglaterra, França e, principalmente, pela Holanda.  
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Descoberta havia quase meio século, a antiga colônia por-
tuguesa, com seu litoral enorme e desprotegido, represen-
tava uma presa fácil para as outras nações que a queriam 
conquistar. As primeiras tentativas para defender a costa 
e povoar o gigantesco território não deram resultado; mes-
mo o processo das capitanias hereditárias não dera bons 
frutos. Por isso é que o rei de Portugal decidira, em 1549, 
reagrupar as donatarias e criar um governo único, o go-
verno geral do Brasil. Ordenou a fundação de uma cidade 
no meio de um litoral bem extenso, a fim de servir como 
sede do governo: ao mesmo tempo capital administrativa 
e praça-forte. É essa função que justifica o sítio escolhido: 
o cume de uma colina, caindo em forte declive até a extre-
midade das margens de uma baía abrigada sobre um dos 
lados da península que separa a Baía de Todos os Santos 
e o oceano Atlântico. (SANTOS, 2012, P. 39)

A cidade de Salvador se constitui nos moldes de 
uma cidade-fortaleza, concebida conforme as indi-
cações do Regimento de Tomé de Souza e o plano 
de Luíz Dias - a busca por uma espacialidade por-
tadora “segurança, água doce, porto protegido de 
ventos fortes e clima adorável.” (EPUCS, 194-, p. 
3). A povoação devia se instalar mais para dentro 
da Baía de Todos os Santos, constituindo uma nu-
cleação de defesa capaz de se expandir, ao longo do 
tempo, para possibilitar o pleno desempenho das 
funções da colônia portuguesa.

Imagem 03 . Planta da Cidade do Salvador da Bahia de Todos 
os Santos, desenvolvida por Teodoro Sampaio em 19—.

. Legenda .

A . Palácio do Governador
B . Baluartes
C . Egreja da Ajuda
C’ . Palacio do Bispo
D . Casa da Camara
E . Egreja da Conceição (ermida)

F . Armazens 
G . Hospital
I . Portas da Cidade
J . Fosso em torno dos muros
K . Caminho em degraos
L . Caminho em rampa
M . Caminho para a Villa Velha
N . Caminho para o Collegio 

Os pontos de fixação eram, aí, em grande medida defi-
nidos pela escolha de ‘portos naturais’[...]. A fixação 
litorânea era, pois, pré-condição de desenvolvimento de 
projectos de colonização. (LEAL, 2016, p.23)

A escolha do sítio “responde à necessidade concre-
ta de se reunir ‘fortaleza e povoação’ num mesmo 
locus, facilitando a um só tempo as tarefas de de-
fesa, instalações portuárias (exportação, importa-
ção), penetração no território e expansões futuras”. 
(SAMPAIO, 2015, p.45) Salvador se estabelece, en-
tão, como ponto estratégico de patrulhamento da 
costa, assim como de comunicação com a metró-
pole portuguesa.

O projeto desenvolvido por Luíz Dias aponta não 
somente o domínio do homem sobre um novo ter-
ritório (conquistado) e sua natureza, mas também 
o desdobramento da imposição de uma estrutura 
social pelo ordenamento do espaço. As manifesta-
ções culturais dos povos que já habitavam o terri-
tório, tais como as formas de ocupação de espa-
ço, não foram consideradas na hora de construir 
a cidade. O estabelecimento da cidade de Salvador 
se inicia sob influência do pensamento urbanístico 
português, tendo como a base o espaço fortificado, 
o “castrum”.
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A concretização dos espaços físicos da cidade se 
deu a partir da extração dos recursos naturais en-
contrados, assim como da adaptação de técnicas 
construtivas conforme os instrumentos e ferra-
mentas disponíveis. Foi através de homens e mu-
lheres escravizados, oriundos da Diáspora Negra 
do continente Africano, que se constrói a cidade 
de Salvador. Para além da construção da cidade, o 
trabalho escravo é utilizado durante séculos para a 
desenvolvimento e manutenção da estrutura física, 
social e econômica da cidade colonial (e posterior-
mente, da nação brasileira)7.

O único acesso à cidade se dava pela mar, na parte 
baixa, portuária, ou nos outros atracadouros (Villa 
Velha, atualmente Barra, ou ao longo de Itapagipe). 
Para a vigília do território conquistado, as funções 
defensivas e administrativas se desenvolvem na 
cumeada, com a concretização do núcleo fortifica-
do8. Na parte baixa, o Bairro da Praia (como era 
conhecido até a ocorrência dos aterros), existe não 
somente como um espaço portuário, mas como 
uma região da cidade que soma uma diversidade de 
atividades cotidianas, atreladas às atividades maríti-
mas e portuárias, ocupada predominante pela po-
pulação negra9.

Nota 07 . A própria cultura do tabaco surge, no Recôncavo 
baiano, como investida para a manutenção do comércio de escra-
vos. “Salvador exportava açúcar, mas, por outro lado, era um 
porto de entrada de escravos, que se mandavam buscar na África 
para trabalhar na agricultura. Tal comércio favoreceu uma outra 
cultura, ao lado da de cana-de-açúcar, nas terras vizinhas im-
próprias aos canaviais: foi a cultura do fumo, que rapidamente se 
tornou importante, pois o tabaco era a melhor moeda para a com-
pra de escravos nas costas d’África.” (SANTOS, 2012, p. 40)

Nota 08 . “A colina serviu a Tomé de souza para edificar, em 
doze meses, a sua cidadela de casas de sopapo, cobertas de palha, 
que ele cercou de muros também de taipa. Fora das muralhas, 
foram dadas grandes concessões de terra às ordens religiosas.” 
(SANTOS, 2012, p. 39)

Nota 09 . Em relato de viagem, o viajante alemão Avé-
Lallemant relata em 1858: “Quando se desembarca na Bahia, 
o povo que se movimenta nas ruas corresponde perfeitamente à 
confusão das casas e vielas. De fato, poucas cidades pode haver 
tão originalmente povoadas como a Bahia. Se não soubesse que 
ela fica no Brasil, poder-se-ía tomá-la sem muita imaginação, por 
uma capital africana, residência de poderoso príncipe negro, na 
qual passa inteiramente despercebida uma população de forastei-
ros brancos puros. Tudo parece negro: negros na praia, negros na 
cidade, negros na parte baixa, negros nos bairros altos” (AVÉ-
LALLEMANT, 1980, p.22 apud COSTA, 1991, p. 20).
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Imagem 04 . Ilustração representando a reconquista Portuguesa-
Espanhola da Invasão Holandesa. Frans Hogenberg  (1625).

Nota 10 . Ajuntamentos de ganhadores, tanto escravos quanto 
libertos, geralmente pertencentes à mesma nação, onde os fregueses 
podiam requerer os seus serviços.” (COSTA, 1991, p. 22)

O comércio e a circulação de mercadorias em Salvador 
vinculavam-se a uma substancial mas heterogênea fran-
ja da população que ia desde homens e mulheres que, 
na beira do cais e pelas ruas, vendiam a retalho toda 
sorte de gêneros e mantimentos, até o grande negociante 
com firmes relações exteriores. Estavam, pois, direta-
mente associados às carregações marítimas e terrestres, 
às lojas abertas, ao comércio ambulante, aos armazéns 
e trapiches existentes nas cidades alta e, principalmen-
te, na baixa, cujas funções ligavam-se diretamente as 
mercados de troca em nível internacional e interno, ou 
seja, à distribuição de produtos em nível local e regional. 
(SOUSA, 2005, p. 3 apud LEAL, 2016, p. 89)

A estrutura que realizava a ligação entre ambos os 
espaços, bairro da Praia e a cidade “de fato”, ocorre 
pelos caminhos em rampa - as ladeiras. A proximi-
dade física com a região murada e a zona portuária 
e marítima configuravam o caráter limiar. Atendia 
tanto as lógicas da terra - o espaço ordenado, pla-
nejado e protegido - quanto a lógica do mar - do 
mareado, do movimento da maré; das histórias e 
feitos dos marinheiros; da melancolia do povo ne-
gro, retirado compulsoriamente de sua terra natal, 
tendo no mar o desalento e a saudade; do estivador, 
aquele que intermedia o desembarque dos produtos 
e (por que não?) das pessoas.

“As ladeiras também eram locais preferenciais para os 
“cantos”10, ainda seguindo a lógica da articulação entre 
áreas da cidade, e quando pensamos em Salvador com 
sua topografia acidentada sobressai a importância das 
ladeiras como eixos de circulação.” (COSTA, 1991, 
p. 25)

A ladeira, caminho único entre o mar e a cidade 
murada, ajusta pelo caminhar e pela força gravita-
cional o corpo marítimo em um outro, aterrado. 
Contudo, muito pouco se tem registrado dessa con-
dição limiar. Nos registros época, cartas e relatos de 
viagem, muito pouco fala sobre esse movimento de 
transição mar-cidade.

Comenta-se sobre a exuberância da natureza do li-
toral, em um tom contemplativo. A região portuária 
se apresenta como uma extensão da praia - Bairro 
da Praia era a denominação dessa região na época. 
A praia, neste contexto, “seria apenas o inevitável 
caminho do pescador para o mar, do puxador da 
rede e do lançador de tarrafa, do canoeiro e do jan-
gadeiro para o embarque em suas naus. Talvez nada 
para o citadino, o urbano.” (AZEVEDO, 2016, p. 
28-29) A natureza é, para este homem, ambiente 
a ser dominado, fornecedor o que seria modifica-
do pelo homem. Assim, o porto também não era 
o espaço do homem moderno de sua época - suas 
ruelas e vielas labirínticas (vide o relato de Avé-
Lallemant na nota 13), cheias de homens e de mu-
lheres em labuta, ou a “vagabundear” nas rodas de 
samba, de capoeira, nos festejos santos e profanos; 
o ar carregado de sal, cheiro da maresia, asfixiante 
para o transeunte urbano e civilizado.
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Invisibilizava-se não somente a lógica do mar como 
o limiar. Mas não havia como o homem moderno 
narrar sobre algo que não vivenciava - realizava seu 
deslocamento até a cidade nas liteiras, carregado 
por escravos ou negros de ganho. Protegido pelo 
invólucro, não estabelecia o contato físico direto 
com/no limiar. As ladeiras eram, portanto, expe-
riências limiares na cidade vivenciadas por aqueles 
que não possuíam meios de narrá-las.Imagem 05 . Ganhador (18--)

Tudo que corre, 
grita, trabalha, 

tudo que 
transporta e 

carrega é negro 
(Avé-Lallemant, 1859/1980, p. 22 

apud COSTA, 1991, p. 21)
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Conforme se desenvolve a ocupação urbana, com a 
derrubada das muralhas e a expansão no eixo nor-
te e sul, a cidade se distancia do ideal de territó-
rio ordenado e controlado. Entre os século XVI a 
XIX, observa-se um maior adensamento no bairro 
da Praia, indicando um maior desenvolvimento das 
atividades comerciais e portuárias.

Nesse contexto de expansão urbana e comercial da 
parte baixa da cidade, a Coroa portuguesa não era 
capaz de controlar o desenvolvimento polimórfico 
dos assentamentos urbanos, que fogem do traçado 
reticulado, principalmente na expansão norte, em 
direção à Itapagipe. Novos espaços de trapiche, 
com atracadouros e cais, são criados pela conquis-
ta de terra de aterros sobre o mar. “No porto de 
Salvador, os trapiches particulares se multiplicavam 
e dominavam a logística comercial, por se consti-
tuírem em pontos estratégicos de armazenagem e 
transporte de mercadorias de longo e pequeno cur-
so, cobrando altos preços pelos serviços que reali-
zavam.” (LEAL, 2016, p. 107)

. da cidade-fortaleza à cidade-portuária .

A cidade-fortaleza: expansão norte; c. 1556

N
1. Igreja Conceição da Praia

2. Ladeira do Conceição da Praia
3. Caminho para Vila Velha

4. Armazens
5. Ladeira do Pau da Bandeira

6. Ladeira do Taboão

A cidade-fortaleza: o “castrum”; c. 1551

1. Igreja Conceição da Praia
2. Ladeira do Conceição da Praia

3. Caminho para Vila Velha
4. Armazens

5. Ladeira do Pau da Bandeira

N
1

2

3

4
5

    RIO DAS TRIPAS

1
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4
5

6

     RIO DAS TRIPAS

Imagem 06 . Evolução física do núcleo constituinte de 
Salvador.
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Salvador: Expansão norte e sul; c. 1650

N

A cidade-reticulada: o “xadrez”; c. 1580

1. Igreja Conceição da Praia
2. Ladeira da Conceição da Praia 

3. Caminho para Vila Velha
4. Armazens

5. Ladeira do Pau da Bandeira
6. Ladeira do Taboão 

7. Convento de São Franscisco
8. Ladeira da Misericórdia
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1. Igreja Conceição da Praia
2. Ladeira da Conceição da Praia 

3. Caminho para Vila Velha
4. Armazens

5. Ladeira do Pau da Bandeira
6. Ladeira do Taboão 

7. Convento de São Franscisco
8. Ladeira da Misericórdia
9. Mosteiro de São Bento

10. Forte do Santo Antônio Além 
do Carmo

11. Forte do Barbalho

Entre o século XVIII e XIX, a Europa alcança um 
patamar de produção e concentração de capital por 
conta do processo de industrialização. Esse contex-
to afeta diretamente a produção brasileira - intensi-
fica-se a atividade comercial agrícola para atender a 
demanda europeia, e isto promove claramente um 
rebatimento na estrutura da cidade. Salvador forta-
lecia o seu papel de entreposto marítimo comercial, 
recebendo e enviando cargas para os mais diversos 
locais - Rio de Janeiro, Pernambuco, Portugal, pa-
íses asiáticos e africanos. Este último, em especial, 
pela comercialização de pessoas para fins escrava-
gistas, que estruturava toda a força de trabalho ne-
cessária para a sustentação do sistema colonial.

A importância do porto de Salvador foi consolidada 
como elo comercial importador e exportador, tanto em 
escala internacional como regional e local, refletida, ao 
longo do século XIX, pela ampliação substantiva de 
atividades mercantis e na intensificação das suas fun-
ções administrativas, comerciais, de transporte de mer-
cadoria e de gente, de prestação de serviços navais, entre 
outras. (LEAL, 2016, p. 95)
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No século XIX, diversas transformações políticas e 
econômica ocorrem em escala mundial, modifican-
do as estruturas brasileiras nas mais diversas esferas. 
Em 1808, a abertura dos portos brasileiros é a cha-
ve para a transferência da Família Real para o Brasil 
(por conta da invasão napoleônica em Portugal). A 
presença física do Império na cidade levou a pro-
moção de uma série de mudanças na cidade, inclu-
sive na região portuária - melhorias em prol da im-
portância do espaço portuário para o Império e as 
nações aliadas alcançarem maior desenvolvimento 
econômico.

Em parte, essas modificações consistiram na con-
quista de espaço através de sucessivos aterros ao 
mar, realizado por particulares, ordens religiosas ou 
pelo próprio poder público. “A terra avançava defi-
nitivamente para o mar, propiciando o crescimento 
urbano e portuário.” (LEAL, 2016, p. 100) A busca 
da conquista de terra sobre o mar ocorre desde o 
século XVI - avanço de particulares para obtenção 
de maior espaço de armazenamento e/ou atraca-
gem. Observa-se, com o decorrer dos séculos, a 
função portuária sobrepôr a função militar. “O en-
genheiro Caldas - já em parecer de 1877 - acusava 
o ‘crescimento desordenado’ da área do comércio, 
onde as edificações dos comerciantes avançavam 
sobre o amor, aterrando-o, ‘[...] esquecidos da defe-
sa da Praça, mas atentos ao seu modo particular’.” 
(SAMPAIO, 2015, p. 52-53)

Este movimento se intensifica na segunda metade 
do século XIX em resposta à uma necessidade de 
modernizar o porto, por conta do aumento da to-
nelagem comercializada e do interesse do capital 
estrangeiro. Os aterros realizados impulsionaram 
a construção de novas edificações e a reforma de 
algumas existentes. Alguns dos imóveis passaram a 
sediar instituições financeiras estrangeiras (bancos, 
empresas de seguro…)11, o que demonstra o inte-
resse do capital estrangeiro na conquista de novos 
mercados com a criação de multinacionais.

Segundo Reis, entre 1840 e 1870 teriam sido realizados 
aterros, resultantes no Cais do Pedroso (das Amarras), 
e sobrados de três, quatro e cinco andares foram cons-
truídos numa série de quadras, que correspondem à 
atual Rua Miguel Calmon.(VASCONCELOS, 
2016, p. 273)

Nota 11 . “Após a conclusão do Cais da Amarras, em 1865, 
a região do Bairro da Praia sediava “o escritório do referido co-
mendador A. Pedrozo de Albuquerque e a Mesa de Rendas 
Públicas; o Banco Inglez do Rio de Janeiro; o Banco de Justino 
Fernandes & Irmãos; o London & Brazilian Bank; a Agência 
de Vapores da Cia. Bras. e a Cia. Americana; a Agência 
Alliança Insurance Co., a Agência London Liverpool Globe 
Insurence Co.; a Agência de Vapores Lamport & Holt; a 
Agência Northern Assurance; a Agência dos Vapores da Cia. 
Glasgow & South America; a Agência Queen Insurance; a 
Agência dos Vapores da Cia. Belgium, Brazil e River Plate; 
e a Agência dos Vapores Clade Line. [...] No Cais do Ramos 
estavam localizadas: a Agência Comercial Union Insurance; a 
Agência dos Vapores da Cia. Real de Messageries Martitimes; 
a Agência da Cia. de Seguros Fidelidade [Lisboa]; a Agência 
dos Vapores da Cia. Hamburg & Brazil; a Agência Royal 
Insurance Co.; a Caixa Reserva Mercantil; e a ponte de atraca-
ção da Cia. Bahiana.” (VASCONCELOS, 2016, p. 274)
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Os trapicheiros, contudo, buscaram preservar a fei-
ção tradicional na modernização do porto. A de-
tenção por esse grupo do monopólio de armazena-
gem, atracação e transporte de mercadorias, assim 
como da ancoragem das embarcações12, provocou 
uma mobilização da elite política para revisão desse 
cenário. Passamos, então, a ter um maior controle 
das atividades portuárias e dos trapiches privados, 
assim como ensaios de remodelação do porto, com 
aumento das instalações portuárias - vide a cons-
trução da nova Casa da Alfândega (atual Mercado 
Modelo), concluída em 1861.

Nota 12 . “Uma categoria importante era a dos proprietá-
rios de trapiches, quase 100 indivíduos controlavam 32 tra-
piches, docas de atração e alvarengas entre 1854 e 1889.” 
(VASCONCELOS, 2016, p. 256)

Imagem 07 . Cais da Amarras (1885): Lindemann
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Um novo viés administrativo começava a ser tra-
çado a partir da Independência do Brasil em 1822. 
Em linhas gerais, a estrutura política e econômica 
se mantém, muito em parte pela continuidade de 
produção agro-exportadora com a manutenção da 
escravidão como força de trabalho que sustenta o 
sistema. Contudo, novas posturas administrativas 
começam a ser tecidas, a partir da criação de instru-
mentos normatizadores. Nesta lista, citamos meios 
de controle da qualidade do produto (pela marcação 
das caixas exportadas), assim como maior controle 
da atividade de exportação e importação dos trapi-
ches. Em 1845, o Imperador determina a criação de 
Capitania dos Portos para cada província marítima 
do Império. À esta instituição “competia policiar o 
porto e os ancoradouros, bem como promover o 
seu melhoramento e conservação, além de admi-
nistrar os faróis, barcas de socorro, balizas, bóias e 
barcas de escavação e realizar ‘a matrícula da gente 
do mar e das tripulações empregadas na navegação 
e (tráfego) do Porto e das Costas, praticagem destas 
e das Barras.’” (LEAL, p. 105) 

Nota 13 . Daniel P. Kidder foi um religioso que transitou pelo 
Brasil para difundir a leitura da Bíblia até províncias mais dis-
tantes do Império, principalmente após a fundação da frota a 
vapor da companhia inglesa, Brasilian Steam Packet Company, 
que tinha como principal função “fazer o transporte regular de 
malas postais, passageiros, e, ocasionalmente, de abastecimentos e 
material de guerra entre os diferentes pontos” (KIDDER, 1980, 
p. 17 apud SANTOSb, 2012, p. 2)

Nota 14 . A ser melhor desenvolvido no capítulo seguinte. 

Imagem 08 . Expedição do HMS Challenger (1873)
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Nessa constante busca pelo progresso, as ladeiras 
foram se distanciado do mar ao longo dos séculos 
por conta dos aterro. O afastamento físico indica 
um constante soterramento da lógica do mar. As 
ladeiras continuam, contudo, sendo espaços de li-
gação entre as duas partes da cidade, assim como a 
forma de se deslocar nas ladeiras pelas elites tam-
bém continua a mesmo, ou seja, fazendo uso de li-
teiras carregadas por escravos. Sobre isso, Kidder13, 
em sua viagem à Bahia em 1839, escreve:

O transeunte não encontra ônibus, carro ou sege que 
o transporte. Condizente com este estado de cousas, 
acha porém, em todas as esquinas ou logradouros pú-
blicos, uma fila de cadeiras fechadas com cortinas, cujos 
portadores, de chapéu na mão, cercam avidamente os 
possíveis fregueses... (KIDDER, 1980, p. 25 apud 
COSTA, 1991, p. 22).

A dificuldade de deslocamento na cidade norteava 
a sua forma de ocupação. “A preferência à margem 
da praia decorria da falta de transportes urbanos, e 
da dificuldade de acesso à Cidade Alta, ocasionada 
pelas ladeiras”(MATTOS, 1961, p. 13, apud LEAL, 
2016, p. 95) Em meados do século XIX, nesse con-
texto de modernização do espaços urbanos, obser-
vamos uma mobilização na estrutura de mobilida-
de da cidade. As linhas de bonde14 começam a se 
estruturar, a fim de promover melhor integração 
do território, assim como a instalação de elevado-
res (ou planos inclinados) para realizar a ligação da 
parte baixa e alta da cidade. Em 1873, é inaugurado 
o Elevador Hidráulico da Conceição - conhecido, 
a partir de 1896 por Elevador Lacerda. Até o fim 
do século XX, são inaugurados mais dois meios de 
deslocamento vertical mecanizados em Salvador - o 
Plano Inclinado Gonçalves em 1889 e o elevador 
do Tabuão em 1896.

Um dos maiores desafios dos diferentes processos de mo-
dernização que buscavam transformar a antiga cidade 
da Bahia na cidade moderna de Salvador, sonhando 
romper com o passado de cidade colonial, foi a constitui-
ção de redes de serviços urbanos, sobretudo de transpor-
tes e, em particular, a articulação entre os dois diferen-
tes níveis da falha geológica de Salvador: Cidade Alta 
e Cidade Baixa. O transporte vertical, com planos in-
clinados e elevadores, foi fundamental para a criação de 
um sistema moderno, uma rede de transportes urbanos 
integrada com os novos bondes, uma vez que as antigas 
ladeiras eram tidas como resquícios antiquados da labi-
ríntica cidade colonial. (JACQUES, 2014, p. 89-90)
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Nota 15 . Criada em 1858, esta empresa surge a partir de 
iniciativa privada, sendo incorporada ao Estado mais tarde. 
É um modal posto de lado após o desenvolvimento rodoviário. 
Desenvolve nos anosa travessia Salvador-Itaparica pelo sistema 
ferryboat. Existe até os anos 1990 sob o nome Companhia 
Baiana de Navegação, quando é finalmente desmantelada para 
privatizar os serviços oferecidos. 

Imagem 09 . Elevador Lacerda (1900)

Imagem 10 . Aterro (1913): Navegação a vapor

Imagem 11 . Linha de navegação à cabotagem (1865)

Os desejos de modernização e de melhora de mo-
bilidade não modificaram somente a estrutura física 
do porto, mas criaram mecanismos outros de in-
tegração do espaço. Além dos elevadores e planos 
inclinados, estruturou-se um sistema de transporte 
por cabotagem pela embarcações à vapor. No iní-
cio do século XIX, desenvolve-se o sistema de na-
vegação à vapor no Brasil, a fim de tornar “mais 
ágil as relações da capital com as cidades mais 
importantes do Recôncavo, por meio do serviço 
costeiro e fluvial”. (PINHO, 2016, p. 139) Assim, 
a navegação não é mais dependente das condições 
climáticas e marítimas. Em 1865, a Companhia de 
Navegação Bahiana de Navegação a Vapor15 desen-
volve uma linha da navegação de cabotagem rea-
lizada de Itapagipe à Barra (Barra, Jiquitaia, Água 
de Meninos, Roma, Bonfim, Itapagipe), ampliando, 
em 1873, até São Tomé de Paripe e Boca do Rio.
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. Linha de Cabotagem . 1865 .

1 . Barra
2 . Jequitaia (Comércio)
3 . Água de Meninos
4’ . Roma
5 . Bonfim
6 . Itapagipe (Ribeira)
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Nota 16 . Os vários ciclos de seca “expulsaram do sertão mi-
lhares de pessoas, que, então, vieram para o litoral, aproveitando 
as facilidades de transporte [linhas ferroviárias, navegação à va-
por]. Esses retirantes dirigiam-se para Salvador na esperança de 
encontrar aí trabalho e melhores condições de vida.” (SANTOS, 
2012, p. 45-46)

Nota 17 . “Foi, sobretudo, através dos impostos que o cacau 
contribuiu para o desenvolvimento de Salvador”. (Vasconcelos, 
2016, p. 336)

O século XX se inicia reverberando os desejos de 
modernização do final do século passado. Estamos 
diante de uma cidade que apresenta um crescimen-
to demográfico em Salvador, por conta da migração 
populacional das secas16, com mudanças nos aces-
sos tecnológicos de mobilidade (navegação à vapor, 
bondes sobre trilhos) e enfrentando mudanças no 
âmbito econômico.

A Bahia perde a hegemonia econômica agrícola do 
país. A abolição da escravatura em 1888 afeta gra-
vemente a economia açucareira, assim como uma 
série de secas no final do século XIX. A produção 
agrícola acontecia “de acordo com métodos quase 
imutáveis desde o primeiro século da colonização” 
(SANTOS, 2012, p. 47) Também no século XIX, 
o mercado consumidor (em geral, países europeus) 
passa a consumir a produção de açúcar das Antilhas, 
ou da produção de açúcar de outras culturas, como 
a beterraba.

. O ideário moderno na cidade de Salvador: 
modernização do porto (1906-1921)

viabilizado por J.J. Seabra .
O porto, que já havia passado por modernizações 
financiadas pelos particulares e pelo poder público, 
é pautado novamente para realização de transfor-
mações. Desejava-se construir um espaço moderno 
condizente com um novo momento que se almeja-
va para a cidade. Buscava-se, pela modificação do 
espaço, materializar o desejo de modernização da 
sociedade. Uma nova cidade para um novo tempo e 
um novo homem. Desejo este que buscava, através 
de melhorias, se afastar do passado colonial.

A modernização do Porto de Salvador, realizada 
entre o final do século XIX e início do século XX, 
se ancorou em um contexto favorável para a sua 
realização. A gestão pública se mobilizou pela reali-
zação de obras de infraestrutura voltadas às neces-
sidades da economia agroexportadora através do 
impulso econômico gerado pela cultura do cacau 
na Bahia do início do século XX17 e do interesse 
do capital estrangeiro em tais investimentos.  “Os 
discursos que a justificaram afirmavam que as es-
truturas portuárias existentes estavam obsoletas, e, 
como tal, constituíam um obstáculo ao bom desen-
volvimento do comércio”. (PAOLI, 2016, p. 244)

Essa mobilização não se ancorava somente em um 
momento econômico próspero, mas também na 
pressão social para concretizar os ideais de desen-
volvimento. As modificações da região portuária 
buscavam alcançar, em desdobramento material, 
um desejo de modernização da cidade e de fuga do 
passado colonial. 

[...] seguimento das obras do porto desta Capital [...] 
iniciei a reforma desta cidade, absolutamente necessária, 
máxime na parte baixa, onde a atividade 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. (SEABRA, 
1912, p. 9 apud PAOLI, 2016, p. 250)

Almejando a modernização tecnológica do porto e 
a expansão do centro comercial, mobilizou-se uma 
série de modificações físicas na região, com a cons-
trução de dois quebra-mares e a realização de uma 
grande obra de aterro, com cerca de 2 km (dois qui-
lômetros) de extensão.
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Nota 18 . “Em 1921 foi definido o arruamento dos terrenos 
conquistados ao mar, pelo Decreto nº 14.787, de 30 de abril. 
No entando, nada foi construído. Em 15 de junho de 1925, a 
Intendência promulgou a Lei nº 1.125, com o intuito de estimu-
lar a ocupação dos terrenos baldios da cidade. A lei, que inte-
ressava diretamente aos terrenos da faixa de aterro, disponha a 
isenção do pagamento do imposto da décima urbana (equivalente 
do atual IPTU) para os edifícios erguidos em terrenos notoria-
mente vazios, pelo prazo de 11 anos. A partir [da] promulgação 
dessa lei, a área começou a ser edificada lentamente”. (PAOLI, 
2016, p. 275)

Nota 19 . A ser melhor desenvolvida no capítulo seguinte.

Imagem 12 .  Cidade Baixa em 1881. Foto: Underwood & 
Underwood

Imagem 13 . Cidade Baixa em 1913. Foto: Keystone View 
Company

A ocupação do grande espaço em branco, feito 
com um rigoroso traçado em tabuleiro xadrez, se 
deu lentamente até os anos 194018, “quando então 
os enormes vazios deixados pela operação come-
çam a ser preenchidos com maior intensidade.” 
(FERNANDES et al., 1999, p.173) A lenta ocu-
pação se deu por conta da ocorrência da Primeira 
Guerra Mundial (1914-1918), que inibiu maiores 
investimentos externos. Além disso, as obras do 
aterro ocorreram em paralelo com o alargamento 
das ruas existentes19, o que acarretou na reforma 
dos edifícios pela demolição parcial e reconstrução 
dos mesmos.

Consegui, ainda, e por felizes combinações, sob a depen-
dencia do mesmo contracto do Porto, reformar a nossa ci-
dade commercial, mudando-lhe o aspecto antigo, sanean-
do-a, embellezando-a, senão civilisando-a, até a conquista 
dessa feição moderna, que agora tem [...]. (SEABRA, 
1916, p. 31 apud PAOLI, 2016, p. 252)

Os primeiros edifícios construídos na faixa de ater-
ro eram atrelados ao capital externo - edifícios que 
sediavam empresas multinacionais, ou cujos pro-
prietários eram estrangeiros. Ocorriam no sentido 
dentro para fora, ou seja, da área já edificada para 
o mar. Em 1929, contudo, as construções cessaram 
por conta da primeira grande crise econômica mun-
dial. “Com a crise de 1929, a ocupação da faixa de 
aterro cessou completamente devido às próprias 
características, já que os novos edifícios eram sedes 
de bancos e grandes empresas, a maioria multina-
cionais, um setor cujos investimentos e expansão 
foram diretamente afetados pela recessão mun-
dial”. (PAOLI, 2016, p. 277)

Este quadro começa a mudar com a aprovação e 
construção do edifício-sede do Instituto do Cacau 
da Bahia em 1933. Por conta do seu uso, loca-se 
muito próximo aos armazéns do porto, ocupando 
uma região vazia do aterro até então. As empresas 
que vieram a se instalar nos anos 1920 exerciam 
atividades que não se relacionam com a estrutura 
física do porto, preferindo, assim, seguir uma lógica 
de implantação mais próxima à estrutura consoli-
dada (partindo da Rua Miguel Calmon em direção 
ao mar).
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Imagem 14 . Cidade Baixa aterrada em 1939. Foto: 
Associated Press Images

Imagem 15 . Instituto do Cacau (1930)

A construção do novo porto alterou a relação do bairro 
do Comércio com o mar, pois compreendia a construção 
de uma imensa faixa de aterro na frente do bairro, que 
o separava dos novos armazéns, rompendo a relação da 
contiguidade direta que havia entre os antigos armazéns 
e o Cais das Amarras. (PAOLI, 2016, p. 245-246)

A nova faixa de aterro que cobre a região portuária 
afasta definitivamente as ladeiras do mar, soterran-
do o seu caráter limiar. Consolidam-se como espa-
ços de circulação vertical, mas com uma imagem 
obsoleta, colonial, diante da presença dos moder-
nos elevadores e planos inclinados que realizam o 
deslocamento dos transeuntes. Pelo afastamento 
das ladeiras, através dos sucessivos aterros, o bairro 
da Praia se torna Cidade Baixa. 

A lógica do mar tem dificuldades de se infiltrar nas 
ladeiras, pois Iemanjá não vem mais beijar os seus 
pés. Mas os ventos do mar, carregados de sal, pene-
tram nos poros de suas pedras; resquícios do óleo 
da baleia se mantém na seu âmago. E da ladeira ain-
da pode se contemplar o brilho do mar, observar 
a vinda dos barcos da Baía de Todos os Santos, se 
aproximando toda manhã, atracando nas rampas.
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Imagem 16 . Ladeira da Preguiça (2016), Foto: Caroline 

Lima (CARYBÉ, 1987, p. 133-134)

[...] a Conceição 
também é Yemenjá, 

só que ela fica 
penteando seus 

cabelos prateados 
no mar, que antes 

beijava as pedras da 
basílica [Conceição 

da Praia]. Agora está 
mais longe devido aos 

aterros [...]. 
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ram.pas
s.f. 1. plano inclinado com aclive ou declive; ladei-
ra. 2. plano inclinado para facilitar o manuseio e 
descida de materiais. 3. superfície inclinada para 
dar suporte e guia a um rolete ou outro mecanismo.

são diversos os registros da aproximação dos bar-
cos à vela, na Baía de Todos os Santos, todas as 
manhãs, nos portos, cais e atracadouros da cidade 
de Salvador. Gravuras, relatos, fotografias, entre 
outros repertórios imagéticos revelam as condições 
e construções econômicas, históricas, culturais e so-
ciais da época.

Salvador estava no auge de ser entreposto comercial 
marítimo; havia consolidado o seu papel portuário. 
Escoava a produção das monoculturas (cana-de
-açúcar, cacau, café, sisal, carnaúba, ouricuri), assim 
como desenvolvia no Recôncavo uma agricultura e 
pecuária de subsistência. O desenvolvimento ferro-
viário do século XIX se atrela ao sistema maríti-
mo para o escoamento da produção. Mesmo com a 
estagnação demográfica e a retração na cultura do 
açúcar em determinados momentos (ciclo do ouro 
em Minas Gerais), Salvador se mantinha pungente.
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Imagem 01 . (página anterior) Nosso Senhor dos Navegantes 
(1941), Foto: Marcel Gautherot

Nota 01 . O mestre saveirista não é necessariamente o dono 
do barco. 

Imagem 02 . Rampa do Mercado (1915)

A ampliação do porto soterrou o caráter limiar das 
ladeiras, através do afastamento físico, pelos ater-
ros, da lógica do mar. Contudo, a justaposição da 
lógica da terra e da lógica do mar nos espaços de 
rampa dos portos, cais e atracadouros da cidade 
continuaram a tecer zonas de  liminaridade. Assim 
que os saveiros pareavam, lado a lado, estava ini-
ciada a aposta para quem chegava primeiro. “Os 
mestres agarrados ao leme apostam corridas, sol-
tam gracejos e sonoras gargalhadas quando seu sa-
veiro vence passando as paredes roídas do Forte do 
Mar.” (CARYBÉ, 1897, p. 223) A disputa não indi-
cava somente o mestre que tinha maior habilidade 
de navegação, mas também aquele que comandava1 
o barco mais veloz.
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As apostas não encerravam a relação que as em-
barcações tecem com a cidade. Além de ser uma 
prática que abastecia a cidade (comercial e cultu-
ralmente, com seus festejos ao mar) nas feiras li-
vres (Barra, Mercado, Água de Meninos, Curtume, 
Ribeira, Penha, Plataforma, Paripe), também trazia 
um tempo outro. Um tempo acumulado de conhe-
cimentos técnicos; o tempo determinado por refe-
renciais outros que não o do relógio, ou das transa-
ções econômicas - com vento largo, o tempo que o 
cozido leva para cozinhar na lenha indica o deslo-
camento entre Nazaré das Farinhas e Cacha Prego, 
cidade na ponta da Ilha de Itaparica.

Práticas populares que, para além das construções 
de memórias, vivências e experiências, tencionam a 
cidade que se constrói, assim como os imaginários 
de futuro. Com os olhos no progresso, visando não 
somente uma integração física, mas também econô-
mica, a partir do século XX, opta-se pela estrutura-
ção de uma política de desenvolvimento rodoviário 
em todo o país. Em Salvador, podemos indicar o 
início desse desígnio com a abertura da estrada de 
rodagem Salvador-Feira de Santana, iniciada em 
1917 - concluída em 1929.

Desde então, as estradas ganham cada vez mais 
privilégio em detrimento das vias marítimas. Esta 
política ganha força com a descoberta (e posterior 
instalação da refinaria em Mataripe) de poços de 
petróleo na Baía de Todos os Santos - mais especi-
ficamente, no bairro do Lobato, em 1939. O desen-
volvimento rodoviário também encontra base no 
anseio do desenvolvimento industrial, que tomam 
corpo na região metropolitana de Salvador a partir 
da década de 1960 no Centro Industrial de Aratu. 

O movimento parece ser sempre de fuga das estru-
turas do passado, em uma eterna busca pela veloci-
dade da luz do amanhã. Para isso, “os componentes 
culturais perdem toda significação hierárquica, e 
impera a subordinação de toda a vida da comuni-
dade ao determinismo econômico da produção.” 
(SANTOS, 2012, p.10) Por mais forte que sejam as 
correntes do soterramento, homens e mulheres de-
tentores dessas culturas populares resistem e conti-
nuam a tecer cotidianamente os seus espaços e seus 
tempos sobre as cidades. 

Como vimos anteriormente, a cidade se estruturava 
em torno do dinamismo do espaço físico portuário. 
Modificações urbanas em decorrência da grande 
movimentação de mercadorias e pessoas no porto 
- obras de ampliação e aterramento realizadas por 
particulares e pelo poder público, a fim de obter 
maior espaço de ancoragem e de armazenamento. 
Em parte, a prosperidade dessa região se dava pela 
limitação da infraestrutura das estradas de rodagem. 
A navegação se apresentava, então, como meio de 
transporte e de mobilidade disponível.

Os limites e possibilidades impostos e permitidos pela na-
vegação no mar interior, rios e pelos portos abrigados, as-
sim como pelo acesso fácil à navegação oceânica, somados à 
inexistência de outras vias, na visão de Agostinho (1973), 
caracteriza a “[...] dependência da navegação para o trans-
porte, em escala menor, para a pesca”. O desenvolvimento 
de uma multiplicidade de tipos navais veio a atender estas 
necessidades, sendo que ao longo do tempo e como resultado 
da implantação de outras alternativas muitos destes veícu-
los para transporte de pessoas e mercadorias por via aquá-
tica vieram a desaparecer (AGOSTINHOS, 1973, p. 7 
apud CAROSO; TAVARES; PEREIRA, 2011, p. 14)

. mar como via de abastecimento .
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A produção agrícola do Recôncavo não era vol-
tada tão somente para a agroexportação. Culturas 
agrícolas de subsistência estavam presente para a 
sustentação do contingente populacional do terri-
tório. Aos espaços do Recôncavo, cabia o consumo 
e compra de itens industrializados, processados, 
inviáveis de serem produzidos artesanalmente ou 
mesmo compra da matéria prima confecção desses 
itens. Essa retroalimentação comercial evidencia 
um dos aspectos que construíam a integração entre 
Salvador e Recôncavo pela Baía de Todos os Santos.

A Rampa do Mercado é “para onde convergem todas as 
velas do Recôncavo. De manhãzinha, olhando da Cidade 
Alta, percebem-se os rebanhos de velas emproadas para 
a Rampa, vem do rumo de Cachoeira, de Suape, de 
São Roque, da Gamboa, de Nazaré das Farinhas, de 
Itaparica, Mar Grande ou da Ponta de Areia, agru-
pados e serenos levados pelo vento da Nossa Senhora da 
Viração tenramente assopra. Os mestres agarrados ao 
leme apostam corridas, soltam gracejos e sonoras garga-
lhadas quando seu saveiro vence passando as paredes roí-
das do Forte do Mar. Um forte redondo com um coqueiro 
solitário ao meio, no meio do mar.

Imagem 03 . Rampa do Mercado (sem data)

Imagem 04 . Rampa do Mercado (1950)
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Mestres e tripulantes se preparam para as complicadas 
manobras de atracação, arreiam as velas, e o saveiro, len-
tamente, se acomoda na pequena enseada. 

E começam a sair dos saveiros balaios de quiabos, de 
mangas, porcos, mantas de toucinho, latas de dendê, fei-
xes de lenha, cajus, mudanças, cerâmica e um mundo 
imprevisível de coisas; tudo é desembarcado na cabeça dos 
carregadores, verdadeiros equilibristas que passam de um 
saveiro a outro com agilidade de gatos, não importa se le-
vam três sacos de farinha ou um galo de briga, a elegância 
é a mesma. No desembarcar cachos de banana ou feixes 
de lenha jogam a carga que é aparada por outro, e por 
outro até que é arrumada no cais.

[...]

Rente à Rampa está o Mercado Modelo, cheio de mis-
tério nas barracas dos erboristas ou dedicadas a artigos 
de culto de candomblé e triviais nas de secos e molhados.

[...]

Tudo isso rodeia a Rampa do Mercado, que é um dos 
recantos mais viventes da Bahia onde o céu é tão azul, o 
mar é tão azul e a terra mais colorida que saia de ciga-
na.” (CARYBÉ, 1987, p. 223-225)

Imagem 05 . Rampa do Mercado (1933), Foto: Associated 
Press

Imagem 06 . Rampa do Mercado (1960), Foto: Marcel 
Gautherot
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As feiras livres eram, portanto, o espaço onde tais 
trocas, não somente comerciais, mas também so-
ciais, cotidianas, ocorriam. “Não é bem uma feira, é 
uma exposição permanente dos produtos da terra.” 
(TAVARES, 19--, p. 90) Revelam, portanto, a cons-
tituição dos espaços urbanos a partir das relações 
muito específicas do território. As feiras são mate-
rializações no espaço portuário que não correspon-
dem aos aspectos determinados dentro dos planos 
e projetos urbanos. Mas ocorrem mesmo assim, 
concretizando no espaço uma demanda cultural- 
econômica invisibilizada (ou até mesmo negada).

Todos os dias, a feira prossegue. [...] Olhe, das ladeiras 
da cidade alta, o formigueiro à beira da enseada. Os bar-
cos chegando, e saindo. Outros encostados ali perto, como 
que enterrados na areia, aguardando a alta da maré. De 
onde vieram? O que trouxeram? Que caminhos percorre-
ram? Que produtos carregam? São os saveiros que vêm de 
todas as partes do Recôncavo. Trazem os mais variados 
produtos da terra baiana; bananas em cachos semiverdes, 
laranjas, cerâmica, aipim, os quiabos para os mais colo-
ridos carurus, a pimenta malagueta de fascinantes efeitos; 
cana-de-açúcar de Santo Amaro; abóboras, tomates e pi-
mentões; monte de verduras junto aos garrafões de dendê 
de todas as comidas; até as gaiolas de pássaros que não 

Imagem 07 . Feira da Água de Meninos, vista da Ladeira 
São Francisco de Paula, (1957), Foto: IBGE
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sabemos se cantam, até o louro imponente e malicioso no 
seu alto poleiro. Até o sagüim ali exposto pelo menino 
que vende, quem sabe, com lágrimas nos olhos, pela ne-
cessidade do dia difícil que passa. Depois as barracas das 
mais variadas comidas. Brilham sobre a toalha branca 
do botequim ao ar livre, as jóias do caruru, do vatapá, 
do efó, do acarajé, da galinha de xinxim ou do abará. E 
numa imensidade de modelos e de formas a cerâmica de 
panelas, tigelas, pratos, bilhas e copos. Vejam-se as suas 
linhas, os seus desenhos. Para esta feira dos mil produtos, 
vem toda a população pobre da cidade para em grande 
parte se abastecer. Há outras feiras, há outros centros 
de abastecimento, mas quantas centenas de pessoas não 
descem a Ladeira da Água Brusca, não vêm do lado da 
Calçada, para procurar os produtos que necessitam para 
a sua subsistência. (TAVARES, 19--, p. 88-89)

São práticas que não construíam somente cotidia-
nos, paisagens, espacialidade e tempos na cidade, 
mas evidenciavam como o lógica do mar se infil-
trava, ancorando, estruturando essa construção. O 
momento de sair e de chegar, os caminhos a se per-
correr, as manobras a realizar - enfim, todos os ritos 
realizados para se chegar ou sair de Salvador, para 
realizarem as travessias.Imagem 08 . Água de meninos (1937), Foto: Peter Fuss
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O abastecimento da capital é feito, na sua maioria, pelas 
embarcações. [...] este Recôncavo [...] é todo comunicado 
pelos saveiros que correm seus mares, noite e dia. Trazem 
lenha e carvão de Itaparica e de Jaguaribe [...]; café e 
cacau de Nazaré; farinha, bananas, laranjas, verduras 
de Maragogipe; charutos e fardos de fumo de Cachoeira 
e São Félix. É toda a produção fértil da Bahia, que 
vem se expor todos os dias na Rampa do Mercado ou na 
feira da Água de Meninos. [...] E, à tarde, regressam, 
levando para seus pequenos portos de origem, entrando 
pelos rios adentro, conduzindo os produtos importados, a 
farinha de trigo, a querosene, os gêneros alimentícios que 
vêm do sul e do norte. (TAVARES, 19--, p. 49)

Contudo, ao considerar que estamos falando de 
práticas de cotidiano, não é somente o aspecto 
econômico, das transações comerciais que contam. 
Esses são espaços de tessitura de relações sociais, 
de construção de urbanicidades, construídas pela 
relação imbricada dos saberes populares, da estru-
tura econômica, de memórias e histórias. Esse “im-
bricamento” revela, portanto, algumas especificida-
des que constituíam Salvador e a sua relação com 
o mar.

Imagem 09 . Relação de feiras livres existentes na cidade ma-
peadas de acordo com os relatos dos mestres saveiristas e de 
Tavares (19--)
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. “injeção de Deus” .
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Para Mestre Nem, a carpintaria naval foi na sua 
vida uma “injeção de Deus”. Ouso dizer que tam-
bém tenho lá as minhas, e que talvez Cacha Prego 
seja uma delas. A localidade já vinha sido referida 
umas diversas vezes e havia algo a ser investigado 
nesse indícios. Desembarco em Cacha Prego ainda 
em novembro de 2016, guiada mais uma vez por 
Janaína Chavier. Tínhamos uma casa amiga2 para 
ficar, assim poderíamos conferir as múltiplas emer-
gências de Cacha Prego nas interlocuções. 

Fomos de lancha até Mar Grande, e chegamos de 
van em Cacha Prego. Estrangeiras de muitas per-
guntas, alcançamos a ponta do mangue, onde há o 
estaleiro de Mestre Denico. O mestre, que desde 
muito cedo trabalha com embarcações, já se lançou 
em minhas travessias, mas construiu ancoragem na 
carpintaria naval tradicional. 

Imagem 10 . (página anterior) Corpo-cartografia. Mestre 
Denico

Nota 02 . Os próprios amigos-moradores indicavam que ti-
nha sim uns saveiros por ali.  

Imagem 11 . Lista: Saveiros de Cacha Prego, segundo memó-
rias do Mestre Denico, com suas características de mastro (um 
pau ou dois paus) e seus respectivos proprietários
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Fez muito portos, e de cabeça feita relata, entre gra-
cejos, memórias dos feitos e das dificuldades. Da 
feitura de portos foi para a construção dos barcos, 
marca que leva no corpo cartografado.“Quando co-
mecei a viajar com Dudu, eu comecei minha pro-
fissão de carpinteiro, tinha 78 barcos”. Sua primei-
ra fita, velejando a Boa Lembrança, é conquistada 
“quando o governador era Régis Pacheco”. (1951-
1955)

As regatas aconteciam também no cotidiano das 
travessias - carregados de frutas ou verduras do 
Recôncavo, quando os barcos emparelhavam, esta-
va iniciada a disputa. Em tais jogos, não se con-
quistava somente o título de melhor marinheiro 
(“tem que deixar distante para passar vergonha”), 
mas também enchia os bolsos dos mestres. “Barco 
tem que estar bom para não perder, não fechar a 
barca.” Enfrentou corações de cagados (“difíceis de 
roer”), mas também viveu os festejos da Conceição 
da Praia. Chegava dia 6, com acabaxi, melancia e 
banana sem fazer nenhum porto, senão perdia o 
carregamento. 

Imagem 12 . Lista: Saveiros de Cacha Prego, segundo memó-
rias do Mestre Denico, com suas características de mastro (um 
pau ou dois paus) e seus respectivos proprietários



. limiar mar.cidade . . ram.pas .

. 112 . . 113 .

No século XIX, a estrutura viária começa a alcançar 
maior complexidade. Estradas de ferro3 são cons-
truídas na cidade de Salvador, atendendo a produ-
ção tanto agrícola quanto industrial. As ferrovias 
eram integradas ao espaço portuário soteropolitano 
pela necessidade de escoamento, assim como para 
atender as necessidades de abastecimento das fábri-
cas na Península Itapagipana.

Em 1869 começam a ser implantadas as primei-
ras linhas de bondes na cidade (ligando Água de 
Meninos até o Bonfim)4, que se espalham ao lon-
go do tecido urbano até o início do século XX. 
Buscava-se, a partir desse desenvolvimento viário, 
estruturar uma integração territorial municipal e re-
gional de deslocamento de produtos e de pessoas.

. do desenvolvimento pensamento 
global para o desenvolvimento 

da estrutura rodoviária .
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No início do século XX, o anseio de desenvolver 
melhorias para a cidade de Salvador leva a proposi-
ção de planos de melhorias, que trazem no seu bojo 
aberturas de vias para integração do espaço. Mesmo 
que nenhuma dessas projetos tenham sido materia-
lizados conforme indicado5, traçam indicativos do 
que vem a ser concretiza no futuro, contudo com 
alterações. Além disso, aponta o início da constru-
ção de um pensamento planejador sobre a totali-
dade de Salvador, a partir de análises das condições 
físicas (geomorfológicas) e climáticas da cidade, que 
vem a acontecer com maior força na I Semana de 
Urbanismo de Salvador.

Nota 03 . “Em 1853, foi realizado a concessão da ferrovia da 
Bahia (Salvador) ao São Francisco (Juazeiro), tendo os trabalho 
sido iniciados em 1856”. (VASCONCELOS, p. 247) Em 
1860, inaugura-se a linha férrea até a Estação da Calçada.

Nota 04 .   A priorização da cidade baixa no desenvolvimen-
to das primeiras linhas indicam a importância dessa região pela 
necessidade de maior integração, assim como da possibilidade de 
realizar deslocamentos mais velozes.

Imagem 13 . (página anterior - acima) Ponte São João (1860), 
Raul Barreto

Imagem 14 . (página anterior - abaixo) Os primeiros bondes so-
bre trilhos eram deslocados por tração animal. Os elétricos são im-
platados somente a partir de 1897. (VASCONCELOS, p. 335)

Nota 05 . Em 1905, Teodoro Sampaio, assumindo a respon-
sabilidade de desenvolver um plano de saneamento para a cidade, 
desenvolve um relatório sobre Salvador. Neste, elabora esquemati-
camente uma proposta de plano para a cidade. Desenvolve, essen-
cialmente, um novo esquema viário, “onde propõe um vetor de ex-
pansão do lado sul, através da criação de uma avenida beira-mar,  
que ligasse a Conceição da Praia à Barra; da articulação entre 
Cidade Alta e Cidade Baixa através de um túnel a ser escava-
do na Barroquinha e da abertura de uma avenida principal na 

Ainda no século XX, tivemos a modernização do 
porto, conforme indicado anteriormente. A modi-
ficação do espaço portuário não foi somente con-
templado pelo grande volume de aterro e o seu lo-
teamento. Ao mesmo tempo que as obras de aterro 
ocorriam na Cidade Baixa, realizaram o alargamen-
to das ruas existentes do Comércio6. Para isso, mo-
bilizou-se a reforma de diversos prédios existentes, 
seja pela supressão de fachadas inteiras, seja pela 
demolição total dos edifícios. “Boa parte das edifi-
cações havia sido reconstruída ou remodelada com-
pulsoriamente em 1912 por conta do alargamento 
das ruas já existentes do Comércio”  (PAOLI, 2016, 
p. 274), manifestando assim o ideário de moderni-
dade da época através da remodelação urbana. À 
este novo espaço, não cabia mais a expressão das 
condições coloniais, com a existência das ruas e vie-
las estreitas, apertadas.

Esta area [do aterro] será dividida em quarteirões sepa-
rados entre si por espaçosas ruas que facilitarão a prompta 
sahida das mercadorias. Isto, porém, de nada serviria se a 
nossa cidade baixa, com suas ruas estreitas e sinuosas, não 
fosse igualmente modificada, de forma a corresponder ao 
plano approvado, apresentando, por sua vez, ruas largas 
correspondentes áquellas. (SEABRA, 1912, p. 60-61 
apud PAOLI, 2016, p. 250)
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Cidade Alta entre a praça Castro Alves e o Campo Grande.” 
(FERNANDES et al., 1999, p. 172) Em 1910, Jeronymo 
Teixeira de Alencar Lima elabora o Projeto de Melhoramentos 
na Cidade de Salvador que consistiu na proposição de um vetor 
de expansão sobre o tecido urbano já construído (núcleo compre-
endendo a praça Castro Alves, Lapa, São Raimundo, Campo 
Grande, Aclamação, Aflitos e Dois de Julho - ou seja, não pen-
sa na totalidade), assim como o desenvolvimento de uma via de 
ligação Conceição da Praia-Aflitos-Barra, correndo quase todo 
o percurso meia encosta sobre o mar. Do projeto, fora somente 
materializada, na primeira gestão de J.J. Seabra, a Avenida Sete 
de Setembro a partir da demolição total ou parcial de diversos 
prédios antigos. Para além da estrutura viária, o projeto traz em 
seu escopo o desenvolvimento de mercados, parques e jardins na 
Cidade Alta, escolas públicas, sanitários públicos (“mictórios e 
defectórios”), habitação (250 habitações proletárias), sistema de 
drenagem e rede coletora de águas pluviais.

(Abaixo, a Av. Sete de Setembro) 

Todas essas mudanças na estrutura urbana indica-
vam a anseio de modernização do espaço, a fim de 
enfrentar as questões infra estruturais precárias7 
para construir a cidade que se desejava. Contudo, 
nenhum dos planos e projetos realizados articulou 
e concretizou de fato o desenvolvimento de uma 
proposta de melhoria urbana que abrangesse e in-
tegrasse todo o território de Salvador. É o que a I 
Semana de Urbanismo vem a questionar e ten-
tar desenvolver. Realizada em 1935, em Salvador, 
o urbanismo estava se constituindo como campo 
intelectual e profissional tanto na território sotero-
politana quanto no esfera nacional8. Debates sobre 
a cidade eram tecidos sob a perspectiva da necessi-
dade de planejamento e de ordenamento do espaço, 
a fim de sanar as problemáticas de infra estrutura e 
de saúde pública. “Cidade doente, muito doente, a 
Bahia, a seguir o conceito do urbanista Agache. E 
não vemos por onde curá-la”. (Jornal A Tarde, 1934 
apud FERNANDES, 2016, p. 44) Não cabia mais 
a realização de propostas tópicas; era, portanto, ne-
cessário pensar e planejar a cidade como um todo.

Resumidamente, poderíamos dizer que, naquele 
momento, estava em jogo a adequação das cidades 
a uma nova ordem econômico-social, a solução de 
graves problemas relacionados à saúde pública, a 
necessidade de re-adequar a estrutura urbana a ou-
tras formas mecanizadas de transporte de pessoas e 
de mercadorias e a necessidade de marcar a inserção 
do Brasil republicano no “concerto” das nações ci-
vilizadas, demonstrando sua efetividade pela adesão 
aos ideia estéticos europeus. (GOMES, 2005, p. 8 
apud MASCIA; NASCIMENTO, 2016, p. 70)

A partir do anos 1930, ocorreram no âmbito na-
cional mudanças nas estruturas políticas, adminis-
trativas, institucionais, jurídicas e sociais. A gestão 
presidencial de Getúlio Vargas (1930-1937) realiza 
uma reaparelhagem dos espaços e funções do po-
der público. Neste contexto, o urbanismo apresenta 
relevância, “[...]seja em função de o funcionamen-
to da cidade se tornar crescentemente tributário de 
sistemas técnicos, seja em função de um regime de 
acumulação - com sua base e desdobramentos so-
ciais - progressivamente dependente das cidades, 
seja porque a nova esfera pública em constituição 
tem forte dominante urbana.” (FERNANDES, 
2016, p. 26) 

Desde a mudança da capital para o Rio de 
Janeiro9, a Bahia foi perdendo progressivamente 
o seu prestígio político frente ao governo federal. 
Constantemente, a opinião pública posiciona o an-
seio pela realização de mudanças no seio urbano 
de modo à Salvador alcançar um patamar outro de 
cidade. É possível acompanhar o desenvolvimento 
desse debate a partir de jornais da época, inclusive 
pela constante alusão da necessidade de um urba-
nista conceituado10 pensando a cidade. “Em resu-
mo, falta à Bahia um Agache”. (Jornal A Tarde, 
1933 apud FERNANDES, 2016, p. 44).
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Imagem 15 . Rua Conselheiro Dantas (1861). Foto: Benjamin 
Mullock. “No trecho antigo, algumas ruas foram alargadas en-
tre a Associação Comercial e a atual praça Cairu: rua Nova das 
Princesas (atual Conselheiro Dantas), Nova do Comércio (atual 
Portugal) e de Santa Bárbara (atual Pinto Martins), esta última 
visando facilitar a ligação porto/Cidade Alta, via Ladeira da 
Montanha.” (FERNANDES et al., 1999, p. 173)

Nota 06 . “As obras de modernização do porto compreendiam tam-
bém os melhoramentos do Bairro Comercial da cidade de Salvador. 
Suas ruas deveriam ser alargadas, com a justificativa de desafogar o 
trânsito e facilitar as conexões entre as casas comerciais - existentes 
- e o novo porto. Os alargamentos de ruas eram parte integrante das 
obras de modernização do porto, e foram coordenados pelo Governo 
Federal, que geria o empreendimento.” (PAOLI, 2016, p. 246)

Nota 07 . São modificações urbanas que deixam evidentes o viés 
sanitarista na forma de pensar e produzir modificações na estrutura 
urbana. O urbanismo se constitui como campo disciplinar pela neces-
sidade de controle do espaço construído para garantir melhorias nas 
condições de saúde e de salubridade. Impera uma áurea positivista 
(valorização acentuada do cientificismo) pelas ações e propostas hi-
gienistas. Contempla-se a “técnica, desdobrada na busca da fluidez 
e da salubridade do meio físico e do meio social, e da estética, instru-
mentalizada numa perspectiva de formação de uma nova cidade e de 
uma nova sociabilidade”. (FERNANDES et al., 1999, p. 167) 
Essa postura demonstra a ausência do enfrentamento da questão 

Em 1928, mobiliza-se um discussão em torno da 
demolição da Catedral da Sé para ampliação do sis-
tema de bondes sobre trilhos (que vem a ocorrer 
em 1933). Neste contexto, formaliza-se o debate 
a partir de duas posturas antagônicas - uma pelo 
“renovamento imperioso do nosso urbanismo” (Diário 
da Bahia, 1928 apud FERNANDES, 2016, p. 34), 
evidenciando o desejo de modernização da cidade 
pela supressão das materializações coloniais. Do 
outro lado, o desejo da elaboração de um plano de 
conjunto, realizado a partir de um estudo coletivo 
“por pessoas criteriosas e capazes” (PERES, 1999 
apud FERNANDES, 2016, p. 37), de modo a re-
gulamentar o espaço da cidade contra ações arbi-
trárias de agentes privados e públicos no processo 
de intervenção na cidade. “A disseminação do uso 
da palavra urbanismo nesse contexto [...] é indica-
dor importante do seu processo de constituição 
enquanto campo de problematização da cidade.” 
(FERNANDES, 2016, p. 34)
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social, visto que a visão positivista levava a crer que a transformação 
espacial como instrumento de transformação da sociedade, tanto no 
quesito material, quando no âmbito/campo subjetivo (das relações). 

Nota 08 . Em parte, isto se dá por conta de um reaparalhamento 
institucional da atuação do poder público - os municípios assumem 
maiores responsabilidades, ampliando a autonomia em relação ao 
Estado. O poder público passa, então, a ter maior comprometimento 
nas questões da cidade, com a criação de instrumentos de normatiza-
ção e regulamentação dos espaços físicos e sociais. Essa reformulação 
do papel do setor público demanda um número maior de técnicos, des-
dobrando na reestruturação do campo educacional, apontando para a 
criação de diversas escolas de formação politécnicas.

Nota 09 . Vale ressaltar que não é somente a mudança da capital 
que faz a Bahia perder sua força política no cenário nacional. A 
posição do estado baiano nessa conjuntura é a complexa constru-
ção ao longo do século XVIII e XIX. (Para uma compreensão 
global deste cenário, ver SANTOS, 2012, p. 35-66) Contudo, 
cabe ressaltar que ainda no século XX a economia se apoiava no 
sistema agroexportador, enquanto outros estados, em especial São 
Paulo, despontavam como centros de produção industrial. Assim, 
ao trazer uma contribuição econômica muito mais imponente para o 
instância federal, o Sudeste alcançou um patamar de influência para 
o desenvolvimento de infra estrutura para espaço urbano.

Essas discussões ganham corpo em 1935 pela cria-
ção a Comissão Central do Plano da Cidade de 
Salvador. Instituído pelo poder municipal, busca-se 
desfazer a ausência11 de um pensamento planejador 
da cidade, institucionalizando, assim, o planejamen-
to. “O planejamento, através do plano e de con-
selhos técnicos, passar a ser parte das disposições 
constitucionais.” (FERNANDES, 2016, p. 28)

O trabalho é desenvolvido a partir de subcomissões, 
coordenadas por profissionais de campos profissio-
nais diversos, mas majoritariamente da engenharia, 
que se reúnem ainda no mesmo ano para debater 
os temas levantados. A presença majoritária de en-
genheiros revela o perfil técnico que as discussões e 
seus os desdobramentos manifestam.

A “cidade civilizada”, desenhada nos anais da 
Semana, atendia aos ideais estéticos provenientes de 
cidades norte-americanas e europeias, da segurança e 
suas condições de vigilância dos bairros, da eficiência do 
tráfego (pessoas, carros, mercadorias, fluidos...), das 
condições da higiene e da pedagogia dos pobres 
urbanos segundo uma ordem urbana desejada por estas 
elites. Os engenheiros da “cidade civilizada” arrogavam 
a si mesmo o dever de pôr em marcha uma grande obra 
social e civilizatória em Salvador.

Ao longo da Semana de Urbanismo, os engenheiros 
conceituam em nosso meio o Urbanismo, “a ciência 
das cidades” e apresentam o plano de conjunto como 
a “terapia” capaz de promover na velha Salvador as 
características de uma “cidade perfeita” que são a 
ordem, o método, a harmonia, ou seja, a realização 
da missão do Urbanismo que é, segundo o influente 
eng. Armando de Godoy, “harmonizar os elemen-
tos dinâmicos e estáticos da cidade.” (BATISTA, 
2014, p. 58-59)

No que tange a questão desenvolvida neste traba-
lho, a relação mar-cidade, a Semana de Urbanismo 
apresenta a sua ausência. A mobilidade marítima, 
as culturas de pesca e de marisco, as comunidades 
ribeirinhas como tudo, as manifestações religiosas, 
entre outros aspectos da lógica do mar não são con-
templados e muito menos mencionados. Ou me-
lhor, a única menção que ocorre é dentro da con-
ferência de abertura realizada no dia 20 de outubro 
de 1935 pelo engenheiro Milton da Rocha Oliveira:

Peninsula, situada em tão ampla bahia como a de 
Todos os Santos, carece a Capital de melhorar os seus 
meios de transporte para o Reconcavo e povoações do 
litoral, de onde lhe advem grandes proventos.

Deixe de me alongar sobre estes assumptos de transpor-
te que serão mais proficientemente tratados pelo presi-
dente da V sub-commissão em sua proxima conferen-
cia.” (OLIVEIRA, [1935], p. 9)12 

Evidencia-se, assim, que este não era um aspecto 
ponderável pelo pensadores e planejadores reuni-
dos. A relação da cidade com o mar não era, in-
clusive, uma questão abordada diretamente13 pelos 
projetos elucidados - a cidade-jardim14 de Ebenezer 
Howard (1898) e o town planning (ou comprehen-
sive planning)15 inglês e americana. 

De qualquer sorte, a Semana de Urbanismo traz 
contribuições para o desenvolvimento do que vem a 
ser o Escritório de Planejamento Urbano da Cidade 
de Salvador (EPUCS). A Comissão da Semana de 
Urbanismo indica a necessidade da produção de 
um plano global, assim como um levantamento ca-
dastral da cidade, cuja materialização ocorre pelo 
Escritório do Plano Urbano da Cidade de Salvador 
- EPUCS16.  
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Nota 10 . Neste momento, o arquiteto francês Alfred Hubert 
Donat Agache era constantemente aclamado nos meios de comu-
nicação soteropolitanas como parâmetro profissional. Ele se torna 
conhecido no Brasil ao desenvolver para a cidade do Rio de Janeiro, 
entre 1927 e 1930, o primeiro plano diretor da cidade. “Realiza 
um projeto de expansão, renovação e embelezamento para a cidade 
do Rio, segundo os princípios da Beaux-Arts, com claras influên-
cias do City Planning americano.” (PINHEIRO, 2011, p. 154) 
Apresenta um plano que pensa a cidade de forma global, com maior 
atenção na área central. Não se propõe a ser um plano de desenvol-
vimento, mas somente um plano físico territorial.

O EPUCS elabora, entre 1942 e 1947, um plano 
de cidade a partir de sua compreensão. Desenvolve, 
portanto, um extenso trabalho de campo a fim de 
registrar as condições geomorfológicas e sociais da 
cidade, a partir de uma abordagem multidisciplinar, 
construindo assim, uma “enciclopédia urbanística 
da Cidade do Salvador”. Mário Leal Ferreira, o po-
litécnico coordenador do escritório, apontava a ne-
cessidade da investigação histórica e científica an-
terior ao planejamento do espaço. A compreensão 
do presente e do passado são elementos essenciais 
para desenvolver a evolução da cidade.

Baseado na ideia de evolução (...) Mario Leal Ferreira 
busca estabelecer um corpo de doutrinas e princípios que 
possa dar conta do processo de transformação urbana 
do ponto de vista conceitual. Ou seja, trata-se de cons-
truir uma curva de crescimento que, a partir da análise 
do passado e dos “novos fatores operantes na evolução 
da humanidade”, permita sua extrapolação no futuro, 
corrigindo os “defeitos” da cidade e o “desconfiguramen-
to das primitivas características”. (FERNANDES, 
2014, p. 72)
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Imagem 16 . I Semana Urbanismo

Nota 11 . “Nunca se ousou submeter a uma junta nacional de en-
genheiros, de artistas, de homens prudentes, um esboço de remodela-
ção da Bahia” (Jornal A Tarde, 1934 apud FERNANDES, 
2016, p. 44)

Nota 12 . Esse conferência nunca ocorre e nem se encontra regis-
trado, de acordo com o material da Comissão o responsável pela V 
sub-comissão. (Ver FERNANDES, Ana; FIGUEIREDO, 
Glória Cecília dos S.; REBOUÇAS, Thais. (org.), 2016)

Nota 13 . Diretamente, posto que ao se evocar uma postura de 
compreensão e de análise do espaço a ser planejado, olhar para a 
relação mar-cidade entre Salvador e a Baía de Todos os Santos 
deveria ter sido um movimento considerado. 

O acordo com o município consistia na entrega da 
planta cadastral da cidade, da “enciclopédia urba-
nística da Cidade do Salvador”, estudos multidisci-
plinares sobre a cidade e suas conclusões e projetos 
a serem desenhados em conformidade ao corpus 
doutrinal esculpido pelo Escritório. 

A leitura do configuração e condição geomorgoló-
gica de Salvador, uma cidade com o relevo bastante 
acidentado e com um sistema hidrológico agregado, 
levou à determinação das propostas apresentadas. 
A malha dos sistemas urbanos (água, esgoto, tráfe-
go) seriam, portanto, estruturados entre as muitas 
cumeadas ao longo do território, realizando a co-
nexão das diversas zonas da cidade. Cria-se, a partir 
daí, um complexo sistema de avenidas-vale. 

Ao que concerne a relação mar-cidade, a postura 
propositiva do EPUCS é semelhante àquela da I 
Semana de Urbanismo - não se olha para a parti-
cularidade da produção desse aspecto urbana. A 
produção do EPUCS aponta a relevância da in-
tegração de Salvador com a produção agrícola do 
Recôncavo, contudo não realiza análises mais pro-
fundas que isso. 
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Nota 14 . Proposta de planejamento territorial realizado pelo 
inglês Ebenezer Howard na publicação “Tomorrow: a Peaceful 
Path to Social Reform”, em 1898. Apresenta, a partir do seu 
esquema com três ímãs, uma proposta de organização regional em 
três aglomerações (zonas industriais, cinturões agrícolas e as ci-
dades-jardins), organizadas por uma rede de vias e de transporte 
público eficientes. 

Para um trabalho que se propõe (e realiza, em sua 
grande maioria) um olhar atencioso para a cidade 
que existe, invisibiliza as urbanidades existentes nas 
zonas limiares produzidas pela relação da lógica do 
mar e a lógica da terra. Fica, então, a reflexão se essa 
ausência é posta de forma intencional ou se sim-
plesmente não as compreende como um elemento 
integrante e integrado da cidade. 

O plano de Salvador realizado pelo EPUCS não 
vem a ser materializado conforme indicado. A par-
tir dos anos 1960, inicia-se a implantação do sistema 
rodoviário indicado no plano, principalmente após 
o golpe da Ditadura Militar (1964). Observamos, 
contudo, a construção da estrutura rodoviária em 
um viés desenvolvimentista/progressista, sem a 
acompanhar a execução dos outros aspectos apon-
tados pelo EPUCS - a atenção para os usos das 
cumeadas, o desenvolvimento dos parques linea-
res nas avenidas, entre outros. A abertura de novas 
vias interliga as diversas partes da cidade, mas esse 
movimento é feito sem uma devida regulamentação 
(aspecto indicado no plano do Escritório), ficando 
a decisão nas mãos do mercado imobiliário. Assim, 
uma nova estrutura urbana é realizada atrelada ao 
capital especulativo.
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Nota 15 . Conferência realizada em Londres em 1910 respon-
sável pela difusão da utilização do diagnóstico urbano (como me-
todologia de compreensão da cidade) anterior ao movimento propo-
sitivo. A aproximação com esse frente de reflexão fica evidente no 
repertório fotográfico (registros da cidade, tecendo, assim, análises 
sobre os meios registrados) apresentado nas conferências. 

Nota 16 . Entre a Semana de Urbanismo e a criação do 
EPUCS, existem uma praticamente uma década de intervalo. 
Para a melhor compreensão desse processo, ver FERNANDES, 
2014. Para uma leitura sobre os processos de escolha de Mário 
Leal Ferreira para o desenvolvimento do plano e o apagamento da 
figura de Agache, ver BATISTA, 2014. 

Imagem 16 . EPUCS: Esquema indicando o desenvolvimento vi-
ário e de ocupação da cidade. (1942)

Imagem 17 . EPUCS: Esquema de zoneamento

Imagem 18 . EPUCS: Apontamento da Indústria de 
Abastecimento Público

Avenida Sete de Setembro 1912-1916 
Avenida Oceânica 1912-1922  

SSA-Feira (antiga Estrada das Boiadas - BR 324) 1923 

Avenida Centenário 1949 
Avenida Otávio Mangabeira 1949 

Tunel Américo Simas 1952-1966
Avenida Vasco da Gama 1955-1959 

Av. Contorno 1958-1962 
Avenida Barros Reis 1961-1963

Avenida San Martin 1963-1964  
Estrada CIA-Aeroporto 1967 

Avenida Presidente Castelo Branco 1968
Av. Antônio Carlos Magalhães 1966-1975  

Av. Tancredo Neves 1968 
Avenida Garibaldi 1969-1972 

Avenida Vale do Canela 1970-1974  
Avenida Vale do Bonocô (Mário Leal Ferreira) 1970 

Avenida Suburbana (Afrânio Peixoto) 1971 
Avenida Magalhães Neto 1970-1974

Avenida Juracy Magalhães 1970-1978 
Avenida Paralela (Luiz Viana Filho) 1971-1974 

BA-528 (Via Paripe-CIA) 1977
Avenida Vale do Ogunjá 1978 
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Uma série de políticas públicas desarticularam as 
lógicas de mar na Baía de Todos os Santos, levando 
a prática dos saveiros para um local marginalizado, 
em contraponto ao papel patamar estruturante que 
possui na cidade de Salvador. Diversos são os fa-
tores para essa ocorrência, entre eles o desenvol-
vimento rodoviário, tanto em Salvador quanto no 
seu entorno.

É construído desde a primeira gestão do governo 
de Gétulio Vargas (1930-1937) a urgência da cons-
tituição de uma infra estrutura de integração nacio-
nal. Esse desejo vem se materializa com maior força 
a partir dos anos 1950, na gestão presidencial de 
Juscelino Kubitschek, onde uma vasta rede rodoviá-
ria é desenvolvida. Esse movimento se intensifica na 
Ditadura Militar. A fim de alimentar uma áurea de 
progresso, o governo militar viabiliza a expansão ro-
doviarista financiada através de capital estrangeiro. 

. “morte” dos saveiros .

Imagem 19 e 20 . Avenida de Contorno (1960)

A introdução posterior de meios terrestres de transporte 
motorizado (rodoviário e ferroviário), assim como de 
novos tipos de embarcações, de maior tamanho e capa-
cidade de cargas e passageiros, constituiu um dos fato-
res que veio a causar a perda de importância e quase 
desaparecimento de veículos aquáticos característicos da 
BTS, tal como das canoas de transporte e pesca e dos 
saveiros. (CAROSO t. al, 2011, p. 15. Grifo nosso)

O Salvador, em conjunto com o país, entra em um 
outro momento com a descoberta do petróleo no 
Lobato em 1938. Alcançavámos um novo patamar 
tecnológico e urgia a cidade se adaptar às essas con-
dições, não cabendo, assim, a existência de espaços 
como os das feiras.

Comércio varejista evoluiu, aparelhou-se para suprir 
as necessidades da população [...]. O que não evoluiu 
foi a maneira de encarar o problema, permitindo que 
uma tolerância ilimitada tornasse possível a existência 
e desenvolvimento de um comércio marginal, incapaz 
de responder à necessidades de consumo de uma cidade 
moderna. (Jornal A Tarde, 1963 apud PAIM, 2005, 
p. 52)



. limiar mar.cidade . . ram.pas .

. 132 . . 133 .

A pressão social pela supressão das feiras livres se 
concretiza na mudança dos hábitos comerciais urba-
nos. Em 1960, a primeira rede de mercado se instala 
em Salvador e em de 1973, é estabelecida a Central 
Estadual de Abastecimento (CEASA), cujo o objeti-
vo é o de construir uma dinâmica outra de abasteci-
mento agroalimentar. Instalada na Estrada Velha do 
Aeroporto (Avenida Aliomar Baleeiro), não se torna 
mais necessário ir até o centro da cidade para a re-
venda dos produtos. Ainda no mesmo ano, 1973, as 
embarcações são proibidas de atracarem na rampa 
do Mercado. A partir dessa série de eventos, obser-
va-se o desmonte tanto das feiras livres quanto do 
abastecimento da cidade pelo mar, ou seja, a desarti-
culação de hábitos populares e tradicionais.Imagem 21 . Água de meninos (1950), Foto: Marcel Gautherot

A pressão social pela supressão das feiras livres se 
concretiza na mudança dos hábitos comerciais urba-
nos. Em 1960, a primeira rede de mercado se instala 
em Salvador e em de 1973, é estabelecida a Central 
Estadual de Abastecimento (CEASA), cujo o objeti-
vo é o de construir uma dinâmica outra de abasteci-
mento agroalimentar. Instalada na Estrada Velha do 
Aeroporto (Avenida Aliomar Baleeiro), não se torna 
mais necessário ir até o centro da cidade para a re-
venda dos produtos. Ainda no mesmo ano, 1973, as 
embarcações são proibidas de atracarem na rampa 
do Mercado. A partir dessa série de eventos, obser-
va-se o desmonte tanto das feiras livres quanto do 
abastecimento da cidade pelo mar, ou seja, a desarti-
culação de hábitos populares e tradicionais. 
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As feiras livres são desarticuladas justamente por 
não coincidirem com o ideal de espaço planejado 
e ordenado. As narrativas historiográficas indicam 
tentativas diversas de desmonte desses espaços pe-
los meios legais e administrativos , contudo nenhu-
ma ação institucionalizada vingou. Nem mesmo a 
supremacia da estrutura rodoviária. A população 
que construía e mantinha essas urbanicidades resis-
tia fortemente. Para a efetivação do extermínio de 
espaços tão degradantes para o bom funcionamento 
da cidade idealizada, o soterramento não dava conta 
- foi preciso queimar vivo esses espaços.

Do desmantelo dos saveiristas até os dias de hoje, a 
postura do campo do urbanismo não se modificou 
perante a relação mar-cidade. Ainda produzimos sem 
considerar as possibilidades que emergem por aque-
les que produzem suas vidas e seus cotidianos pela 
lógica do mar. A produção dos planos e dos projetos, 
assim como a modificação das estruturas físicas, têm 
se apresentado pelo viés do soterramento. Imagem 22 . Incêndio do Mercado em 1969, 

Expoentes de possibilidades de inversão surgem a 
partir de políticas públicas, mas evidenciam poste-
riormente o seu caráter de aterro. A patrimoniali-
zação do saveiro Sombra da Lua, em 2010, surge 
como uma perspectiva de melhoria das condições 
dos saveiristas, carpinteiros navais e outros ofícios 
relacionados à esta prática. Contudo, o tombamento 
da embarcação ocorre em uma atmosfera conflituo-
sa, onde as demandas dos praticantes do ofício são 
sufocadas em prol da efetivação da elaboração do 
documento de salvaguarda.  Nesse processa, é evi-
dente que as ações para com a lógica do mar conti-
nuam operando pelo soterramento.

Outra expoente surge a partir do projeto Sistema 
Viário Oeste. O consórcio de análise de impactos 
ambientais, V&S AMBIENTAL e NEMUS, indica 
a construção de um programa de produção de savei-
ros. Contudo, é só e somente uma indicação: 

“O incentivo de novos negócios direcionados para o mer-
cado náutico também compõe a pauta das ações previs-
tas para o setor, a exemplo, a revitalização de produ-
ção de saveiros, que possui como premissa a criação de 
uma cadeia produtiva, que terá início na fabricação e 
se desdobrará até a operação das embarcações.” (V&S 
AMBIENTAL/NEMUSb, 2015, p. 923-924)
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Na possibilidade de realizar um projeto que articu-
le efetivamente as demandas desse ofício, é trazido 
como proposta a produção em cadeia da embarca-
ção. De quem é o que objetivo de reprodução em cadeia dos 
saveiros? O que se busca alcançar com isso? A criação dessas 
embarcações será para quem e para que usos? Em um con-
texto de desarticulação constante da lógica do mar, 
a construção de saveiros em cadeira é o desenvolvi-
mento do objeto pelo objeto. Essa postura aponta 
a compreensão das questões em torno do saveiro 
por uma abordagem material, sem considerar que 
outros aspectos constituem e constroem essa mani-
festação cultural. Os saveiros convivem e constroem 
um tempo-espaço destoante ao da ponte. Portanto, 
desconsideram que é uma prática que prima por 
uma lógica que não a da ponte, que é a lógica da ter-
ra, veloz, do anseio pelo encurtamento de distâncias 
físicas.  
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Tive a oportunidade de acompanhar, do dia 19 a 
23 de novembro de 2016, a atividade de extensão 
da Tectônica, grupo de estudos sobre madeiras da 
Faculdade de Arquitetura coordenado por Akemi 
Tahara. A Tectônica buscava no contato com os sa-
veiristas uma possibilidade de expandir a compre-
ensão em torno das técnicas em madeira. 

Na viagem realizada para Nagé, povoado localiza-
do em Maragogipe, encontramos com João Mirico, 
mestre saveirista proprietário do Novo Cruzeiro. 
O vento estava fraco no Rio Paraguaçu, levando 
Mestre Zézé ligar o motor; velejamos pelo ruído, 
com pano baixo, enquanto Mirico tentava saciar a 
curiosidade e os registros dos estudantes.

Em uma roda de conversa na instituição acadêmi-
ca, conhecemos Mestre Nem, saveirista, carpinteiro 
naval à 26 anos e 6 meses, aprendiz de Mestre Dego 
em Santiago do Iguape e posteriormente de Mestre 
Guido, em Cacha Prego. Ao poucos, fui me habi-
tuando aos termos técnicos e tradicionais de uma 
embarcação como o saveiro - popa, proa, barra, ca-
lafate, água viva, água morta… 

. saveiristas na universidade
ou bordejo universitário .
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As explicações técnicas se cruzavam com narrati-
vas de outros tempos. A partir disso, entendi que 
havia de fato uma estruturação entre a agricultu-
ra no Recôncavo e o abastecimento da cidade de 
Salvador, cujo transporte era realizado pelos savei-
ristas, mestres da navegação à vela. Essa estrutura, 
contudo, é desarmada progressivamente - o cami-
nhão ganha prioridade como meio de transporte; 
os saveiros são proibidos de atracarem na Rampa 
do Mercado, levando os estivadores a passarem a 
mercadoria de dentro do mar em “cadeirinha” (de 
mão em mão); a dificuldade de obtenção de mate-
rial e a fiscalização do IBAMA. 

O alcance da lógica rodoviária desmantela, por-
tanto, as articulações tecidas nos espaços urbanos 
e rurais do Recôncavo pelos saveiristas e suas em-
barcações à pano. Mas não totalmente. O saveiro 
de Seu Mirico, que outrora carregava batata e coco, 
trabalha atualmente como capoteiro de material de 
construção para empreendimentos imobiliários da 
Baía de Todos os Santos. Por vezes, realiza o trans-
porte do assoreamento do Rio Paraguaçu. Pelos 
brechas, pelos meios possíveis, o ofício é mantido e 
repassado à novos (mas poucos) mestres.

Imagem 24 . Seção transversal de um saveiro. Desenho: Lev 
Smarcecski

Imagem 25 . Saveiro no assoreamento de Cachoeia. Foto: 
Alexandre Cordeiro
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pon.tes
s.f. 1. obra construída para estabelecer comunica-
ção entre dois pontos separados por um curso de 
água ou qualquer depressão do terreno. 2. qualquer 
estrutura que liga duas partes homólogas. 3. elemen-
to de ligação entre pessoas ou coisas.

aA lógica rodoviarista continua a imperar como 
meio de desenvolvimento urbano. O projeto de 
ligação de Salvador à Itaparica por meio de uma 
ponte é um futuro que se concretiza a cada dia. O 
atual governador da Bahia, Rui Costa, está apare-
cendo incessantemente nos meios de comunicação, 
nos últimos meses, pela mobilização para o início 
da construção da ponte - viagens ao exterior e reu-
niões com multinacionais estrangeiras em busca de 
concessões para viabilizar economicamente a obra. 
É “[...] um velho sonho do Recôncavo Baiano ver 
a Ilha ligada ao continente através da ponte [...]”. 
(JORNAL DA BAHIA, 1970 apud ANDRADE, 
2003, p. 67)

Não é a primeira vez que se propõe uma ponte 
para a conexão de Salvador com o Recôncavo, por 
Itaparica. Em 1966, Sérgio Bernardes desenvolve o 
plano do Centro Industrial de Aratu e indica uma 
megaestrutura elevada sobre a Baía de Todos os 
Santos para realizar a conexão entre a nova zona 
industrial à rede rodoviária do resto do país.

Agilidade na troca de mercadorias e serviços é a 
justificativa indiscutível para nortear as decisões 
e modificações da estrutura urbana. Com a nova 
ponte, haverá uma redução em torno de duas horas 
(2h) para o acesso à Santo Antônio de Jesus - atu-
almente o trajeto leva em torno de três horas (3h). 
Conforme indica o website da Ponte Salvador-Ilha 
de Itaparica, “para a logística do Estado, a Ponte 
Salvador – Ilha de Itaparica apresenta inúmeros be-
nefícios, que vão desde a diminuição das distâncias 
até uma melhoria significativa na qualidade de vida 
da região, com redução de tempo e custos de deslo-
camento para os municípios afetados.”
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Diante desse cenário desenvolvimentista, a cidade 
caminha para a homogeneização dos espaços, das 
práticas e dos tempos. Desconsidera-se o diferen-
te, os outros, as possibilidades em prol do encurta-
mento de distâncias. Por que nos é tão importante dimi-
nuir as distâncias físicas? Será que não existem distâncias 
outras que nos seriam mais interessantes, como sociedade, de 
diminuir? A materialização dos espaços perpassa o 
imperativo do tempo das transações comerciais - da 
rapidez de envio e de recebimento de produtos e 
de serviços. Entretanto, práticas outras tensionam 
o tempo e o espaço urbano. Os ofícios de terra e de 
mar continuam a resistir no agora, nos espaços que 
são possíveis, nas brechas do sistema. Constroem 
pontes outras pela permanência dos saberes, na 
retomada das possibilidades; invertem a lógica do 
soterramento.

Nota 01 . Ver SANTOS (2008), cujo trabalho auxilia na 
problematização da questão a partir de um olhar etnográfico e de 
saúde pública. 

Imagem 01 . Construção da refinaria Landulpho Alves (1949)

Ensaios de desenvolvimento industrial de ponta co-
meçam a aparecer em Salvador desde a descoberta 
do petróleo na Baía de Todos os Santos em 1939. 
Esse acontecimento coloca Recôncavo em um pa-
tamar outro, aproximando-o de espaço de produ-
ção outro que não o agrícola. Em 1949, começa as 
obras da construção Refinaria Landulpho Alves, 
finalizando em 1950, antes mesmo da criação da 
Petrobrás (na segunda gestão de Getúlio Vargas, 
em 1953). O equipamento traz para a região uma 
dinâmica outra, tanto no fluxo migratório quanto 
no impacto ambiental. Até hoje as comunidades ri-
beirinhas da Baía de Todos os Santos, em especial a 
de Ilha de Maré, sofrem com a poluição das águas 
e atmosférica1. Aparentemente, essas problemáticas 
não são relevantes, visto a descaso do poder públi-
co. Afinal de contas, “a Refinaria Landulfo Alves é 
instalada no município de Mataripe, e durante pra-
ticamente três décadas a Bahia será o único produ-
tor nacional de petróleo, chegando a produzir 25% 
da demanda nacional.” (RUBIM; COUTINHO; 
ALCÂNTARA, 1990, p. 32)

. imaginário de futuro d’outrora .
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Em 1966, durante a Ditadura Militar, Sérgio 
Bernardes é convidado para desenvolver o projeto 
do Centro Industrial de Aratu, em Salvador. Não 
cabia mais à cidade a estagnação econômica que 
passava, competindo ao Estado desenvolver a infra-
estrutura necessária, através da criação de um pólo 
industrial, para o novo tempo no qual o país se in-
serir - tanto politicamente quanto economicamente. 
O urbanismo proposto por Bernardes, “com suas 
ideias, é um discurso técnico, voltado para legitimar 
a ação do Estado em busca da industrialização, en-
quanto o futuro e a modernização são trabalhados 
como metas inquestionáveis na ideologia dominan-
te”. (SAMPAIO, 2015, p. 238)

O plano do Centro Industrial de Aratu é a primeira 
vez que se materializa em Salvador o pensamen-
to urbanístico moderno nos moldes no CIAM2. 
A cidade funcionalista da Carta de Atenas de Le 
Corbusier traz em seu bojo a política de desenvol-
vimento que o Estado desejava materializar.

Nota 02 . Congresso Internacional da Arquitetura Moderna 
(Congrés Internationaux d’Architecture Moderne) realizado até 
os meados do século XX, eram encontros realizados por profissio-
nais do campo, onde se discutia a produção arquitetônica e urba-
na da época, assim como das problemáticas urbanas e dos meios 
para corrigí-las, calcada nos preceitos da racionalidade funcional.
Tinha também como objetivo fazer circular as suas discussões nos 
meios econômicos, técnicos e sociais.

Imagem 02 . Sergio Bernardes (1966): Centro Industrial de 
Aratu - CIA.

Este Relatório [...] apresenta, partindo de uma análise 
prospectiva, todo o processo lógico de desenvolvimento 
do plano: pressupostos do momento socioeconômico, que 
induzem à adoção de atitudes político-administrativas, 
as quais, por sua vez, conduzem à formulação de me-
didas físicas e legais administrativas, para um zone-
amento equilibrado do ponto de vista das áreas 
específicas de trabalho, circulação e habitação. 
(BERNARDES, 1966, p. 1 apud SAMPAIO, 
2015, p. 221) Grifo nosso.

Sérgio Bernardes apresenta a postura do urbanista 
como sujeito da transformação do homem e da so-
ciedade. Ao urbanista não cabe fazer “remendos na 
paisagem - implantar tecido novo num organismo 
em decomposição” (BERNARDES, 1975, p. 58 
apud SAMPAIO, 2015, p. 226), e sim desenvolver 
uma nova espacialidade com a autoridade que lhe 
é inerente, a fim de abrigar uma nova configuração 
social.

Se o objeto do urbanista é o Homem e a criação do seu 
habitat, o urbanismo não pode ser condicionado por me-
canismo econômicos e políticos, mas deve ser a condicio-
nante desses mecanismos. (BERNARDES, 1975, p. 
63 apud SAMPAIO, 2015, p. 226)
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Essa forma de pensar, a partir de uma posição to-
talitária, corresponde perfeitamente aos ideais do 
poder público da época, no contexto de uma dita-
dura militar. Diante desse cenário, era impossível o 
elaboração dessa proposta de uma forma democrá-
tica, visto que a urgência do desenvolvimento para 
o país, ainda mais com tamanho respaldo técnico 
por trás. Como aponta Pulhez (2007, p. 54), essa 
postura à “‘tecnicização’ (e à conseqüente ‘despo-
litização’) dos problemas urbanos – calcada em fa-
las que, por um lado, justificam as ações do Estado 
e, por outro, muitas vezes ocultam justamente sua 
inoperância –, seguiu com força numa dinâmica de 
legitimação do autoritarismo”. 

O projeto se divide entre o plano diretor, que con-
templava a proposta de  cidade-industrial-linear do 
CIA e um “plano complementar” que compreen-
dia a “localização das áreas de comércio e recreação, 
evolução gradual e contínua do regime agro-pasto-
ril para o regime agroindustrial, criação da menta-
lidade produtiva através do estímulo à livre iniciati-
va, rede hospitalar, eixo cultural”. (BERNARDES, 
1966, p. 1 apud SAMPAIO, 2015, p. 222)

Imagem 03 . Mapa Sergio Rodrigues: Centralidade existente

Imagem 04 . Mapa Sergio Rodrigues: Centralidade proposta
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Apoiados no desfalque industrial soteropolita-
na e na supremacia técnica, indica-se a execução 
imediata do plano, ficando a cargo dos gestores a 
sua responsabilidade da execução: “Compete aos 
dirigentes decidir sobre sua aceitação, bem como 
sobre os eventuais riscos da sua não adoção.” 
(BERNARDES, 1966, p. 2 apud SAMPAIO, 2015, 
p. 223) Contudo, vale ressaltar que os relatórios e o 
planejamento do projeto não se apresentam estru-
turados entre si3, dificultando assim a concretização 
do “complementar”. 

O projeto indica o desenvolvimento do espaço ur-
bano por módulos, a começar pela Baía de Aratu 
(plano diretor), desdobrando-se ao longo do tempo 
em módulos outros (plano complementar), a fim 
de compor um grande anel viário em toda a Baía de 
Todos os Santos. Para isso, a centralidade da cidade 
saí da zona de gênese (Cidade Baixa-Cidade Alta) 
e vai para o “miolo” de Salvador (Cabula). Reduz, 
então, a zona de constituição da cidade ao abrigo do 
turismo e do lazer, pela preservação dos casarões, a 
partir de “limpeza” social4.

Nota 03 . Muito diferente da abordagem de planejamento que 
o EPUCS procurou traçar.

Nota 04 . “Limpeza” esta que vem a ser realizada a partir 
dos anos 1990 pela gestão de Antônio Carlos Magalhães. Para 
melhor compreensão desses processos, que têm ocorrências e desdo-
bramentos até o dia de hoje, ver SANTOS (2017).

Imagem 05 . Mapa Fase inicial CIA

Imagem 06 . Mapa Fase final de implantação do CIA
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A Bahia vem fazendo turismo na base do “câncer” social 
nos casarões históricos se abriga a miséria local, incapaz 
de manter o patrimônio. [...] Somente elevando o nível so-
cial, através de uma sangria populacional, se proporciona 
às camadas sociais, maior poder aquisitivo e oportunida-
de de manter os antigos solares e, consequentemente, de 
fazer turismo. (BERNARDES, 1975, p. 37)

A partir de uma proposta radial-concêntrica, a zona 
industrial é alocada no entorno da Baía de Todos 
os Santos, e tem em Salvador a cabeça desse sis-
tema. O centro político-administrativo da cidade é 
orbitado pelos setores de desenvolvimento urbano, 
cabendo aos espaços da borda da Orla Atlântica de 
Salvador os setores habitacionais, e à borda da Baía 
de Todos os Santos uma região turística, sendo que 
a partir da Península Itapagipana, teríamos a justa-
posição entre turismo e habitação.

Nota 05 . O Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (NPD/FAU/UFRJ) recebeu em 2011 os arquivos do 
arquiteto do Sérgio Bernardes para a organização o seu acervo. 
Contudo, a inviabilidade da pesquisadora de consultar o acervo 
fisicamente, assim como o incêndio ocorrido ano passado no prédio 
da faculdade (“UFRJ suspende atividades em prédio atingido por 
incêndio até sexta-feira”, G1, 2016) dificultou a consulta dos 
documentos desse projeto.

Imagem 07 . Mapa Sergio Rodrigues - Diagrama Setores 
Urbanos

Da Ponta de Humaitá, em Monte Serrat, teríamos 
uma ponte saindo da zona turística até a Ilha de 
Itaparica, criando uma mega estrutura sobre o mar 
capaz de ligar dois extremos da Baía de Todos os 
Santos. No material disponível, não fica muito cla-
ro com qual intenção tal equipamento é proposto5. 
Este vem a ser, contudo, evocado na contempora-
neidade para dar respaldo à proposta de um outro 
desenho de ponte, dentro do projeto do Sistema 
Viário Oeste, como veremos a seguir. 
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A primeira vez que se pensa, dentro dos CIAM6, na 
cidade moderna é dentro do navio Patris II, durante 
a viagem marítima de Marselha para Atenas, onde 
é realizado o quarto encontro do congresso, que 
culmina no desenvolvimento da Carta de Atenas7. 
Indica-se, neste documento, que para ultrapassar a 
desordem das cidades8, é preciso pensar para além 
da circulação9 e trazer todas as funções (habitar, tra-
balhar, recrear-se e circular) à luz do ordenamento. 
O documento, produzido durante o VI CIAM, na 
viagem entre Marselha e Atenas à bordo do navio 
Pathis II,  apresenta um discurso generalista sobre 
o planejamento urbano. Essa postura lhe proporci-
na um caráter de universalidade, mas também uma 
forma de pensar e produzir bem limitada e defini-
da, conforme ilustra as delimitação de funções bem 
específicas.

Nota 06 . Segue abaixo uma breve cronologia dos CIAM até 
o CIAM IV (1933), para uma compreensão geral dos debates 
realizados até então: 1928 - CIAM I: Fundação dos CIAM 
(La Sarraz, Suíça); 1929 - CIAM II: Estudo da moradia 
mínima (Frankfurt, Alemanha) e; 1930 - CIAM III: Estudo 
do loteamento racional (Bruxelas, Bélgica).

Nota 07 . Publicado somente uma década depois, como indica 
Sampaio (2001, p. 15): “La Charte d’Athènes; publicada pela 
Ed. Plön, Paris: 1943. E, depois, publicada pela Èditions de 
Minuit, Paris: 1957. Versões mais divulgadas para outras lín-
guas, inclusive o português.” Esta versão é divulgada no Brasil 
pelo IPHAN na sua plataforma online, no espaço “Cartas 
Patrimoniais”. 

Nota 08 . A difusão da máquina como elemento de produ-
ção (maquinismo) provocou um crescimento rapidíssimo das ci-
dades sem precedentes em épocas anteriores; consequência deste 
crescimento, que ocorreu desordenadamente, as cidades atuais 
se encontram em um estado caótico.” (CIRPAC, 1933 apud 
SAMPAIO, 2001, p. 77-78)

Nota 09 . “[O urbanismo] se contentou em abrir avenidas ou 
traçar ruas, constituindo assim quarteirões edificados cuja desti-
nação é abandonada à aventura das iniciativas privadas. Essa é 
uma visão estreita e insuficiente da missão que lhe está destina-
da.” (CIAM, 1933)

Le Corbusier convoca a atenção dos arquitetos para 
os olhos que não vêem (des yeux qui ne voyent pas) o 
novo tempo - o tempo no qual a ordem, a raciona-
lidade impera na concepção espacial em busca do 
desenvolvimento de espaços.10 Contudo, qual a pers-
pectiva desse olhar? O próprio encontro do CIAM IV 
lança um olhar distante para a realidade que analisa 
- trinta e três cidades foram discutidas a partir de 
pranchas que traziam informações sobre habita-
ção, recreação, trabalho, circulação e arredores da 
cidade. Esse olhar distanciado dificulta (ou anula) 
a compreensão de particularidades de cada cidade 
- as vivências das diversas organizações sociais exis-
tentes, as formas como os espaços são ocupados 
pelas manifestações culturais e cotidianas específi-
cas de cada local.
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Imagem 08 . (página anterior) Le Corbusier: des yeux qui ne 
voient pas

Nota 10 . “Que os olhos vejam: esta harmonia está aí, função 
do labor regido pela economia e condicionado pela fatalidade da 
física. Esta harmonia tem razões; não é o efeito de caprichos mas 
o de uma construção lógica e coerente com o mundo ambiente. [...] 
As criações da técnica mecanicista são organismo que tendem à 
pureza e sofrem as mesmas regras evolutivas que os objetos natu-
rais que suscitam nossa admiração. A harmonia está nas obras 
que saem da oficina ou da usina. Não é Arte, não é a Sistina, 
nem o Erecteion; são as obras cotidianas de todo um universo 
que trabalha com consciência, inteligência, precisão, imaginação, 
ousadia e rigor.” (LE CORBUSIER, 2009, p. 68)

Nota 11 . O centro tradicional (bipolar, formado pela Cidade 
Baixa e Cidade Alta) era o local ao qual se ia para o trabalho, 
para realizar negócios, para fazer compras e para o lazer cultural, 
embora existissem subcentros voltados para a população local ou 
próxima, como a da Calçada. As linhas de transporte eram todas 
dirigidas para a área central. (VASCONCELOS, 2016, p. 
465)

Bernardes, na sua proposta, nem mesmo contem-
pla os organizações espaciais das macroregiões. “As 
cidades existentes, fora do universo de Salvador, 
não são realidades contempladas e novos assenta-
mentos são propostos, numa espécie de redesenho 
do território urbano-regional”. (SAMPAIO, 0215, 
p. 240) Pela tábula rasa propõe uma rejeição do 
presente para alcançar o futuro, trazendo, assim, 
a transformação da cidade e da sociedade. Porém, 
desta proposição é materializada somente a área 
produtiva industrial, ligando-se ao eixo viário da 
BR-324.

Com o surgimento de novas vias arteriais e regio-
nais (conforme indicado anteriormente), Salvador 
enfrenta uma mudanças estruturais: desenvolve-se 
como metrópole polinuclear, perdendo a organiza-
ção mononuclear11. A responsável por essa trans-
formação não foi somente a abertura de vias favo-
recendo o automóvel. A estruturação rodoviária em 
conjunto com o capital imobiliário loteia e vertica-
liza diversos pontos da cidade. Uma série de novos 
equipamentos industriais se instalaram na região 
desde os anos 1950: a Refinaria Landulpho Alves, o 
Centro Industrial de Aratu e, a partir dos anos 1970, 
o Pólo Petroquímico12. Desloca-se o centro político 
e administrativo do Estado (Centro Administrativo 
da Bahia - CAB)13 para uma nova localidade, na via 
entre Salvador e Lauro de Freitas14. Desenvolve-se 
na Pituba uma região para abranger novas formas 
de atividades comerciais e de serviços, como sho-
ppings centers. Todas essas ocorrências comple-
xificam a estrutura da cidade, criando, assim, uma 
urbes mais heterogênea, mas não menos adversa.

Entre os elementos que surgem nessa metrópo-
le polinuclear, cabe destacar o desenvolvimento 
do sistema ferryboat conectando Salvador à Ilha de 
Itaparica. O novo deslocamento marítimo é criado 
dentro de um contexto no qual a navegação de ca-
botagem da Baía de Todos os Santos se encontrava 
desmontada pela atenção (ou falta dela) dada pelo 
Governo Militar ao sistema viário aquático. Nessa 
conjuntura, os militares canalizavam a infra estru-
tura viária nacional no  desenvolvimento da malha 
rodoviária para o fomento da indústria automobi-
lística.
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Nota 12 . Ainda na década de 70, cria-se o Complexo 
Petroquímico de Camaçari (COPEC), que a exemplo da 
Petrobras nos anos 50, não conseguiu se tornar uma entidade de 
valorização regional, ficando como que um enclave de tecnologia 
de ponta em um tecido ambiental e social que pouco lucrou com 
a sua implantação. (BANDEIRA; BRITO, 2011, p. 296)

Nota 13 . Reinterpretando a proposta feita por Sérgio 
Bernardes em seu “plano complementar”?

Nota 14 . “Como símbolo do poder político, recorre à lingua-
gem arquitetônica modernista: coleção de tipos arquitetônicos no 
meio verde, numa ‘hiperquadra’ de baixa densidade, farto siste-
ma de vias para automóveis, radicalizando o modelo espacial que 
inspirou Brasília: símbolo máximo do modernismo nacional.” 
(SAMPAIO, 2015, p. 245)

Nota 15 . O primeiro anúncio ocorre em março 2009, após 
uma reunião com o então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Na época, existia uma descrença da imprensa na realização do 
projeto, vide o artigo “Construção da ponte Salvador-Ilha de 
Itaparica é tida como lenda”, do jornal ATARDE. 

O governador Luiz Vianna Filho, em sua gestão 
(1967-1971), se mobilizou para a reconfiguração da 
Bahiana (como também era chamada a Companhia 
de Navegação da Bahia). A retomada do sistema de 
cabotagem exigia um capital indisponível, portan-
to optou-se por concentrar as travessias em uma 
só linha. Em 1967, é definido um protocolo “[...] 
estabelecendo, entre as diretrizes para a reformu-
lação da empresa, um projeto de organização de 
um serviço de ferry-boat [...]” (CNB, 1994, p. 14 apud 
ANDRADE, 2003, p. 66) O desenvolvimento do 
sistema ferryboat incluiu não somente a materiali-
zação da nova frota de embarcações e a constru-
ção do terminal em São Joaquim, mas também a 
construção da Ponte João das Botas, mas conhecida 
como a Ponte do Funil.

A construção da Ponte do Funil em 1968 (uma das 
primeiras obras de concreto pré-moldado da Bahia), veio 
constituir a ligação entre Ilha de Itaparica e o continente, 
como complemento viário do sistema ferryboat no terceiro 
quartel do século XX. (PASSOS, 2014, p. 104)

A gestão do sistema de navegação enfrentou ao 
longo dos anos o descaso administrativo por par-
te do Governo, justificando a dificuldade de sua 
manutenção pelo déficit orçamentário. Assim, na 
gestão de Paulo Souto (1995-1998), privatize-se o 
equipamento em meio ao afã neoliberal. Desde en-
tão, o gerenciamento da travessia passa de consór-
cio para consórcio, enfrentamento constantemente 
a negligência administrativa. O percurso histórico 
evidencia o sucateamento desse meio de desloca-
mento perante à outras lógicas. Em meio às enor-
mes filas do ferryboat, uma ponte sobre a Baía de 
Todos os Santos, ligando Salvador à Itaparica, se 
torna a resposta para ao sucateamento. 

A ponte sobre o mar reaparece no imaginário sote-
ropolitano mais uma vez como resposta ao desejo 
de modernização, desta vez atrelado ao discurso de 
integração territorial do Recôncavo. Desde a gestão 
de Jacques Wagner (2007-2014), é vinculado nos 
meios de comunicação15, entre idas e vindas, a mo-
bilização para a construção de uma ponte, ligando 
Salvador à Ilha de Itaparica, como elemento inte-
grante do projeto Sistema Viário Oeste. Este nova 
estrutura urbana surge como uma nova proposta 
rodoviária entre Salvador e as rodovias BR-101 e 
BR-116, a fim de promover uma nova dinâmica 
econômica e social na região.

. imaginário de futuro do agora .
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Em 2011, o consórcio formado pelas empresas 
OAS, Camargo Corrêa e Odebrecht Transport 
apresentam16 a proposta da ponte com um custo 
estimado em 7 bilhões de reais para a construção 
do equipamento.17 O projeto volta a ser anunciado 
dois anos depois, em 2013, com a escolha da coo-
peração entre três empresas (as brasileiras Enescil18  
e Maia Melo, e a dinamarquesa Cowi) para o de-
senvolvimento do projeto básico do sistema viário. 
À esta cooperação compete estruturar a sua ope-
racionalização - realização de estudos hidrológicos, 
de tráfego, topográficos e geotécnicos; desenvolvi-
mento do projeto técnico e do plano de execução 
do sistema viário, com o projeto de canteiro e a 
indicação dos imóveis a serem desapropriados; de-
senvolvimento do memorial descritivo, indicando 
o planejamento das etapas, estudo da locação dos 
canteiros, especificação de materiais e de técnicas e 
o orçamento da implantação do projeto.

Nota 16 . A proposição por este consórcio foi realizado através 
do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). O PMI 
consiste na apresentação de estudos e de projetos realizados por 
empresas particulares, em resposta à chamada de edital, organi-
zado pelo poder público. “Seu objetivo é viabilizar a modelagem 
de projetos de infraestrutura sem onerar os cofres públicos e sem 
requerer expertise técnica pública”. (LAVOURINHA, 2013)

Nota 17 . “Ponte Salvador-Itaparica vai custar R$ 7 bi, prevê 
projeto”, Jornal ATARDE, 29 set de 2011.

Nota 18 . Empresa paulista reconhecida pela realização de 
projetos de engenharia, em especial de ponte estaiadas. Entre as 
suas realizações, encontra-se a ponte Octávio Frias de Oliveira, 
em São Paulo. 
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Imagem 08 . (página anterior) Ponte-Salvador-Itaparica

Nota 19 . “Sobre o congestionamento da BR-324 (Rodovia 
Salvador-Feira de Santana) e dos acessos e saídas rodoviários 
das cidades de Salvador e Feira de Santana, uma de suas so-
luções seria a ampliação da capacidade de tráfego da rodovia e 
dos acessos rodoviários a Salvador e Feira de Santana e a outra 
seria a construção da ponte Salvador-Itaparica. A alternativa 
rodoviária é mais econômica do que qualquer outro modal de 
transporte até 120 quilômetros de extensão. [...] Constata-
se, portanto, que a alternativa de duplicação da BR-324 (R$ 
2.471.910 por quilômetro) é muito mais econômica do que a 
construção da ponte Salvador-Itaparica (R$ 632.478.632 por 
quilômetro), o que inviabiliza economicamente esta última alter-
nativa.” (ALCOFORADO, 2013)

Nota 20 . “Críticos do projeto de construção da ponte Salvador-
Ilha de Itaparica argumentam que a solução para os congestiona-
mentos na BR-324 é a criação de uma nova rodovia. [...] Esses 
críticos não se reportam ao grande desafio que é integrar Salvador 
ao sul do Recôncavo, Baixo Sul e oeste do Portal do Sertão, terri-
tórios entre os mais pobres do Estado.” (GABRIELLI, 2013)

Imagem 09 . Planta baixa do projeto do Sistema Viário Oeste 
(2016)

A ponte surge primariamente com a justificativa de 
desafogar a BR-32419 e posteriormente se sustenta 
no argumento de desenvolvimento regional, bus-
cando integração com o Baixo Sul e o oeste (Portal 
do Sertão) do Estado da Bahia20. Em um primei-
ro momento, sem apresentar de fato os impactos 
(positivos e negativos) econômicos, sociais e am-
bientais, o Estado mostra uma postura de implan-
tação compulsória do projeto. A repercussão do 
projeto não acontece sem questionamentos. Uma 
série de enfrentamentos ocorreram entre represen-
tantes políticos e arquitetos, planejadores e urba-
nistas, principalmente após 2013, com José Sérgio 
Gabrielli à frente da secretaria de Planejamento 
do Estado da Bahia (Seplan) da segunda gestão de 
Jacques Wagner (2010-2014). 
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Segundo Gabrielli, 
os impactos 

ambientais serão 
mínimos. Além 
disso, garante, 

a ponte será 
formulada de 
acordo com a 

paisagem da Baía 
de Todos-os-Santos. 

(ATARDE, 2013)

Nota 21 . Apontadas posteriormente no Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) na análise das alternativas.

Nota 22 . Empresa baiana que atua na produção de estudos, 
projetos e execução áreas de meio ambiente e saneamento.

Nota 23 . Empresa portuguesa de consultoria ambiental que 
atua nas áreas do ambiente, do desenvolvimento e políticas públi-
cas e da sustentabilidade, na Europa, África e América Latina.

Nesse jogo de poderes, profissionais do campo da 
arquitetura e do urbanismo apresentam propostas 
paralelas à ponte21. Entre elas, é apresentado vias 
“envolventes” à Baía de Todos os Santos, pelo de-
senvolvimento de um anel viário (ferroviário e ro-
doviário) para a integração do Recôncavo com o 
Baixo Sul e o Oeste da Bahia. Paulo Ormindo de 
Azevedo, um dos arquitetos idealizadores, ainda 
enfatiza a potência cultural e turística que esta via 
pode ganhar, ao se realizar investimentos nos an-
tigos engenhos de açúcar, nos moldes da Rota de 
Engenhos e Maracatus, em Pernambuco, ou a Rota 
de Engenhos na Paraíba.(AZEVEDO, 2015).

A análise das alternativas é realizada em conjun-
to com a proposta atual do Sistema Viário Oeste 
pelo consórcio que desenvolve a análise de impac-
tos ambientais. Outros estudos e propostas correm 
em paralelo ao projeto de engenharia: o Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e, posteriormente, o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), desenvol-
vido pela consórcio V&S Ambiental22 e Nemus23; 
o estudo do impacto no desenvolvimento urbano 
e o desenvolvimento de um plano urbano inter-
municipal realizado pelo consórcio Instituto Pólis, 
Demacamp e Oficina.

Os relatórios elaborados apresentam extenso ma-
terial relacionando a inserção da proposta e das 
alternativas com as informações do meio físico 
existentes. Diante do panorama apresentado em 
relatório, o desenvolvimento viário pela travessia 
suspensa em ponte é indicada como “o preferencial 
para a localização da travessia rodoviária da Baía de 
Todos os Santos, devido às maiores vantagens tanto 
do ponto de vista dos meios físico e biótico, como 
do meio socioeconômico.” (V&S AMBIENTAL/
NEMUSb, 2015, p. 12) Apontam, contudo, em al-
guns momentos, que os projetos alternativos não 
possuem complexidade de desenvolvimento a pon-
to de trazer maiores análises de alguns aspectos, 
como custo, por exemplo.
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1 Porto da Barra
2 Gamboa
3 Marina
4 Rampa do Mercado
5 Terminal Marítimo
6 Água de Meninos
7 Feira São Joaquim
8 Calçada
9 Humaitá
10 Bomfim
11 Ribeira
12 Plataforma

13 São Tomé de Paripe
14 Aratu
15 Ilha de Maré | Botelho
16 Camaçari
17 Mata de São João
18 Candeias
19 Mataripe
20 Madre de Deus
21 Ilha dos Frades
22 São Francisco do Conde
23 Saubara
24 Cabuçu
25 Bom Jesus dos Pobres
26 Barra do Paraguaçú
27 Santiago do Iguape
28 Cachoeira
29 Santo Amaro
30 Coqueiros
31 Nagé
32 Maragogipe
33 Capanema
34 Salinas da Margarida
35 Itaparica
36 Bom Despacho
37 Mar Grande
38 Penha
39 Cacha Prego
40 Jaguaripe
41 Aratuípe
42 Nazaré das Farinhas

Sa
lv
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Via envolvente da Baía (via Candeias)

Via envolvente da Baía (via Santo Amaro)

Ponte Salvador-Itaparica e BA-001

Travessias marítimas institucionalizadas:
lancha Salvador-Mar Grande
ferryboat  Salvador-Bom Despacho
lancha Ribeira-Plataforma
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Imagem 10 . Compatilização da proposta da ponte sobre a 
Baía de Todos Santos com duas propostas de vias envolvendo a 
baía.  A proposta de Candeias atribuída à Paulo Ormindo de 
Azevedo e a de Santo Amaro atribuída à Angela Godilho.
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Os estudos e relatórios não apresentam maiores es-
clarecimentos e/ou aprofundamentos sobre alguns 
aspectos, principalmente no que tange o desenvol-
vimento de programas e planos de monitoramento 
ambiental24. Aparentemente, não se sabem os reais 
impactos na vida marinha da Área de Impacto Direta 
(uma faixa de 3km em torno da ponte), nem como 
isso pode afetar as atividades pesqueiras e marisquei-
ras da região. Contudo, no aspecto “mudanças nos 
hábitos da fauna aquática e alteração da flora aquáti-
ca por perturbação do meio aquático, com potencial 
afetação da produtividade pesqueira”, o Relatório de 
Impacto Ambiental indica que o projeto trará baixa 
perturbação das comunidades, mas não traz as indi-
cações científicas para tal conclusão.

Entre os riscos diretos exatos, apontam como a 
execução de algumas estacas de fundação causa-
rão danos irreversíveis na região de recife de corais 
(Recife de Pinaúnas): “perda de habitats resultante 
da implantação das estacas, em especial sistemas re-
cifais entre os apoios 135 e 137 da ponte” (V&S 
AMBIENTAL/NEMUS, 201-, p. 185), ou seja, 
no local de implantação dos três últimos pilares da 
ponte, na chegada à Ilha de Itaparica. Resumem, 
assim: 

Nota 24 . Vide o volume 3 (Avaliação dos Impactos 
Ambientais) do Estudo de Impactos Ambientais. Ver V&S 
AMBIENTAL/NEMUSb, 2015.

Imagem 11 . Mapa Propostas para o Sistema Viário Oeste:
1 - Sistema Viário envolvente à Baía de Todos os Santos;
2 - Ponte pelo Terminal Marítimo de Madre de Deus (Temadre);
3 - Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (Via Expressa-Gameleira) 
sobre a Baía de Todos os Santos;
4 - Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (Plataforma-Bom Despacho 
ou Paripe-Gameleira) sobre a Baía de Todos os Santos.

Imagem 12 . Áreas de Impacto Ambiental do Sistema Viário 
Oeste
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Imagem 13 . Recifes de Corais na Baía de Todos os Santos. 
Fonte:  HATJE, Vanessa; ANDRADE (2009)

Nota 25 . Na relação entre impactos e as ações mitigáveis, o 
agente executor é indicado, para a maioria das atribuições, ao 
proponente. Acredito na importância de deixar claro que o pro-
ponente do empreendimento é o Estado da Bahia, com apoio da 
Governo Federal. As contrapartidas e ações mitigáveis acabam 
demonstrando, na verdade, uma reafirmação  das responsabili-
dades da poder público, visto que a maioria dos indicativos já são 
responsabilidades  atribuídas ao poder público. 

Nota 26 . Destaca-se:

1) A superficialidade da abordagem da existência de terreiros de 
candomblé. Os espaços praticantes de religiões de matriz africana 
apresentam, por vezes, fragilidades na manutenção das suas ati-
vidades. Portanto, é importante identificar quais são os terreiros 
existentes e como estes se encontram (nas mais diversas escalas - 
social, econômica, ambiental, jurídica, urbanística, entre outros) 
perante o território, para não permitir que tais manifestações cul-
turais, com seus espaços, sejam desmontados e apagados por forças 
extrínsecas.

2) A falta de aprofundamento nas questões que determinadas 
comunidades pesqueiras e marisqueiras enfrentam atualmente na 
Baía de Todos os Santos. A instalação dos equipamentos indus-

A maior parte dos riscos identificados tem incidência loca-
lizada, são pouco graves e são característicos de obras ro-
doviárias envolvendo a construção de pontes. São portanto 
riscos que não se prevê que representem gravidade elevada 
para a qualidade ambiental das águas costeiras e da BTS 
e respectivas margens, habitats aquáticos e terrestres e re-
cursos pesqueiros e aquícolas. Por outro lado, a probabili-
dade de ocorrência das situações acidentais associadas aos 
riscos pode ser evitada ou mitigada com a adoção rigorosa 
de um Programa de Gerenciamento de Riscos. (V&S 
AMBIENTAL/NEMUS, 2015, p.157) 

De fato, o empreendimento se apresenta como cená-
rio dinamizador de maior fluxo de pessoas, mercado-
rias e serviços, tanto pela sua construção quanto pela 
diminuição de distância entre os espaços. Não há 
como negar este efeito, afinal de contas, todo gran-
de equipamento construído provoca mudanças nas 
relações econômicas e sociais no local implantado. 
Contudo, transformações como esta podem afetar 
os aspectos culturais tradicionais mais fragilizados. 
Os estudos produzidos indicam a existência e a im-
portância das culturas de pesca e de mariscos, a pre-
sença dos quilombolas e espaços religiosos de matriz 
africana, assim como a importância do proponente 
do empreendimento25 em desenvolver ações para a 
preservação dessas manifestações culturais.

Porém, alguns aspectos são tratados de forma su-
perficial26 ou mesmo nula nos estudos e no relató-
rio. Os saveiristas são reportados através da patri-
monialização de uma embarcação e da Associação 
Viva Saveiro. Não se aprofunda na questão, e muito 
menos menciona a presença de espaços tradicionais 
da construção naval, tal como os estaleiros dos mes-
tres carpinteiros. Diante de um levantamento como 
este, que ausenta ou invisibiliza elementos culturais, 
questiona-se a relevância da análise dos impactos 
de um empreendimento de tamanho porte. A com-
preensão da dimensão dos aspectos sociais e cultu-
rais trazem rebatimentos diretos para as posturas 
a serem desenvolvidas no planejamento urbano. O 
relatório aponta um olhar sobre este aspecto, mas 
de forma questionável pela falta de aprofundamen-
to nessa questão.
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Pelo impacto que a projeto vem trazer à região, é 
elaborado um estudo de desenvolvimento urbano, 
assim como um plano urbano intermunicipal. O le-
vantamento realizado evidencia a precarização das 
condições da infra estrutura de alguns regiões do 
Recôncavo. A melhoria dessas condições são apon-
tadas como elementos estruturantes e de extrema 
importância para a implantação do sistema viário 
proposto. Esta frente de trabalho não desenvolve 
somente análise em torno das condições urbanas 
existentes, mas também dos impactos do empreen-
dimento nos municípios - alteração nos fluxos da 
rede urbana e maior integração física da região à 
Região Metropolitana de Salvador; ampliação do 
potencial turístico; deslocamento da expansão ur-
bana; aumento da demanda de serviços e de infra 
estrutura; entre outros.

triais pesado na região desde a década de 1950 afetam a produti-
vidade e qualidade da pesca e dos marisco por conta da emissão de 
poluentes - tanto na água quanto na atmosfera. Por conta disso, 
a população dessas comunidades enfrentam, atualmente, diversos 
problemas, principalmente de saúde. Uma das localidades é a da 
Ilha de Maré, conforme indicado anteriormente, cuja problemáti-
ca é relatada com maior profundidade por SANTOS (2008).

Em Ilha de Maré. Pescado e Refinaria Landulpho Alves 
(Mataripe) ao fundo. Foto: Igor Queiroz

Nota 27 . 16 de janeiro de 2016, em Cruz das Almas, con-
vocado pelo Colegiado do Território de Identidade do Recôncavo 
(CODETER); 16 de fevereiro de 2016, em São Felipe, con-
vocado pelo Consórcio Territorial do Recôncavo (RTV); 16 
de março de 2016, em Santo Antônio de Jesus, convocado pelo 
Consórcio Territorial do Recôncavo  (RTV) e; 15 de junho de 
2016, em Nazaré, convocado pela SEDUR/SEPLAN. 

Para a elaboração das propostas de desenvolvimen-
to urbano, o consórcio Instituto Pólis/Oficina/
Decacamp apontam a relevância não somente da 
análise técnica dos dados, mas também da realiza-
ção da discussão dos impactos com a população. 
A participação populacional nos processos decisó-
rios em torno de grandes equipamentos é de extre-
ma importância para balizar as medidas propostas. 
Primeiramente, para a compreensão da população 
em torno dos impactos (tanto positivos quanto ne-
gativos) que atingiram as localidades. Segundo, para 
compreender quais são as demandas existentes 
nessas localidade e como o desenvolvimento desse 
sistema viário pode beneficiar essas comunidades. 
Questiono, contudo, a possibilidade de existência 
de um equilíbrio entre as demandas populacionais 
e as medidas propostas, visto que essa interlocução 
aconteceu somente em quatro encontros27.

A participação popular nos processos de transfor-
mações urbanas surge dentro do cenário brasileiro 
como conquista pela mobilização dos movimentos 
sociais28. Mesmo com o reconhecimento da impor-
tância da participação para a construção democrá-
tica das decisões em torno das questões urbanas, 
ainda existem muitos entraves para a sua realização 
efetiva, caindo, por vezes no lugar de exclusão parti-
cipativa ou de gestão de necessidades. O calendário 
para a conclusão dos estudos técnicos e da elabora-
ção de um plano intermunicipal precisam ser mais 
elásticos, flexíveis, para a o desenvolvimento de 
uma real compreensão da situação das populações 
e dos espaços impactados pelo empreendimento.
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No cenário de implantação desse novo sistema vi-
ário, observamos o ausência do Estado na atenção 
de outros modais. Os sistemas de travessias marí-
timas, seja as balsas do ferryboat, seja as lanchas da 
travessia Salvador-Mar Grande29, apresentam-se no 
sucateados. Conforme vimos anteriormente, o de-
senvolvimento rodoviário desarticulou a integração 
viária marítima, que era realizada tanto pelo siste-
ma de navegação de cabotagem pela Companhia 
Bahiana de Navegação (CBN) quanto pelos mestres 
saveiristas nos barcos à vela. A redução de tempo 
e de custos que o sistema rodoviário provia tornou 
inviável a utilização dos saveiros para o transpor-
te de cargas, assim como a ausência do Estado na 
manutenção da CBN desestruturou a navegação de 
cabotagem.

Nota 28 . Cabe destacar aqui o Estatuto da Cidade (2001),“lei 
que regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição 
Federal de 1988 (artigos 182 e 183). Essa lei, que vinha trami-
tando no Congresso havia mais de dez anos, delega aos municípios 
e aos seus planos diretores a tarefa de definir, no âmbito de cada 
cidade, as condições de cumprimento da função social da proprie-
dade e da própria cidade. Disponibiliza para o planejamento mu-
nicipal novos instrumentos de controle do solo urbano e introduz 
novas estratégias de gestão municipal.” (ROLNIK, 2001)

Nota 29 . No dia 24 de agosto de 2017, ocorre um acidente 
na travessia Salvador-Mar Grande, levando a morte de 19 pes-
soas. A embarcação Cavalo Marinho I, vinculada a empresa 
CL Transportes, saiu de Mar Grande em direção ao Terminal 
Turístico de Salvador às 6h30 da manhã. Na ocasião, chovia 
com ventos fortes (em torno de 31km/h) e o mar agitado. Mesmo 
assim a embarcação zarpou e à 200m do terminal, vira. Ainda 
hoje não se sabe quais foram as reais causas do acidente. Entre 
as possíveis causas, é elencado a possibilidade de ter sido atin-
gida por uma forte onda. Segundo a Capitania dos Portos, a 
embarcação estava regular, e segundo o terminal, operado pela 
empresa Socicam, a embarcação se encontrava dentro do limite de 
passageiro - com a capacidade de 160 passageiros, havia 120 no 
transporte. “Você enfrenta. Desafiar você não vai, não. (...) Se 
desafiar, você está acabado.” (Mestre Denico, 2016)

Imagem 14 . Corte da Ponte
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Em 2009, o então o secretário de Desenvolvimento 
Urbano, Afonso Florense diz que “o governo do 
Estado realiza estudos gerais para formular um 
plano de mobilidade urbana para Salvador e re-
gião metropolitana, que inclui todos os moldais de 
transporte, e a ponte faz parte de um dos pilares 
avaliados.” (ATARDE, 2009). Contudo, não é o 
que observamos no projeto proposto. Propõe-se 
a construção de uma ponte com três faixas de ro-
lamento de cada lado para realizar a ligação entre 
Salvador e Ilha de Itaparica sobre a Baía de Todos 
os Santos, assim como a duplicação da BA-001, a 
construção de duas praças de pedágios (uma na 
chegada da Ilha e outra próxima à Ponte do Funil) 
e uma série de túneis, tanto em Salvador quanto em 
Itaparica. A ponte não apresenta proposta de um 
sistema de transporte público (seja pela ponte, seja 
por meio aquático), nem mesmo considerar a inser-
ção de outros modais no espaço - tal qual um des-
locamento sobre trilhos (ferroviário), seja por meio 
de trem, seja por meio de VLT.

Imagem 15 . Proposta de quatro tunéis do sistema viário em 
Salvador.
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Imagem 16 . Desenvolvimento viário em túneis, priorizando o 
automóvel como meio de mobilidade. 

A postura dos gestores públicos, proponente deste 
empreendimento, evidencia a reprodução da forma 
de se pensar e de produzir o espaço urbano pela 
estruturação rodoviária dos espaços soterrando a 
lógica do mar. A própria proposição de um ponte 
sobre o mar aponta essa postura. Por que não pensar 
essa ligação entre o Recôncavo e a Região Metropolitana de 
Salvador de outras formas? Por que não a partir de outros 
modais? Por que não considerar outras lógicas, outras formas 
de se deslocar pelos espaços? Por que não considerar outros 
tempos?

Um dos argumento em prol da ponte é a possibili-
dade de conexão física mais rápida entre dois pon-
tos. A crescente necessidade global de trocas de ser-
viços e produtos da forma mais rápida possível está 
pautando a nossa produção de espaços urbanos. 
Todavia, essas decisões são, por vezes, feitas sem 
um desenvolvimento profundo análitico, passando 
por cima de formas de viver, de tempos outros que 
não seguem a lógica da aceleração. Produzir pela 
lógica da velocidade, que passa por cima das outras 
possibilidades, soterrando-as, nos leva a homoge-
neizar espaços e tempos urbanos.

embarque túNel 4 Desembarque túNel 4
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No documento de caracterização do empreendi-
mento, o consórcio V&S AMBIENTAL/NEMUS 
indica que “a movimentação de embarcações no lo-
cal da futura ponte e envolvente efetua-se exclusiva-
mente no período diurno” (V&S AMBIENTAL/
NEMUS, 2015, p. 153). Essa “interpretação” não 
condiz de fato com a realidade - não se formos 
considerar a lógica dos saveiristas, da navegação à 
vela. Em seus relatos, mestres saveiristas indicam 
que saíam do extremo oposto da Baía de Todos 
os Santos de madrugada para “pegar o vento alto” 
(Mestre Denico, 2016). Isso não é à toa - os bar-
cos, se vinham do rio Paraguaçu, pegavam a maré 
vazando, logo depois da preamar30,  para chegarem 
à Salvador. Vindos do rio Jaguaripe, pegavam a cor-
rente da enchente. Precisavam sair na madrugada, 
à noite, para chegar em Salvador pela manhã, tanto 
para pegar o “vento alto” quanto pelo tempo que se 
leva o deslocamento. Portanto, dizer que a navega-
ção ocorre exclusivamente no período diurno é ne-
gar os saberes tradicionais dos mestres saveiristas, 
negar uma lógica que abasteceu a cidade durante 
anos, negar a memória e a história da constituição 
da cidade.

Nota 30 . A altura máxima da maré enchente; maré alta, 
maré cheia. 

Imagem 17 . Campo de correntes em situação de vazamento em 
maré de quadratura (superior, à esquerda)

Imagem 18 . Campo de correntes em situação de enchente em 
maré de quadratura (superior, à direita)

Imagem 19 . Campo de correntes em situação de vazamento em 
maré de sizígia (inferior, à esquerda)

Imagem 20 . Campo de correntes em situação de enchente em 
maré de sizígia (inferior, à direita)
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Com a maré 
ganha. Se não 
tiver vento, a 

maré é pequena.
 (Mestre Nem, 2016)

Nota 31 . “Baía de Todos-os-Santos é declarada como sede da 
‘Amazônia Azul’ no país” (G1, 2014). 

Ainda assim, os estudos realizados para a justifica-
tiva do empreendimento apresentam uma contri-
buição importante das condições atuais da Baía de 
Todos os Santos, principalmente no que tange ao 
meio físico e biológico. Uma megaestrutura como 
uma ponte precisa, de fato, compreender qual o 
meio que se insere e quais os impactos que gera no 
espaço. Questiono, contudo, se este é o contexto 
mais favorável para a realização de estudos sobre 
a baía. Em 201431, a Baía de Todos os Santos se 
torna sede do projeto Amazônia Azul. Este proje-
to consiste na criação de zona especial econômica 
proposta pela Marinha com a finalidade de desen-
volver diretrizes de exploração econômica a partir 
de estudos científicos (compreensão das condições 
naturais) do local. O olhar para o espaço marítimo tem se 
dado somente pelo viés econômico? Estamos pensando nossas 
territorialidades sempre pelo viés da exploração econômica? 
Outros aspectos (ambiental, histórico, social) não tem rele-
vância? Por quê?

A materialização de espaços no ambiente urbano 
de Salvador que se relacionam com o mar parecem 
estar sempre atrelados ao viés do capital. Edifícios 
de mais de 20 andares ocupam as encostas da ci-
dade para prover para a elite a melhor vista mar. 

Dinheiro público (40 milhões de reais) é utiliza-
do para custear um terminal marítimo para a re-
cepção de transatlânticos (e inserir Salvador na 
rota de cruzeiros), cujo espaço é administrado por 
um consórcio privado a partir de arrendamento 
(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS 
E AVIAÇÃO CIVIL, 2016). Que cidade é essa que 
estamos produzindo? Estamos pensando e produzindo es-
paços urbanos que considerem de fato as demandas popula-
cionais? Nós, enquanto cidadãos, estamos conscientes de que 
demandas atendem as necessidades cotidianas urbanas? O 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do em-
preendimento indica uma alta aprovação (85,5% 
dos entrevistados) do empreendimento por parte 
da população (VS&AMBIENTAL/NEMUS, 201-
, p. 170). Questiono-me se nós, como sociedade, 
compreendemos o impacto que este equipamento 
causa no aspecto paisagístico, ambiental, urbano, 
econômico e social. É, de fato, essas mudanças que que-
remos para a nossa cidade? Será que conseguimos vislumbrar 
a ponte como única proposta possível? Será que não é possível 
pensar por outras lógicas?
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Pensar Salvador a partir de um futuro que não se 
concretizou (mas está em vias de realização32) ten-
siona a forma como estamos planejando cidades e 
de que forma podemos pensar e produzir espaços 
urbanos. A projeto do Sistema Viário Oeste apre-
senta contrapartidas e ações mitigáveis positivas 
(caso sejam realizadas) para o desenvolvimento 
econômico, social e infra estrutural da região: cria-
ção de equipamentos e de programas de saúde e 
educação para a população; desenvolvimento de 
programas de integração econômica; delimitação 
de zonas de proteção ambiental terrestre e maríti-
ma; entre outros. Contudo, nenhum desses quesitos 
entra no orçamento indicado. De onde virá verba para 
implementar tais medidas? A viabilização desse sistema é a 
melhor decisão tomada? Que cidade, ou melhor, que região 
intermunicipal podemos desenvolver com 7 bilhões de reais?

Nota 32 . No início de agosto, o Governo do Estado abriu o 
edital para “convidar empresas interessadas do setor de infraestru-
tura e do mercado financeiro e de capitais, nacional ou estrangeiro, 
para avaliar os estudos realizados para a estruturação do Projeto 
de Construção e Exploração da Concessão do Sistema Viário 
Oeste/Ponte Salvador-Ilha de Itaparica (SVO) e apresentar 
manifestação prévia de interesse em participar da concorrência a 
ser realizada pelo Estado da Bahia, que terá como objeto este 
projeto.” (GOVERNO DA BAHIA, 2017) Desde o início 
do ano, Rui Costa, atual governador do Estado da Bahia pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), tem sido anunciado nos meios 
de comunicação por conta das articulações com empresas chinesas 
para a construção do complexo viário: “Empresa chinesa sinaliza 
intenção para construir ponte Salvador-Itaparica” (CORREIO, 
2017), “Governo da Bahia negocia parceria com investidores chi-
neses” (A TARDE, 2017), “Rui vai à China assinar os pro-
tocolos da ponte” (A TARDE, 2017), “A ponte vai indo. Com 
os chineses na ponta” (ATARDE, 2016), “Rui Costa vai em 
busca de ‘negócios da china’” (ATARDE, 2016), “Chineses de 
olho na ponte Salvador-Itaparica” (A TARDE, 2015).

A um mês de entregar esse trabalho, fui ao encon-
tro do mar. Em diálogo com tão acolhedora mãe, 
recebi um presente, uma pista, uma resposta - das 
águas, vem ao meu encontro um estilhaço de ma-
deira, cujo um das faces possui uma pintura desgas-
tada. Os barcos, flutuando na mesma Baía que eu, 
estariam me dando um pedaço deles?

Esse encontro emerge como um turbilhão de pos-
sibilidades - por quais mares navegou o pedaço des-
gastado, fragmentado e fragmentar, ainda assim (re)
existente, até chegar à mim? Que corpos o talha-
ram? Que mãos o pintaram? Que infortúnio passou 
para se perder se seu todo? Com quais memórias 
(con)viveu?

Esse fragmento vem evocar um pensar pela memó-
ria, mas também pelo corpo que se coloca presente. 
“Pensar a partir da experiência, a partir e com o 
corpo, talvez possa ser pescar farrapos, recolher es-
tilhaços e resíduos, sem pretender concluir, guardar 
a possibilidade da passagem”. (RIZEK, 2012, p. 35)

Imagem . Guilherme Malaquias (2016): Presente
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. inversão - práticas, memórias e festejos .

De onde olhamos quando estamos propondo 
mudanças materiais, sociais, políticas e econômi-
cas no espaço? O biólogo inglês Patrick Geddes33 
materializa no século XX Edimburgo a Torre de 
Observação, Outlook Tower. Este espaço surge 
como uma ferramenta de investigação e de cons-
trução coletiva pela observação e discussão dos es-
paços urbanos tanto em escala global quanto local. 
Propondo a discussão ativa das pessoas sobre os 
aglomerados urbanos, cada andar da torre se desti-
nada à uma escala.
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Geddes possui uma extensa produção para o cam-
po do urbanismo. O interesse pela interação da vida 
com o meio ambiente, acabou levando-o ao estudo 
das cidade. Indica que o desenvolvimento da cidade 
é apenas uma parte de uma rede mais ampla e que 
o planejamento da cidade, portanto, não era ape-
nas a relação entre as ruas e espaços públicos, mas 
também entre a cidade e sua paisagem circundante. 
Em sua visita para a Índia no início do século XX, 
desenvolve relatórios sobre a situação das sítios 
ocupados ocupações e a postura do planejamento 
inglês para essa situação34. Fala sobre a necessidade 
do contato corporal com o local a ser planejado, 
assim como da importância da análise dos aspectos 
culturais para o planejamento.

Parece, contudo, que não aprendemos até hoje 
com as colocações de profissionais como Geddes. 
O postura do profissional do campo da arquitetu-
ra e do urbanismo tem sido recorrentemente o de 
varrer as peças que atravessam o caminho. Geddes 
aponta, assim, com o método conservador, uma 
postura de cuidado e de análise das relações cul-
turais existentes no espaço, assim como olhar para 
os tempos do passado e do presente para pensar a 
construção coletiva do futuro.

Nota 33 . Patrick Gedde participou, inclusive, do Town 
Planning Conference em 1910, em Londres. Conferência mencio-
nada anteriormente na qual Mário Leal Ferreira e os técnicos do 
EPUCS tiveram contato.

Imagem 21 . Patrick Geddes (1915): Outlook-tower, 
Edinburgh

Nota 34 . “Agora, ao invés do empedernido e desdenhoso bu-
rocrata municipal de Delhi, preciso enfrentar aqui o bem-inten-
cionado fanático do saneamento - tarefa, quiça, bem espinhosa”. 
(GEDDES, 1915 apud HALL, 2016, p. 356)

Nota 35 . Convivemos que a materialização (ou manutenção) 
de projetos que, porventura, apresentam diversos problemas estru-
turais, técnicos e/ou tecnológicos . 

O véu desenvolvimentista impregna tanto o imagi-
nário de futuro d’outrora quanto o de agora. Dois 
olhares para o amanhã que cobrem, a partir de um 
discurso tecnicista, práticas populares. Como o tra-
balho mostrou até então, o (suposto35) primor téc-
nico, tecnológico e sanitarista vem sendo utilizado 
como argumento para a realização de mudanças nas 
estruturas físicas e sociais da cidade. À este bojo, 
acrescenta-se o argumento de impulsos econômi-
cos e de modernização das estruturas, em um movi-
mento constante de alcance de novos tempo, sem-
pre futuros que soterram as manifestações que não 
“contribuem” com os interesses dos empreendedo-
res (sejam eles públicos, sejam privados). “Trata-se 
por um lado da associação entre limpeza social e 
gestão da cidade”. (RIZEK, 2012, p. 36)

Os praticantes da lógica do mar convivem, por ve-
zes, em tempos outros que não o do progresso, da 
alta velocidade, das modernizações estruturais, da 
ponte. Um tempo que não condiz com as estruturas 
sociais hegemônicas.

As transições devem ser encurtadas ao máximo para não 
se ‘perder tempo’. O melhor seria poder anulá-las e passar 
assim o mais rapidamente de uma cidade para a outra, de 
um país a outro, de um pensamento a outro, de uma ativi-
dade a outra, como passamos de um programa de televisão 
a outro com um mero toque na tecla do ‘controle remoto’, 
sem nos demorarmos inutilmente no limiar e na transição. 
(GAGNEBIN, 2014, p. 38)

São tempos resistentes à velocidade das transações 
econômicas globais; é o tempo da vela do pano, da 
corrente marítima. São vivências pelo tempo da 
maré - enchente e vazante; da sensibilidade de saber 
a hora de zarpar ou de esperar. Sentir a atmosfera 
do vento cheio, entender os sinais que a natureza 
anuncia. Repertório de saberes, memórias, corpos, 
conhecimentos e técnicas ancestrais, emergências 
de um imaginário na Baía de Todos os Santos que 
construiu paisagem, relações sócio-econômicas, 
memórias de um tempo de luta, de bonança econô-
mica, de gracejos.
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“É um prazer tomar um saveiro e andar por todos os 
recantos da Baía de Todos os Santos. Sair madrugada a 
fora, passar pela ponta de Montesserrate, com suas pedras, 
conhecer as praias mansas da Penha ou da Ribeira, atra-
vessar por Plataforma, Aratu, Mataripe, e seguir adiante, 
o mar tranquilo, vendo as pequenas localidades, muitas 
vezes, a visão do trem de ferro, surpreendendo por entre 
os tufos de verduras. Se não tem pressa, que se prossiga, 
que se durma mais adiante em São Francisco do Conde, 
em São Roque, que se procure desvendar todos os segredos 
do Recôncavo com suas casas coloniais, seu barro vermelho, 
suas canas-de-açúcar, seus velhos engenhos. Faça-se a volta 
inteira na baía. Que num dia de sol, chegue-se a Itaparica, 
hoje estação de águas, perturbando a sua tranquilidade de 
ilha histórica. Que se penetra na praia de Mar Grande, 
com suas voltas, seus trejeitos, sua denguice, praia derra-
mada de sensualismo, mais parecendo mulher. Adiante 
Jaguaribe, de velhos pescadores, tantos outros locais, tantas 
ilhas perdidas, tantos recantos sonhados.”  (TAVARES, 
19--, p. 35)Imagem 22 . Mestre Zezé e o Saveiro Novo Cruzeiro
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Imagem 23 . Campo de futebol na maré alta, Paripe. Fonte: 
Anderson Simplicio (2017). 

São forças que 
atuam nos 

nossos sentidos, 
forças que nos 
dominam, nos 

tornam mais 
doce e lírico 
vagabundo. 

(TAVARES, 19--, p. 35)

São vivências que se reinventam diante das adver-
sidades. A trave de futebol que vira trampolim na 
maré cheia. Ou a permanência dos ofícios de mar, 
mesmo com os desmonte, as adversidades, da falta 
de escolaridade - mas plenos de saberes outros, não 
necessariamente institucionalizados, escolarizados. 
Saberes ainda repassados na oralidade, ou a partir 
de outros suportes, mas sempre no movimento de 
transmissão de conhecimento. Ao apresentar a car-
ta naútica, o Mestre sobrepõe o anteparo técnico e, 
a partir de uma representação esquemática, indica a 
estrutura de produção agrícola e as travessias marí-
timas realizadas no passado.
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Imagem 24 . Caminhos de mar

Mas como se dava esse caminho pelo mar? Em quais portos os 
saveiros atracavam? Como eram realizadas as travessias pelo 
mar? 

Mestre Denico “sentou-lhe fogo” nas respostas, construindo uma 
cartografia de memórias.

Nota 36 . Na última vez que esteve presente, Mestre Carlinhos 
revela que a Capitania não queria saveiros soltando fogos, mas o 
fez mesmo assim.

“Estão os saveiros acostados na Rampa. Vejam os seus 
nomes: “Primeiramente Deus”, “Deus te salve”, “Deus te 
guie”, “Recreio de Deus”, “Auxílio de Deus”, “Proteção 
de São Roque”, “Proteção de Santo Antônio”, “Sinal da 
cruz”, “São Pedro”, “São Caetano”, “Dom Bosco”. Há 
os que preferem o nome de flor e vemos: “Flor de Candeias”, 
“Flor da Mangueira”, “Flor da Maré”, “Flor das ondas”, 
“Flor do paraíso”, “Flor de São Bernardo”, ou outros 
nomes mais poéticos ainda: “Abrigo feliz”, “Sonho das 
aves”, “Bela pastora”, “Ave do oceano”, “Flecha do ín-
dio”, “Estrela do Norte”, “Força do destino”, “Filho do 
Sol”, “Sombra da lua”, “Moeda nova”, “Recreio feliz”, 
“Ninho do amor”, “Dragão do norte” e até aquele inso-
lente “Retire as Expressões”, que encontramos num sa-
veiro de Água de Meninos.” (TAVARES, 19--, p. 49)

Os festejos ao mar são outra manifestação de tempo
-espaço que persistem nos espaços do Recôncavo. 
Desde a festa de Iemanjá, no 2 de fevereiro, celebra-
do por um mar de pessoas, que se dirigem ao Rio 
Vermelho ou à Gamboa, deixar os seus presentes, 
pedidos e agradecimentos à mãe das águas salgados. 
As festas, contudo, não se encerram em Iemanjá. 
No primeiro dia do ano, os homens e mulheres do 
mar festejam o Nosso Senhor dos Navegantes. Nos 
últimos anos, os saveiristas vem sofrendo restrições 
na participação36. 
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[...] A procissão marítima de Nosso Senhor dos 
Navegantes, na manhã do primeiro dia do ano. Não pode 
haver espetáculo mais belo do que esse desfile de centenas de 
barcos, através da Baía de Todos os Santos, acompanhan-
do a galeota do Protetor dos navegantes, saindo do porto, 
indo até a entrada da barra e regressando à praia de Boa 
Viagem, em Montesserrate. 
[...]
Enquanto isso, de frente da Igreja da Boa Viagem, na 
península de Itapagipe, a multidão domina todo o pátio, 
alastra-se pelas ruas perto e a praia não comporta mais 
ninguém. O povo aguarda o santo e a procissão se avista, 
bela e imponente mar a fora. Grande parte da multidão 
está em trajes de banho, com seu calção, pois a festa é do 
mar, o santo é do mar e, no mar, desfila sua procissão. 
É nas águas do mar, nas areias da praia do mar que se 
aguarda o Senhor dos Navegantes. E quando a galeota vai 
se aproximando, a multidão avança pelas águas, disputa 
aos gritos o privilégio de tocar na embarcação do Senhor, 
de tocar na Sua imagem, de participar da retirada do Seu 
andor. (TAVARES, 19--, p. 20-21, grifo meu)

Tive a oportunidade de vivenciar a regata Jaguaripe-
Cacha Prego, realizada esse ano no dia 14 de fe-
vereiro de 2017. Mestre Denico me fez o convite 
de conhecer o festejo, informando que esta seria a 
última regata da região. Fui meio despreparada, sem 
saber muito o que ocorreria. Chegando lá, Mestre 
Denico já estava entregue à festa. Disse que eu de-
veria me juntar à uma escuna, pois os barcos saíam 
de Jaguaripe na enchente. Na hora que cheguei, al-
guns cruzavam o Rio Jaguaripe na vazante. Não me 
senti confortável de festejar com desconhecidos e 
fiquei observando, fotografando os barcos retar-
datários. Acabei conhecendo um casal que me in-
termediou à um amigo, que estava saindo com um 
pequeno yacht para acompanhar a saída. 

. briga de vento ou a perdição dos festejos .



. limiar mar.cidade . . pon.tes .

. 198 . . 199 .

Ir à Jaguaripe no yacht teve as suas vantagens - ul-
trapassamos os barcos rapidamente e fomos pra-
ticamente os primeiros à chegar. Conseguimos 
acompanhar o reboque dos saveiros, assim como 
ultrapassamos a embarcação que trazia a imagem 
do padroeiro de Cacha Prego - Santo Amaro de 
Cacha prego. Contudo, toda a velocidade me inco-
modou. O vento se torna ensurdecedor, e agride a 
pele. Andar de saveiro me deixou mal acostumada, 
devo aceitar. 

Em Jaguaripe, o carnaval já havia começado. Carros 
de som alto, pessoas dançando, excessos de comida 
e bebida. Me sentia levemente desconectada com 
tudo ao meu redor e acabei perdendo a saída dos 
saveiros, nem consegui ver quem consagrou a fita. 
Na hora que retornei à Cacha Prego, era o horário 
da última van; o contato de Mestre Denico caía na 
caixa. Não sentia estabilidade em contar fazendo 
campo e retornei.

A celebração do mar ocorre em todo o verão, seja 
pela louvação das divindades, seja pelas diversas re-
gatas de vela de içar que ocorrem na Baía de Todos 
os Santos. Prática cultural que mantém o saveiro 
no imaginário da população. É para os mestres sa-
veiristas oportunidade de mostrar quem realizou a 
mais proveitosa manutenção das embarcações du-
rante o ano e/ou quem são os velejadores e mari-
nheiros mais habilidosos. Para além da (importan-
te) disputa, as regatas também se apresentam como 
manifestações culturais que expandem o cotidiano, 
difundido as perspectivas de identificação e perten-
cimento.
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Imagem 25 . (página anterior) Nosso Senhor dos Navegantes 
(1941), Marcel Gautherot

Imagem 26 . Estaleiro do Mestre Denico, Caixa Prego (2016)

Posteriormente, entendi como o tempo do yacht 
me afetou - ultrapassando à todos, numa sede do 
imediatismo, em linha reta, sem experienciar a tra-
vessia, concretizei uma experiência de soterramen-
to. O soterramento do mar sobre o mar! A ponte 
Salvador-Itaparica (esse futuro que ocorre aqui e 
agora) foi, então, vivenciada por mim durante algu-
mas horas - ou melhor, em torno de um quarto de 
hora. A lógica da terra, que já estava enfrentando 
em outros campos de pesquisa, se concretiza como 
experiência. Vivemos, de fato, em tempos outros, 
e os donos do yacht tem todo o direito de navega-
rem ultrapassando a velocidade da luz. Contudo, as 
construções sociais, temporais e especiais não pre-
cisam ser pautadas somente por essa lógica. Ainda 
não são totais, mas são totalizadoras, posto que a 
lógica da terra é imperativa na formulação das cons-
truções urbanas. 
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A lógica do mar emerge no cotidiano, nas mani-
festações culturais, nos festejos, nas resistências, na 
reinvenção, construindo espaços de resistência. A 
relação estabelecida com o espaço marítimo é um 
aspecto que faz emergir tempos outros, possibilida-
des outras de produzir urbanidades, em constante 
tensão com o que se propôs no planejamento ur-
bano. Os ofícios permanecem na destreza dos mes-
tres saveiristas, nos mestres carpinteiros, nos cor-
pos marcados, nos embates com instituições que 
buscam regulamentar as suas atividades.
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s.f. 1. navegação que se faz na costa, ou entre cabos 
(águas marítimas limitadas), com a terra à vista. 
2. navegação entre portos de um mesmo país ou a 
distâncias pequenas, dentro das águas costeiras

bri.ga de ven.to

cruzar os mares da vida nas alternâncias da maré é uma 
forma de compreender e se situar no mundo. A brincadeira, 
com sua pluralidade de expressões e propósitos, instaura 
vias de acesso para apreender essa dinâmica. (GOMES, 
2015, p. 191)

A partir da construção trazida até aqui, o planeja-
mento urbano apresenta uma postura de conivência 
com o movimento de soterramento na relação es-
tabelecida entre o mar e a cidade. Contudo, a lógica 
do mar continua a se manifestar, pela resistência, 
nos espaços urbanos, evocando a construção de li-
minaridades. 

. conclusão .

O soterramento da lógica do mar pela lógica da ter-
ra vem sendo desenvolvida por tanto tempo que 
se torna difícil conceber um olhar outro, principal-
mente quando se observa pelo viés do campo do 
urbanismo hegemônico e de sua produção de pla-
nejamento urbano. Contudo, produções outras de 
cidade nos auxiliam nesse exercício. Os espaços não 
são produzidos somente por sua materialidade; são 
também construídos pelas práticas exercidas que 
são, por vezes, subversivas. 

Desse ir e vir entre soterramento e resistência, vi-
sualize-se a existência de liminaridade pelo movi-
mento de maré. Existência imbricada e conflituo-
sa entre o mar e terra, pelo movimento das distintas 
camadas de tempo e de práticas de/na cidade, se 
manifestam especialidades limiares pelas práticas 
que reinventam corpo, espaço e tempo. 
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De um lado, corpos, espaços e tempos que se ho-
mogenizam pela lógica da terra, que soterra a lógica 
do mar. As formas de viver, fazer [corpos], cuidar, ser, 
crer, enlutar, festejar, comemorar que se desmantelam, 
ou se tornam invisibilizadas por conta de estraté-
gias tomadas de decisões realizadas pelos poderes 
públicos/estatais, legitimados por profissionais e 
técnicos de diversos campos, entre eles o de arqui-
tetura e urbanismo. Do outro, produções de cidade, 
tempo e espaço que resistem à esse processo pela 
permanência, pela (re)invenção.

A construção do espaço urbano é uma construção 
coletiva, realizada pelas mais diversos agentes, nas 
mais diversas instâncias e esferas. Cabe ao planeja-
mento urbano contemplar as formas distintas de se 
pensar e produzir cidade. Urge pensar pela lógica 
do mar e pelas resistências que sobrevivem à lógica 
da terra, evocando inversões e criando possibilida-
des de pensar e produzir os projetos urbanos para 
Salvador.
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