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Sallubridade 

O ser ella tam salutífera e livre de enfermidades 

Procede dos ventos que cruzam nella 

E como todos procedem da parte do mar 

Vem tam puros e coados 

Que nam somente nam danam 

Mas recream e acrescentam a vida do homem 

(Oswald de Andrade) 

 

 



RESUMO 

 

Esta dissertação trata da emergência do plano diretor ou de conjunto na Bahia dos anos 1930 e 
1940 enquanto recurso elitista destinado a atender ao disciplinamento da cidade de Salvador. O 
nosso objetivo principal é analisar o discurso do plano de conjunto num contexto maior de 
discursos e ações das classes dirigentes da Bahia no sentido de imprimir em Salvador dos anos 
30 e 40 o seu ideal urbano. Para tal, procedemos uma breve análise da Escola Politécnica da 
Bahia (EPB) no tocante à formação social do corpo docente e discente ao lado da caracterização 
do seu programa de ensino acreditando que a mesma representou órgão de formação de 
profissionais e de propaganda dentro do ideário de cidade acalentado pelos administradores da 
capital. Investigamos diversas modalidades textuais da época a exemplo de planos, decretos, 
posturas, artigos jornalísticos e anais de seminário de Urbanismo que denunciavam os aspectos 
“tortos” e “errados” da velha capital preconizando, por outro lado, a necessidade da aplicação 
do Urbanismo, a "ciência da cidade", e a organização de plano de conjunto para consertar a 
cidade segundo os princípios de constituição da "cidade civilizada": higiene, estética, 
circulação, segurança e educação social. Apresentamos, portanto, o discurso elitista do 
Urbanismo e plano num contexto maior de pronunciamentos e desejos sobre Salvador dos anos 
30 e 40 que eram favoráveis ao controle e, no limite, a eliminação de certos aspectos que 
depunham, segundo o pensamento das elites, “contra os nossos foros de civilização”, a saber, 
vendedores andarilhos, mendigos e moleques de rua, animais soltos a pastar nas praças, a falta 
de amplitude e retidão das vias públicas, o desalinho e a alta densidade dos velhos e novos 
quarteirões e outras tantas formas espaciais e práticas sociais reputadas indignas de uma cidade 
“moderna”, “progressista”, ou “civilizada”. Partimos da análise de alguns planos seabristas de 
embelezamento dos anos 1910 até alcançar a ruptura nos anos 30 quando identificamos a 
emergência de planos de conjunto na Bahia a partir de sua instituição de fomento 
(Departamento Central das Municipalidades). Na capital, a política do plano de conjunto e o 
ideário hegemônico de cidade estão contidas nos anais da Semana de Urbanismo de Outubro 
de 1935, realizada em Salvador, por engenheiros da EPB, e também nos relatórios e plantas do 
Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) entre 1943 e 1947. 

 

Palavras-chaves: Urbanismo, Plano Diretor, Bahia, Década de 1930 e 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work deals with to emergency of the master plan in Bahia in the 30s and 40s, of the 20th 
century as resource of the local elites for disciplining Salvador. Our aim is analize the master 
plan in the context more large. To do this, we have did a short analysis of the Polytechnic School 
of Bahia (EPB) regarding the social formation of faculty and students besides of 
characterization of its program of education. We believe that it represented an agency of 
professional training and of propaganda of city model cherished by the managers of Bahia 
capital. We investigate various textual modalities of the time such as plans, ordinances, 
postures, newspaper articles and lectures of Urbanism which denounced the "wrong" forms of 
the old capital and, on the other hand, the need for implementation of Urbanism, "science of 
cities", and the organization of an master plan to fix the city according to the principles of the 
"civilized city": hygiene, aesthetics, traffic, social security and education. Therefore, we present 
the elitist discourse of Urbanism and of master plan a bigger context of pronouncements and 
desires about Salvador in the years 30 and 40 who were favorable to the control and, ultimately, 
the elimination of certain uncivilized aspects, according to the thought of elites, namely 
"camelôs", homeless,  animals living in the city, the lack of breadth and straightness of public 
roads, the shabbiness and the high density of old and new blocks and many other spatial forms 
and of social practices unworthy of a "modern" city, "progressive" or "civilized". We start from 
the analysis of some "seabristas plans" of the 1910s to reach the break in the 30's when we 
identify the emergence of master plans in Bahia from its development institution (Central 
Department of Municipalities). In the capital, the policy of the master plan and the hegemonic 
ideology of the city are contained in annals of Urbanism Week of October 1935, held in 
Salvador, by engineers from EPB, and also in reports and maps of the EPUCS between 1943 
and 1947. 
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INTRODUÇÃO 

Em meados dos anos 1930, emerge na Bahia o discurso e a prática do plano de conjunto como 

técnica urbanística indispensável para disciplinar transformando a velha Salvador em “cidade 

civilizada” ou “cidade moderna”. A partir da década de 1930, políticos e engenheiros 

propuseram plano de conjunto para a capital da Bahia assumindo o propósito de denunciar e 

banir os aspectos de “cabilda africana” de Salvador, nas décadas de 1930 e 1940, que atentavam 

contra os “nossos foros de sociedade civilizada”. Eram as ruas estreitas, confusas e tortuosas 

como “caminhos de rato”, a promiscuidade de usos do solo, o adensado do casario compacto, 

sujo e desalinhado que premia as circulações, os vendedores ambulantes e suas práticas, 

mendigos e moradores de rua, moleques e animais soltos nas ruas, roupas estendidas nas 

sacadas, os mocambos, os cortiços e as casas de “avenida” incrustrados na zona urbana ou 

pululando nos subúrbios em franca expansão pelos anos 1930 etc. Tudo isto depunha contra o 

ideal de cidade civilizada ou progressista, segundo as elites dirigentes e seus intelectuais. Tal 

“cidade civilizada”, que é uma “cidade do seu tempo”, atendia aos ideais estéticos provenientes 

do mundo civilizado, às condições de vigilância do tráfego/fluidez de todas as coisas (pessoas, 

carros, mercadorias, fluidos...), às condições da higiene no combate/prevenção às doenças tais 

como malária, tuberculose e febre amarela e acrescentamos às demandas de um programa 

civilizatório que consistia na inclusão dos pobres e marginais em um certo lugar dentro da 

ordem urbana desejada por estas elites. Os ideólogos da “cidade civilizada” arrogavam a si 

mesmos o dever de uma grande obra de pedagogia social cujo cenário era a cidade. 

Engenheiros civis e agrimensores egressos da antiga Escola Politécnica da Bahia (EPB) ou 

professores da própria despontam nesse trabalho monográfico como figuras de proa no papel 

de técnicos e/ou políticos que em discursos, entrevistas, planos e governos apresentaram o 

Urbanismo e o plano de conjunto, a partir dos anos que seguem a Revolução de 30, como o 

caminho rumo à correção da “cidade errada” do Salvador. Apresentaremos, portanto, a EPB 

como a principal instituição formadora dos políticos e engenheiros que assumiram o governo 

municipal de Salvador em quase todo o período estudado disseminando o ideal de cidade 

civilizada e operacionalizando, no dia a dia, a política urbana promotora desse ideal: 

alargamento de ruas com suas consequentes demolições, medidas de controle higiênico-social 

sobre o comércio ambulante da cidade, erradicação de mocambos, casebres e casinhas de 

“avenidas”, dentro e fora da área urbana, em nome da higiene, vigilância, estética e da boa 

circulação. 



A EPB, escola formadora de engenheiros e administradores públicos, nasceu da iniciativa de 

engenheiros formados na Escola Politécnica do Rio de Janeiro (EPRJ) representantes de 

tradicionais famílias do Recôncavo baiano enriquecidas pelas antigas atividades agromercantis. 

Argumentamos, com base em Barbosa (2010), que a EPB representou o avanço do domínio das 

velhas classes agroexportadoras do Recôncavo açucareiro sobre o planejamento da capital 

formando profissionais do urbano e difundindo sua concepção de cidade civilizada também 

através dos seus veículos de comunicação (a revista Politécnica é um exemplo). Ao longo de 

sua história, a EPB serviu de espaço de coalizão entre as velhas classes rurais e as classes médias 

ascendentes da região sendo que estas não apenas ganharam status social via diploma, como 

também ascenderam na carreira política por meio da Escola Politécnica. 

Ainda no primeiro capítulo, que cobre o horizonte temporal de 1897 a 1920, identificamos a 

base pedagógica da EPB na EPRJ que, por sua vez, tinha suas raízes fincadas na tradição do 

ensino da Escola Politécnica de Paris (EPP). Nestes quase 20 anos, analisamos a emergência, 

na Bahia, dos planos de embelezamento ou melhoramentos, segundo a tradição do Barão de 

Haussmann, na Paris do século XIX, e de Francisco Pereira Passos, no Rio do início do século 

passado. Os planos seabristas para os distritos centrais de Salvador, na década de 1910, ainda 

que retomados, em parte, pelos prefeitos-engenheiros dos anos 1930 e 1940, destoavam da 

técnica do plano de conjunto posto em prática por estes administradores municipais no pós-

Revolução de 30. Registramos uma ruptura entre o saber/poder sobre a cidade expressado nos 

velhos planos de embelezamento da chamada Belle Époque e os novos planos diretores ou de 

conjunto que emergiram na Bahia pelos meados dos anos 30. Portanto, no capítulo segundo 

identificamos na criação do Departamento Central das Municipalidades (DCM), na metade dos 

anos 30, o ponto de emergência dos planos de conjunto na Bahia enquanto saber/poder 

hegemônico sobre as cidades. Criado na pasta da Secretaria do Interior, este departamento 

estadual tinha como atribuição assessorar técnica e financeiramente os municípios do vasto 

interior da Bahia, modernizando a gestão das cidades, padronizando processos, fiscalizando 

contas, e promovendo a elaboração de planos de conjunto para as cidades do interior. A nosso 

ver, o DCM, grêmio de engenheiros e típica repartição policial e varguista, ao mesmo tempo 

em que representou o braço político-policial da capital sobre o interior, organizou planos 

urbanísticos segundo as novas tendências difundindo o Urbanismo nas municipalidades 

interioranas. O DCM foi responsável pela introdução da prática do dossiê urbano, no cenário 

baiano, como fase precedente à escritura do plano, seguindo o modelo de plano diretor esboçado 

por Alfred Agache para o Rio entre 1926 e 1930. A partir da prática de dossiê urbano-regional 



fomentada pelo Departamento das Municipalidades, no interior da Bahia, esta técnica comporá 

os primeiros capítulos dos planos baianos como testificam o Plano de Urbanização de Itaparica 

e o Novo Plano Regulador de Ilhéus assinados por Peltier de Queiroz nos anos 30, também 

presente no discurso sobre o plano na Semana de Urbanismo de 1935 (3º capítulo) e estruturante 

no Plano EPUCS dos anos 40 (5º capítulo). 

A partir dos anos 30, os engenheiros da Escola Politécnica da Bahia (EPB) passam a conceituar 

em nosso meio o Urbanismo, “a ciência das cidades”, e a apresentar o plano de conjunto como 

a “terapia” capaz de promover no “organismo urbano” a ordem, o método, a harmonia que 

faltavam entre suas partes, ou seja realizar o objetivo do Urbanismo que, segundo o influente 

eng. Armando de Godoy, era “harmonizar os elementos dinâmicos e estáticos da cidade”. Tais 

planos partindo de uma matriz teórica que sublinhamos a teoria cidade-jardim e a técnica do 

dossiê urbano multidisciplinar preanunciando o próprio plano (Patrick Geddes etc.) propunham 

a cidade como organismo complexo composto de partes conectadas onde a compreensão do 

todo e das partes e suas relações intrínsecas era indispensável à terapia que conduz à ordem e o 

equilíbrio do todo através de suas partes. O plano de conjunto, portanto, era o estratagema capaz 

de produzir ordem, harmonia e método aos centros urbanos caóticos e retrógrados pelo fato de 

ser técnica de coordenação interdisciplinar abarcando muitos dos temas urbanos (tráfego, 

educação, finanças municipais, redes de abastecimento, habitação, indústria, proletariado etc.) 

e pela sua largueza de escala geográfica tendendo do urbano ao regional. O plano diretor ou de 

conjunto, tal como foi introduzido no Brasil no final dos anos 1920, era um corpo doutrinário 

ou de diretrizes gerais de orientação do futuro sobre o qual se assentariam os projetos 

localizados e pontuais. 

No capítulo terceiro analisamos as palestras dos engenheiros na ocasião da Primeira Semana de 

Urbanismo que ocorreu em Salvador de 20 a 27 de Outubro de 1935. Evento de engenheiros 

organizado pela Comissão do Plano da Cidade com o apoio da Sociedade dos Amigos de 

Alberto Torres (SAAT), seção Bahia, com o fim de apregoar o Urbanismo e o plano como o 

meio de concertar a Bahia apresentada nas palestras como uma “cidade errada”. A Comissão 

do Plano da Cidade do Salvador foi criada em 1934 por engenheiros da EPB sob o patrocínio 

político do Capitão Juracy Magalhães, interventor federal, com o objetivo de organizar o plano 

de conjunto da capital baiana. Como parte da agenda de trabalho, os engenheiros comissionados 

organizaram a Semana de Urbanismo, em 1935, com o fim de “vender Urbanismo ao público” 

em estabelecimentos culturais importantes da cidade tais como o Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, a Escola Politécnica e o Cinema Glória. Nesse capítulo analisamos a noção 



de Urbanismo e de plano apresentada nas conferências da Semana, a apresentação dos aspectos 

da “cidade errada” de Salvador e as proposições de “cidade correta” para o centro e os subúrbios 

da capital. 

O quarto capítulo apresenta a ação concreta de dois prefeitos-engenheiros sobre a Cidade do 

Salvador no contexto de organização do primeiro plano de conjunto da capital no final dos anos 

30 até meados da década dos 40. O governo Neves da Rocha (1938-42) e Elísio Lisboa (1942-

45) enquanto gestavam o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) 

realizaram, conforme o “espírito” do EPUCS, uma política civilizatória da capital baiana por 

meio de demolições de grandes quarteirões centrais para alargamento de logradouros, da 

erradicação de mocambos, do disciplinamento do comércio ambulante e “normal” da cidade e 

do estabelecimento de uma polícia urbana eficiente. A política urbana empreendida por Neves 

da Rocha e Elísio Lisboa, alunos egressos da EPB e professores desta, a nosso ver, condensa os 

ideais acalentados pelas elites dirigentes e classes médias de cidade higiênica (limpa), de 

eficiente circulação, portanto, desobstruída de tudo aquilo que impede os fluxos diversos e 

dificulta a vigilância abrangente e eficaz sobre tudo e todos, seguindo sempre os estilos estéticos 

europeus e norte-americanos de “cidade moderna”. Argumentamos que o EPUCS (1943-47) se 

constituiu na expressão mais bem acabada desse sonho de “cidade civilizada” que através do 

plano diretor enunciou as boas circulações, a erradicação de mocambos, favelas e “avenidas”, 

a distribuição espacial de centros de comércio e serviços, o zoneamento urbano capaz de pôr 

cada grupo social em seu respectivo lugar, o saneamento dos vales pantanosos e uma política 

habitacional remediadora da “população economicamente inferior” etc.  

No quinto e último capítulo analisamos o Plano EPUCS a partir da disputa contratual 

estabelecida entre o influente escritório Coimbra Bueno e Mário Leal Ferreira onde cada parte 

movimentou sua rede de influência do final dos anos 30 até 1942 quando foi assinado o contrato 

entre o engenheiro baiano Mário Leal e a Prefeitura de Salvador constituindo no início de 1943 

o EPUCS. Depois de apresentar uma curta cronologia das atividades do Escritório e sua 

organização interna, apresentamos o plano de conjunto do EPUCS enquanto uma “sociologia 

aplicada” ao cinturão de vales e morros que o sítio de Salvador é rico. A cidade entendida como 

um grande modelo hidrográfico composto por talvegues e platôs era o cenário do acúmulo 

malgrado da vida pobre e perigosa que habitava os fundos de vales e encostas e vielas de 

casinhas pobres de lavadeiras que se entremetiam nos bairros de médio e alto status. Contra 

este estado de coisas, o Plano EPUCS se levantou propondo, em linhas gerais, as formas 

modernas de ocupação das cumeadas residenciais e park-ways para os vales. 



Este trabalho historiográfico foi enfrentado em duas frentes de pesquisa. A pesquisa documental 

nos levou, primeiramente, ao influente jornal local A Tarde com o fim de consultar edições dos 

anos de 1934 e 1935 saltando para o intervalo compreendido entre 1940 e 1945. O jornal nos 

ofereceu parte da tessitura dos fatos históricos nos auxiliando na identificação dos atores sociais 

envolvidos e na apresentação da Cidade do Salvador nas décadas de 30 e 40. Seguimos a leitura 

da documentação jurídica e oficial tal como alguns planos de conjunto escritos nos anos 30 para 

cidades do interior da Bahia (Ilhéus e Itaparica), relatórios de governo, decretos e posturas 

municipais nos capacitando à análise da operação da técnica urbanística pelos atores políticos 

no tocante ao disciplinamento das cidades baianas, especialmente, a capital dentro do período 

estudado. Os relatórios de governo dos prefeitos publicados em diversos anos (1938, 1940, 

1942, 1943, 1944 e 1948) nos forneceram a amplitude da ação administrativa sobre Salvador 

dos anos 30 e 40 revelando, principalmente, o programa das elites a respeito da capital baiana 

daquelas décadas. Ao lado dos relatórios de gestão municipal, os decretos e posturas, ainda que 

em grande parte burlados pela prática social, como nos adverte Costa (1944) informando-nos 

diversas reedições de posturas municipais devido ao descumprimento social das normas, apesar 

disso capturamos neles os desejos, mesmo que frustrados, daqueles que dirigiam a vida da 

Comuna.  

Trabalhamos no terceiro capítulo com os anais da Primeira Semana de Urbanismo publicados 

numa brochura de quase 200 páginas de 1937 sob patrocínio de algumas casas comerciais locais 

sendo impressos mil exemplares distribuídos gratuitamente na capital e pelas prefeituras 

municipais do interior do estado (Oceplan; 1979). O quinto capítulo demandou a pesquisa junto 

ao acervo do EPUCS sito no Arquivo Público Municipal de Salvador. Lá encontramos as cartas 

trocadas entre os agentes da Prefeitura de Salvador e aqueles das empresas pleiteantes do 

contrato para a organização do plano de Urbanismo de Salvador no início dos anos 40, plantas 

desenhadas pelo EPUCS e relatórios diversos, especialmente, os relatos de campo realizados 

em 1944 e a Tese da Habitação Proletária. 

A nossa leitura de Michel Foucault (1999; 2004; 2008; 2010), ao lado da leitura documental, 

aguçou o nosso olhar para as questões da operação do poder disciplinar e regulatório sobre a 

Cidade do Salvador sempre nos permitindo que a pesquisa histórica nos conduzisse a teoria do 

filósofo francês. Em última instância, as concepções e desejos de cidade daqueles que operavam 

o planejamento urbano de Salvador dos anos 30 e 40 redundavam na prática disciplinar e 

reguladora sobre a cidade ainda que sujeitas às contingências do momento. 



1. Engenheiros e Planos de Embelezamento: “trabalho, patriotismo e 
glória”1 

1.1 Escola Politécnica da Bahia (EPB): origens e formação social (1897-1920) 

A Escola Politécnica da Bahia (EPB) foi criada em 1897 por um grupo social composto, em 

maior número, por engenheiros formados na Escola Politécnica do Rio de Janeiro (EPRJ)2 e 

egressos das tradicionais classes agromercantis situadas no Recôncavo açucareiro, sob a 

liderança do engenheiro Arlindo Fragoso, ex-professor da Escola de Agronomia da Bahia 

(EAB) e idealizador da Secretaria de Agricultura da Bahia. A criação do Instituto Politécnico 

da Bahia (IPB), em 1896, por dezessete sócios fundadores, tinha como objetivo principal criar 

e administrar a primeira escola de formação de engenheiros em Salvador (Barbosa; 2010, p. 

81).  

No presente capítulo, estudaremos, brevemente, a formação social da EPB, a primeira escola 

de Engenharia situada em Salvador fundada, no início da República, por engenheiros formados 

nas escolas cariocas na década de 1880, filhos de tradicionais famílias proprietárias de terra ou 

dedicadas ao comércio agroexportador. Os bancos do alunado e, depois, as cátedras da jovem 

instituição de ensino foram sendo progressivamente ocupados por uma classe média urbana 

proveniente, principalmente, de Salvador e, depois, de outras capitais da região Norte-Nordeste. 

Com o status social elevado pelo diploma, esses segmentos médios-urbanos galgaram postos 

de comando na administração pública e entraram na política. Caso paradigmático é o de Neves 

da Rocha que cursou Engenharia Civil na EPB entre 1912 e 1916 ingressando nesta na condição 

de bolsista após apresentar “prova de pobreza” (Guimarães; 1973, p. 72). Entre 1938 e 1942, 

Neves da Rocha foi prefeito da capital baiana e em seu governo, como estudaremos adiante, 

organizou a visita de Alfred Agache a Salvador e comandou o processo político de constituição 

do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) desde o início do seu 

mandato. Depois da sua passagem pela chefia do executivo municipal, Neves da Rocha jamais 

saiu da vida pública assumindo sucessivamente diversos cargos de comando em agências 

públicas. Parece-nos que o conjunto IPB/EPB, além de trampolim político para classes médias 

urbanas como ocorreu com Elísio Lisboa e Neves da Rocha, serviu também de elemento 

aglutinador das classes dominantes no tocante ao planejamento urbano na Bahia e instituição 

1 Lema dos fundadores da Escola Politécnica da Bahia (Guimarães; 1973). 
2 A EPRJ fora criada em 1874. Segundo os autores consultados por Barbosa (2010), a fundação da EPRJ, primeira escola 
civil de engenharia no Brasil, foi o marco histórico da emancipação do ensino da Engenharia Civil em relação às forças 
armadas.



de propaganda de ideário urbano dessas elites agromercantis que faziam extrapolar a sua 

hegemonia do mundo rural para o urbano nas primeiras décadas republicanas. Além disso, o 

conjunto IPB/EPB formou, segundo o programa escolar importado da França mediante a EPRJ, 

técnicos capazes de operacionalizar o projeto de cidade transformando em concreto as ideias e 

aspirações das elites do Recôncavo relativas à capital.  

O IPB foi instalado solenemente em julho de 1896 numa reunião realizada no salão nobre da 

Secretaria de Agricultura da Bahia, instituição política das elites agroexportadoras do velho 

Recôncavo baiano, idealizada e dirigida por Fragoso. À cerimônia de abertura do Instituto 

compareceram autoridades governamentais, magistrados e jornalistas, além dos próprios 

sócios-fundadores3 (Guimarães; 1973, p. 8). Dentre os professores-fundadores da EPB, 

citaremos alguns dos nomes mais notórios que, na maioria dos casos, pertenciam às famílias de 

grande importância na sociedade baiana desde os tempos imperiais. Frederico Pontes, 

engenheiro de grande prestígio, era sócio da Sociedade Baiana de Agricultura (SBA), 

instituição ligada às elites rurais do Recôncavo. Augusto César Berenguer e Dionísio Gonçalves 

Martins, filho do Barão de São Lourenço, foram diretores de Obras Públicas junto à Secretaria 

de Agricultura. Alexandre e Augusto Bittencourt eram membros de poderosa família, "os 

Bittencourt", que possuíam investimentos no comércio de exportação e serviços bancários além 

de sócios da tradicional Associação Comercial da Bahia. Aristides Galvão de Queiroz foi 

professor de Agricultura na Escola de Agronomia da Bahia e um dos fundadores do Clube de 

Engenharia, no Rio de Janeiro. Por fim, apresentamos Miguel Calmon du Pin e Almeida que, 

ao lado de Octávio Mangabeira, foi o grande representante da EPB junto ao Governo Federal, 

sendo Ministro da Agricultura entre 1922 e 1926 e político influente durante a Primeira 

República. Sobrinho do Marquês de Abrantes, Calmon era um legítimo representante das velhas 

classes ligadas ao mundo rural. Membro da Sociedade Baiana de Agricultura e da Associação 

Comercial da Bahia, quando a EPB estava sendo criada Calmon ocupava a chefia da Secretaria 

de Agricultura da Bahia. Além da estreita vinculação ao mundo agroexportador, o grupo 

liderado por Arlindo Fragoso tinha em comum, com raras exceções, a formação em Engenharia 

junto a EPRJ na década de 1880. O próprio Fragoso foi colega de turma de Miguel Calmon. 

Esta identidade do grupo formada em torno da Escola Politécnica do Rio de Janeiro é 

evidenciada pelo fato deles se intitularem os Politécnicos. O Instituto4 responsável em criar e 

administrar a EPB era privado, mas sobreviveu graças ao amparo financeiro dos sucessivos 

3 Guimarães (1973; p.15) nos informa que entre os “sócios correspondentes” do IPB figuravam nomes importantes da 
engenharia brasileira como o de Francisco Pereira Passos e Teodoro Sampaio. 
4 A EPB esteve subordinada diretamente ao IPB até meados de 1934 quando passou pelo primeiro processo de federalização. 



governos estaduais e federais obtido via influência política dos sócios. O objetivo do IPB foi 

expresso em seu estatuto da seguinte forma: 

Criar e manter com os seus recursos e auxílio que possa conseguir dos poderes 

públicos, sob o nome de Escola Politécnica da Bahia, uma escola de engenharia, 

teórica e prática, que formará agrimensores e engenheiros civis, admitindo, 

posteriormente, cursos especiais de engenharia industrial, mecânica, de minas e 

agronômica. (Barbosa; 2010, p.45) 

A EPB foi criada em março de 1897 e reconhecida como instituição de ensino superior 

autônoma e equivalente às congêneres federais pelo Decreto 2.803 de 09/05/1898 assinado pelo 

presidente da República Prudente de Morais (Guimarães; 1973, p. 21). Discutindo as origens 

da EPB, Cid Teixeira apontou como um dos motivos da sua criação a decadência econômica 

das frações ligadas a produção açucareira do Recôncavo ao lado da necessidade de formar 

técnicos especializados para ocupar cargos de comando junto à administração pública, haja 

vista que os bacharéis formados nas antigas faculdades de Direito e mesmo os doutores egressos 

dos bancos das faculdades de Medicina já não podiam atender às demandas específicas 

colocadas pelos novos tempos (apud Barbosa; 2010, p.82). A criação da EPB, segundo Teixeira, 

atendia aos filhos das elites agrárias decadentes do Recôncavo como um meio de ascensão 

social mediante o diploma e como resposta à mais complexa atividade do Estado republicano 

federalizado que demandou a criação de escolas regionais formadoras de engenheiros5 aptos a 

ocupar os postos de comando não apenas frente à Administração Pública, como também 

comandando a produção econômica (indústria e agricultura) num momento de consolidação do 

capitalismo no país.    

Portanto, o regime republicano, enquanto fenômeno político-econômico, demandou, já em suas 

origens, a proliferação de profissionais agrimensores, especialistas em medir e cadastrar, tal 

como prenunciava a Lei das Terras de 1850, lei imperial que promoveu a figura do agrimensor 

inaugurando o comércio capitalista de terras no Brasil. A República com seu aparelho estatal 

federalizado, portanto mais complexo, exigiu a formação alargada de engenheiros geógrafos 

capazes de cartografar, mas também estabeleceu a figura do engenheiro civil capaz de 

empreender infraestruturas de controle e aproveitamento econômico do vasto território nacional 

difícil de unificar tais como portos, estradas, ferrovias, represas, açudes, tubulações diversas 

5 Eis algumas das escolas de engenharia criadas nos últimos 30 anos do século XIX: Escola Politécnica do Rio de Janeiro 
(1874); Escola de Minas de Ouro Preto (1875); Escola Politécnica de São Paulo (1894); Escola de Engenharia de Porto 
Alegre (1896); Escola de Engenharia de Pernambuco (1895); Escola de Engenharia Mackenzie (1896); Escola Politécnica da 
Bahia (1897). 



etc. Em todas as fases do ciclo social, demandavam do gestor o saber de engenheiro: a produção 

e o controle do trabalhador; a fabricação e o cultivo; a distribuição de mercadorias; e a instrução 

do povo.  

O perfil do alunado da EPB, escola baiana de formação de engenheiros civis e agrimensores, 

pode ser estatisticamente esboçado mediante a pesquisa realizada por Barbosa (2010). Pelos 

dados do levantamento documental realizado por aquele autor, reconhecemos o forte caráter 

regional da Escola comprovado pela origem da maioria dos estudantes e professores da 

instituição. Segundo a pesquisa, realizada para os anos de 1897 a 19206, numa amostra de 530 

indivíduos, 56% dos matriculados eram baianos; destes, 59% eram soteropolitanos. Além da 

Bahia, outros estados que possuíam percentagens de matriculados significativas eram Ceará 

com 5%, Pernambuco com 4% e Sergipe e Pará com 3% cada. A forte natureza regional da EPB 

fica mais evidente quando a mesma pesquisa contabiliza 79% de alunos provenientes da região 

Norte-Nordeste e apenas 8% de discentes oriundos da região Centro-Sul. Segundo o autor da 

pesquisa, “[...] a Escola Politécnica da Bahia, foi um estabelecimento de ensino voltado para os 

filhos das camadas médias urbanas do Norte-Nordeste, mas principalmente da capital baiana 

[...]” (Barbosa; 2010, p. 96). 

Buscando provar que a Escola era de formação técnica das classes médias de Salvador, a mesma 

pesquisa procurou identificar a profissão dos pais da amostra de 530 alunos matriculados de 

1897 a 1920. O autor do estudo advertiu que apenas 33% da amostra apresentaram dados sobre 

a formação dos pais. Não obstante, cremos ser significativo os resultados desse levantamento. 

Do que foi possível investigar, 21% eram filhos de militares, 27% filhos de bacharéis 

(advogados), 2% filhos de funcionários públicos, 10% filhos de altos funcionários públicos 

(diplomatas, desembargadores, conselheiros e magistrados), 4% filhos de professores, 3% 

filhos de farmacêuticos, 10% filhos de médicos, 7% filhos de engenheiros, 4% filhos de 

negociantes e 12% filhos de fazendeiros. Portanto, ao menos 78%, como ponderou o autor da 

pesquisa, podem ser classificados como pertencentes às classes médias urbanas.  

No tocante ao corpo docente, seguindo o mesmo levantamento e dentro do mesmo período 

(1897-1920), 79% eram baianos e destes 68% eram soteropolitanos. Ao forte caráter regional 

do corpo docente, adicionamos o expressivo estilo endógeno da Escola: 41% dos professores 

dentro desse período foram alunos da própria EPB. A este dado soma-se relevantemente 6% de 

6 Cobre perfeitamente o período de formação dos engenheiros que participaram da Comissão do Plano da Cidade do Salvador 
nos anos 30 e do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador nos anos 40. 



professores formados na antiga Escola Central do Rio de Janeiro e 36% ex-alunos da Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro (EPRJ).  

Conforme foi defendido estatisticamente acima, ao longo de seu desenvolvimento, a EPB, 

empreendimento das elites rurais, foi agregando progressivamente ao alunado e ao professorado 

os setores médios de Salvador e de outras capitais da região. Levando-se em consideração a 

formação da maioria dos fundadores e professores do conjunto IPB/EPB em escolas de 

Engenharia do Rio de Janeiro, nosso próximo passo será analisar, brevemente, a orientação do 

ensino da EPB e a influência exercida pela EPRJ. 

1.2 França, Rio e Bahia: formação de engenheiros e noções sobre plano de embelezamento 

ou melhoramentos 

Os Politécnicos adotaram para a EPB o plano de ensino da EPRJ reconhecendo Arlindo Fragoso 

“[...] as faltas que ressente a escola de Pernambuco e a confusão que se nota na de São Paulo”.  

Entre 1874 e 1894, ou seja, nos vinte anos que separam a criação das duas primeiras escolas 

politécnicas do país – respectivamente, a do Rio (EPRJ) e a de São Paulo (EPSP) - havia apenas 

uma escola de Engenharia Civil stricto sensu (a EPRJ) separada da formação de oficiais do 

Exército. Segundo Barbosa (2010; p. 83), em “25 de abril de 1874, institui-se a criação da 

Escola Politécnica, subordinada a partir de agora ao Ministro do Império, separando, 

finalmente, a formação dos engenheiros civis do controle militar". Neste ínterim, uma geração 

de engenheiros provenientes de várias partes do Império formou-se na EPRJ e regressando para 

suas regiões empreenderam obras e abriram escolas, como ocorreu na Bahia no final da década 

de 1890.  

A EPRJ aderiu o modelo de ensino da Escola Politécnica de Paris (EPP), assim como a maioria 

das escolas latino-americanas de Engenharia criada durante o século XIX7. O paradigma da 

EPP se tornara tão hegemônico no Brasil que a EPRJ, tendo adotado a matriz francesa, era 

considerada “modelo oficial” e caso um grupo de engenheiros pretendesse criar uma escola de 

Engenharia no Brasil teria seu caminho facilitado no sentido de receber o reconhecimento do 

Governo Federal caso assumisse de antemão o plano de ensino da congênere carioca (Hassen 

apud Souza; 2009, p. 11). Archimedes Guimarães (1973; p. 139), em sua compilação das atas 

da congregação da EPB, comentou que “o Instituto Politécnico admitiu o mesmo plano de 

A EPP foi criada em 1794.



ensino da Escola Politécnica Federal (EPRJ), traçado pelo decreto 2.221, de 23 de janeiro de 

1896”. 

A construção pedagógica dos cursos de Engenharia no Brasil do fim do século XIX se deu sob 

a forte influência das intervenções urbanas ocorridas em Paris quando Barão Georges 

Haussmann era o prefeito do Sena (1853-70). Ecoou mundo afora, e as elites brasileiras 

captaram muito bem, as transformações porque passou a capital francesa a partir de meados dos 

Oitocentos sob o comando dos engenheiros da EPP e de uma elite financeira e comercial que, 

por meio de planos de embelezamento ou melhoramento, rasgaram a Paris medieval com 

monumentais avenidas e diversos espaços abertos. A aproximação das elites brasileiras ao 

mundo francês e a crescente projeção internacional adquirida pela Paris das Exposições 

Universais explicam, ao menos em parte, a potência da circulação de ideias que fez de Paris e 

sua escola de engenheiros a grande escola do Urbanismo brasileiro já em suas origens. 

Souza (2009) enfatizou em seu trabalho a influência de Saint-Simon8 na formação dos 

engenheiros da EPP. Saint-Simon foi um grande incentivador da “matematização da Ciência” 

e sua crítica social tem forte componente espacial sempre associando a “Física Social”, projeto 

positivista de construção de uma ciência social, ao saber do engenheiro sobre redes técnicas e 

espaços ideais. Este professor da Politécnica de Paris “propugnava que os engenheiros por seu 

conhecimento técnico e consciência social, eram os mais aptos a dirigir o Estado” (Souza; 2009, 

p. 1), tornando-se a fonte do pensamento que legitimou o governo de engenheiros sobre as 

cidades. Os trabalhos do Barão Georges Haussmann na Paris do século XIX foram assentados 

em décadas de reflexão técnico-social dos “engenheiros sansimonistas” que lograram ocupar 

cargos de comando naquela administração. Juntamente com o forte impacto no pensamento e 

práticas urbanísticas produzido pelas obras e ruínas levadas a cabo nas reformas parisienses, a 

própria imagem dos engenheiros foi projetada acima dos arranha-céus, em grande parte do 

mundo, como administradores urbanos competentes e eficientes, graças a sua formação 

politécnica.  

O projeto político de “metrópole sã” dos engenheiros da EPP passava pela meditação de um 

conjunto de temas tais como as redes de infraestruturas (água e esgoto), a circulação e seus 

traçados de vias públicas, a adequação dos novos equipamentos na trama urbana, o 

adensamento/insalubridade e a relação da capital com a região. Segundo Antoine Picon, a 

8 Saint-Simon, Conde Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825), engenheiro e filósofo, professor da Escola Politécnica de 
Paris. Um dos pais do positivismo é conhecido pela literatura como um dos "socialistas utópicos" do início do século XIX. 



evolução do papel dos engenheiros partia do que foi nominado, a partir de 1830, 

"embelezamento", que consistia numa série de ações pontuais como construir infraestruturas 

técnicas tais como portos, canais, redes de esgoto e água, meios de locomoção de homens e 

circulação do ar e luz até alcançar a fase em que passavam também a tomar parte das decisões 

políticas da Comuna assumindo postos de comando (Souza; 2009, p. 4). Portanto, a circulação, 

a estética e o saneamento urbano eram temas centrais dos projetos de melhoramentos ou 

embelezamento desses engenheiros.  

No Brasil, mesmo sob o império, mas principalmente no decorrer do regime republicano, o 

ideário dos engenheiros da Politécnica de Paris e as lições práticas de prefeitos reformadores 

europeus da segunda metade do século XIX, especialmente Haussmann, ganharam forma nos 

planos de embelezamento para as principais capitais brasileiras sendo exemplar a reforma 

urbana perpetrada pelo prefeito-engenheiro Francisco Pereira Passos no Rio de Janeiro (capital 

da República) entre 1903 e 1906. Em Salvador, no governo estadual de J.J. Seabra, entre 1912 

e 1920, uma série de planos de embelezamento urbano foram traçados sob a coordenação de 

Arlindo Fragoso e do engenheiro-intendente Júlio Brandão para os distritos centrais da capital 

baiana.  Quando ocupou o ministério da Justiça e Negócios Interiores na presidência de 

Rodrigues Alves (1902-06), Seabra colaborou junto a Pereira Passos nas reformas urbanas da 

capital federal.  A pasta da Justiça certamente era das mais importantes da República por abraçar 

a administração da justiça, saúde, educação e polícia. Como ministro, Seabra contratou Osvaldo 

Cruz para dirigir a saúde pública da capital, criou a polícia civil do Rio e organizou diversos 

serviços públicos da capital. Considerado um benemérito da EPB, quando governador da Bahia 

(1912-16), Seabra convidou o engenheiro Arlindo Fragoso, catedrático e fundador da EPB, para 

ocupar a Secretaria Geral do Estado, pasta responsável por administrar as reformas urbanas da 

capital do estado. A afinidade ideológica entre J. J. Seabra e a EPB era de longa data. Ainda 

quando ministro, J. J. Seabra conseguiu amenizar o mau estado financeiro da EPB através de 

verbas federais. Quando governador, Seabra distribuiu cargos políticos a vários professores da 

EPB, especialmente Fragoso no cargo de Secretário Geral do seu governo, amparando 

financeiramente a Escola através de maiores dotações estaduais. A dimensão da autoridade do 

político baiano sobre a Escola pode ser demonstrada em um exemplo: em 1904, devido à 

eclosão de uma epidemia de febre na capital baiana, o serviço de Higiene Municipal, através de 

ofício, aconselhou à diretoria da EPB a suspensão de suas atividades por 15 dias juntamente 

com a prescrição de vacinação de sua comunidade acadêmica. A diretoria se reportou ao 

ministro Seabra que consentiu com a suspensão das aulas, com a condição do prolongamento 



do calendário institucional por mais 15 dias de modo a compensar a quinzena de recesso escolar 

(Guimarães; 1973, p. 45). 

Os projetos de “melhoramentos municipais” para a cidade do Salvador, desenhados no primeiro 

governo de Seabra, serão rapidamente examinados aqui como exemplo daquilo que 

conhecemos por planos de embelezamento ou de melhoramentos empreendidos por 

engenheiros egressos das Escolas Politécnicas brasileiras.  

A técnica urbanística colocada em prática nas reformas urbanas europeias da segunda metade 

do século XIX, especialmente na Paris de Haussmann, e nas intervenções de Pereira Passos no 

Rio da primeira década do século XX, foi o caminho adotado por Seabra e seus engenheiros, 

entre 1912 e 1916, ainda que muito tenha permanecido apenas no papel devido às dificuldades 

financeiras imposta pela Guerra de 1914 ao erário estatal. O governo Seabra, através dos 

projetos de melhoramentos, produziu obras de alargamento das Ruas da Misericórdia e Chile, 

no distrito da Sé, e construí a Av. Sete de Setembro – da Ladeira de São Bento ao Largo do 

Porto da Barra – a maior obra viária até então (4.600 m), “destruindo-se monumentos 

importantes para a cultura nacional, como as Igreja da Ajuda, São Pedro, São Raimundo e 

Mercês além de exemplares significativos da arquitetura civil” (Oceplan; 1979, p. 10).  

Os trabalhos programados constavam na forma de um plano de obras. Para o trecho 

compreendido entre a Praça 15 de Novembro (Terreiro de Jesus) e a Praça Castro Alves foi 

apresentado pela Resolução nº 344, de 29 de agosto de 1912, o “Projeto de Melhoramentos do 

Distrito da Sé” de autoria da Intendência Municipal. Para o trecho entre a Praça da Piedade e a 

Ladeira da Independência (Nazaré), foi desenhado o “Projeto de Melhoramentos do Distrito de 

Santana”, apresentado em abril de 1912, abrangendo a porção mais ao sul do centro da cidade. 

Acrescentamos a este conjunto de “melhoramentos municipais”, ainda na primeira cumeada da 

capital, a abertura da Av. Sete de Setembro, maior obra viária da Bahia até então, concluída 

dentro do seu primeiro mandato (1912-16) mediante “empréstimo popular”. Por fim 

acrescentamos, na Cidade Baixa, as obras de modernização do porto e a construção de um bairro 

comercial contíguo ao parque portuário por meio de aterros sobre a Baía de Todos os Santos 

(Figura 1). 
 

 

 

 



Figura 1| Planos de embelezamento, J. J. Seabra (1912-20) 

 
                                          Fonte: Campinho (2009; p. 62 - modificado) 

Na figura 1, apresentamos a espacialização de alguns “melhoramentos” esboçados pelos 

engenheiros politécnicos a serviço do governador Seabra. Em azul, representamos os 

“melhoramentos” executados, a saber o alargamento da Rua Chile, principal artéria da cidade, 

e, paralela a esta, a Rua da Ajuda também alargada assim como as ruas transversais às duas que 

também sofreram recuo para um novo alinhamento. Em vermelho, registramos os 

“melhoramentos” que permaneceram tinta morta devido à falta de recursos.  

O Projeto de Melhoramentos do Distrito da Sé compreendia a área do velho distrito entre a 

Praça 15 de Novembro (Pelourinho) e a Praça Castro Alves. Pelo exame da Figura 1, 

observamos que as demolições, com o fim de alargamento de vias, ocorreram na parte sul do 

distrito afetando a Rua Chile até alcançar a Rua da Misericórdia na altura do Pelourinho. Neste 

trecho se concentraram as demolições previstas pelo Projeto vitimando duas notórias igrejas 

quinhentistas (Igreja da Ajuda e a Sé de Palha) com o fim de “desimpedir” a Rua Chile. Os 

trabalhos de alargamentos concernentes a parte norte do distrito da Sé (Rua do Colégio, Rua do 

Arcebispo e Terreiro de Jesus) não foram realizados até 19209. Neste Projeto de 1912 já estava 

prescrito a demolição da Igreja da Sé e o Palácio Arquiepiscopal da Rua do Arcebispo e caso 

fosse alargada esta rua, todos os quarteirões do lado do mar seriam postos abaixo, visando a 

criar um belvedere com vista para a Baía de Todos os Santos (Oceplan; 1979, p. 11).  

9 Como veremos adiante, o prefeito-engenheiro Neves da Rocha (1938-42) completará os alargamentos de ruas que 
constavam no Projeto de Melhoramentos da Sé que não foram executados até 1920.  



O Projeto de Melhoramentos do Distrito de Santana, também apresentado em 1912, prenhe de 

caráter geométrico e demolidor, assim como aquele apresentado para a Sé, sugeria uma avenida 

começando na Praça da Piedade alcançando sempre em linha reta a Ladeira da Independência, 

demolindo quarteirões entre esses dois pontos, inclusive parte da sacristia do Convento da Lapa 

(Figura 1). Se o erário estadual comportasse o Projeto do Distrito de Santana, o engenheiro 

apagaria da planta da cidade os seguintes logradouros: Rua do Grabatá, Ladeira do Bângala, 

Rua do Bângala, Ladeira da Palma, Rua do Castanheda, Rua da Mouraria, Rua do Tinguí e a 

Ladeira do Gravatá (Oceplan; 1979, p. 10-11). 

O mais audacioso dos planos de embelezamento desenhado para o governo Seabra, certamente, 

foi o “Projeto de Melhoramento da Parte da Cidade de S. Salvador” de autoria do engenheiro 

Alencar Lima (Figura 1). Em tal projeto, Alencar Lima contou com a colaboração de Soares de 

Pinho, engenheiro civil formado pela EPB e professor de Desenho (Guimarães; 1973, p. 107). 

O projeto propunha uma avenida em linha reta partindo da Praça Castro Alves rumo ao sul até 

alcançar o Largo 2 de Julho (Campo Grande). O plano de melhoramento de Alencar Lima e 

Soares de Pinho foi lembrado por um popular quando entrevistado pelo A Tarde, em 1941, 

durante a visita de Alfred Agache em Salvador (A Tarde; 26/04/1941, p. 2). Como veremos 

adiante, o vespertino editou uma reportagem com sugestões de baianos anônimos ao ilustre 

urbanista francês que passava pela capital. Este popular, de modo interessante, disse que seria 

bom apresentar à Agache o plano de Alencar Lima visando a descongestionar a primeira 

cumeada da cidade. Diante do fato deste plano ser lembrado por um popular 29 anos depois da 

sua feitura, chegamos à conclusão de que este plano de melhoramento fora divulgado o bastante 

para permanecer lembrado por quase três décadas. 

Em discurso realizado em 1913, na Assembleia Legislativa, Seabra expressou pontos 

importantes do seu pensamento que podem lançar luz sobre os planos de melhoramentos 

traçados por sua equipe de engenheiros. O primeiro ponto relevante a ser destacado é o caráter 

anticolonial dos planos esboçados em Salvador. Como cremos que o pensamento de Seabra é o 

pensamento do seu tempo, os embelezamos eventualmente traçados, neste período, nas demais 

capitais do país não fogem a este apelo contra os aspectos do passado colonial.  

Obras e melhoramentos, de modificação desta cidade, cujo aspecto colonial 

assinalava, depois da independência, em dois regimes diferentes, nas contrárias 

atuações da política, sucedendo-se no poder vontades e opiniões de todos os partidos, e 



descuido simultâneo das administrações deste Município e dos Governos da Bahia [...] 

(Oceplan; 1979, p. 16 – destaque nosso). 

Outra característica importante revelada pelo estadista baiano a respeito dos planos é seu caráter 

de projeto, verdadeiros “planos de obras”, de curto alcance sendo consumido no ato da execução 

da obra urbana. Normalmente, o plano de embelezamento, típico plano da Primeira República, 

mesmo antecedido por relatório escrito por uma comissão, não passava de projeto físico (redes 

de abastecimento, equipamentos, logradouros etc.) esboçado numa planta cadastral da cidade. 

Eram os famosos “planos de engenheiros” como denominou Benchimol (1992; p. 140-46). As 

elites brasileiras, República a dentro, sonhavam em transformar a “face obsoleta” das nossas 

capitais através dos melhoramentos urbanos fazendo-as do seu tempo, segundo o ideal urbano 

construído a partir das “cidades civilizadas” do continente europeu. Como Seabra expressou no 

próximo trecho de sua palestra no Legislativo baiano 

[...] os projetos e as obras que sabeis, os tratados que impulsiono, ás vezes 

melhoramentos que, como símbolos de nosso caminhar para civilização, e 

interrompendo a inércia do passado, se levantam do nada, e crescem, e se adiantam, e 

hão de ser, em próximo futuro, a irrecusável prova do documental da criadora e 

patriótica atividade desta época. Benditas as revoluções que mudam a face obsoleta 

e anacrônica das cidades [...] que drenam os campos, que impulsionam as vias de 

comunicação, que levantam templos à ciência e vão ao encontro das aspirações 

artísticas, amparando, protegendo como uma necessidade social [...]. 

Imbuído do progressismo de seu tempo, Seabra apresenta o caráter reformador de tais planos, 

capazes de promover “grande transformação”, de sacudir e elevar o estado de ânimo social, em 

nome da ciência e da arte e do amparo social. Eram planos positivistas que, em nome da estética, 

da higiene e circulação esboçavam alargamentos viários, novos conjuntos de prédios públicos, 

aformoseamento ou ampliação de espaços abertos, redes de abastecimento (água e esgotos), 

novas estruturas portuárias, novos bairros periféricos, reformas nas áreas centrais etc. Eram 

planos que 

[...] sintetizam-se nas avenidas que se rasgam, nas ruas que se alargam, nas casas 

novas que se erguem, nas cúpulas e torres que se erigem, na ânsia de renovar e 
progredir [...] E vos confesso que tudo farei para dar à Capital do Estado novos 

melhoramentos, o que faz jus a sua população ordeira e operosa. 



O Decreto federal nº 2.221, de 23 de janeiro de 1896, 8º da Republica, assinado pelo presidente 

Prudente de Morais e pelo seu ministro da Justiça, aprovou os “estatutos da Escola Polytechnica 

do Rio de Janeiro”. Esse decreto, ao instituir estatutos da EPRJ, definiu o modelo pedagógico 

a ser seguido pelas diversas escolas de engenharia que iam sendo criadas em várias regiões do 

país nos fins do século XIX. Como afirmamos acima, a EPB assumira desde a sua criação o 

modelo oficial da EPRJ. Em sua compilação, Guimarães nos informa que já em 1913, Alfeu 

Dinis Gonsalves, professor da EPB, sugeriu “uma comissão para organizar as decisões da 

Congregação relativamente ao ensino, combinadamente com a Lei Orgânica e o Regulamento 

da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ‘aos quais nos submetemos’” (Guimarães; 1973, p. 

72). A proposta deste professor de compor uma comissão para equiparar o plano de ensino da 

EPB aos estatutos da EPRJ 16 anos depois da criação da escola baiana revela uma busca 

continuada em aproximar a EPB do modelo oficial condensado na EPRJ que, por sua vez, tinha 

suas origens filosóficas na França. 

Em 1897, durante a solenidade de fundação da EPB, Fragoso escolheu conscientemente o lema 

“pela ciência, pela instrução e pela pátria” escrito por Napoleão no estandarte da Politécnica de 

Paris para compor a bandeira da nova escola de Salvador (Guimarães; 1973, p. 14). 

Representando o governador Luiz Viana, o Secretário do Interior, Sr. Sátiro Dias, presidiu a 

sessão de abertura da escola confirmando o apoio do estado, na pessoa do governador, à 

iniciativa de fundar na capital baiana uma escola de formação de engenheiros ponderando que 

“em meio às aflições da Pátria, ainda de luto pelas mágoas da sua atualidade, era uma nota 

consoladora aquela festa”. O secretário referia-se a Guerra de Canudos (1896-97) que ocorria 

no interior do estado. Arlindo Fragoso o respondeu, em seu discurso, que também a Escola 

Politécnica de Paris surgira em meio a agitações nacionais. 

O modelo curricular estabelecido pelo decreto 2.221 para a EPRJ (Politécnica Federal) era 

composto de um curso geral, básico para todas as especialidades da engenharia, e de cursos 

especiais para especializar os alunos em Engenharia Civil, Minas, Industrial, Mecânica e 

Agronômica. O curso geral durava três anos e seguindo o modelo da EPP, fornecia base em 

“ciências matemáticas e físicas” por meio de disciplinas que versavam sobre geometria, cálculo, 

física mecânica e química (Quadro 1). Neste primeiro momento, se introduzia também o 

conhecimento de topografia, legislação de terras e geodesia porque, segundo o decreto 2.221, a 

formação do curso geral proveria a formação de agrimensores no país. Portanto, todo 

engenheiro formado em escolas nacionais que seguissem o “modelo oficial” da EPRJ seria 



agrimensor. Os próximos três anos de sua formação seriam dedicados a uma especialização 

(Engenharia Civil, Minas, Mecânica, Industrial, Agronômica).  
 
 

Quadro 1| EPRJ: plano de ensino  
Curso Geral     Engenharia Civil 

 
     Fonte: Decreto nº 2.221 
 
A tradição pedagógica da EPP, modelo de concepção iluminista e enciclopédica que tinha como 

uma das suas finalidades desenvolver uma articulação harmoniosa entre as ciências e a 

engenharia, foi assumida pela EPRJ desde sua fundação em 1874, pelo decreto 2.221 de 1896 

e pela EPB em 1897. A tradição da EPP concedia um papel central à geometria. Segundo André 

Mattedi, "O modelo dessa síntese enciclopédica era a geometria descritiva, que ocupava o lugar 

de maior destaque nesse programa, pois fornecia o método geométrico geral que seria aplicado 

sucessivamente a todos os campos da engenharia civil ou militar" (apud Barbosa; 2010, p. 33). 

Os engenheiros politécnicos eram geômetras por formação. A geometria descritiva era aplicada 

no curso especial de Engenharia Civil (Quadro 1). A geometria não apenas fornecia subsídios 

técnicos para o desenho, disciplina básica na formação desses engenheiros, como também 

emprestava o seu repertório conceitual para a estruturação de visão de mundo. O plano de 

embelezamento, eminentemente “plano de engenheiro”, consistia na aplicação da geometria 

descritiva no espaço urbano. Produto do esmero geométrico desse engenheiro-geômetra e sua 

predileção pela linha reta e belos eixos de perspectivas, o plano de embelezamento, quando 

custeado pelos cofres públicos, se realizava sobre os escombros dos quarteirões urbanos 

herdados pela lógica nada euclidiana da cidade colonial (ou medieval, no caso europeu). 

Em 1897, o Instituto Politécnico da Bahia admitiu para sua Escola o mesmo plano de ensino da 

Escola Politécnica Federal, traçado pelo decreto 2.221, de 23 de janeiro de 1896, e nomeou 

professores (Quadro 2).  



Comparando os quadros 1 e 2 podemos perceber quanto o grupo de Fragoso foi fiel ao modelo 

oficial expressado pelo decreto federal 2.221 que regulamentou a EPRJ, um ano antes da criação 

da EPB. Formação em dois níveis (geral e específico) articulando as ciências matemáticas e 

físicas ao saber especializado do engenheiro. A existência de matérias jurídico-econômicas tais 

como Economia Política e Finanças, Direito e Estatística e Grafo-estatística indica que a 

formação desses engenheiros politécnicos era orientada não apenas para a técnica do 

engenheiro, mas também para a técnica do administrador. É neste sentido que aponta a Grafo-

estatística, disciplina ministrada no curso de Engenharia Civil, que abrangia a teoria e a prática 

de Contabilidade e Orçamento, além de Estatística e suas aplicações. A parte de Contabilidade 

incluía, além da Escrituração Mercantil, a Teoria do Comércio e noções de Economia Política 

(Guimarães; 1973, p. 99). 
Quadro 2| EPB: plano de ensino 

 
Curso Geral     Engenharia Civil 

 

      Fonte: Guimarães (1973; p. 139)  
 
Apesar do estatuto do IPB prever a criação de outras especialidades, a EPB formou apenas 

engenheiros geógrafos (os 3 anos de curso geral) e engenheiros civis (3 anos de curso geral 

mais 3 anos de curso específico). A Escola também diplomava bacharéis em Ciências 

Matemáticas e Físicas.  Aqui nos interessa frisar a figura do construtor civil capaz de produzir 

projeto na escala da edificação até a cidade. Um corpus disciplinar diversificado em escala 

confirma a pretensão da Engenharia Civil das antigas escolas politécnicas em atuar em vários 

níveis (do prédio à cidade). Como exemplo, trazemos duas matérias oferecidas para o ano de 

1922: Higiene Predial e Higiene e Saneamento das Cidades.  

Do corpus disciplinar do curso de Engenharia Civil da EPB que pesquisamos nas atas da 

Congregação compiladas por Guimarães (1973) entre 1897 e 1930 arrolamos algumas matérias 

oferecidas neste intervalo de tempo que nos ajudariam a entender o modo de intervenção destes 



engenheiros na cidade, especialmente, através da figura do plano de melhoramentos urbanos. 

Partindo sempre da geometria, estruturante do currículo politécnico, criamos três blocos:  

a) Higiene: Higiene; Higiene Predial; Higiene e Saneamento das Cidades; Engenharia Sanitária.  

b) Estética: Arquitetura; História da Arquitetura Civil; Ótica Aplicada à Engenharia; Desenho 

de Perspectivas e Sombras.  

c) Circulação: Estradas de Ferro e de Rodagem, Pontes e Viadutos; Hidrologia de Gases e 

Líquidos; Hidráulica (abastecimento de água e esgoto); Navegação; Portos de Mar, Rios e 

Canais. 

1.3 Engenheiros no Poder em Salvador 

Na terceira parte deste capítulo, apresentaremos a forte presença dos engenheiros no posto mais 

elevado da Comuna de Salvador, especialmente aqueles vinculados à EPB, na condição de ex-

aluno e/ou de professor desta. Na Tabela 1, arrolamos do ano de 1928 até 1955 os 19 prefeitos 

que assumiram o governo da capital baiana. O elevadíssimo número de sucessões se deveu à 

crise política provocada pela Crise de 29 associada aos efeitos desestabilizadores da Revolução 

de 30 no cenário político do estado. A superioridade numérica dos engenheiros sobre os 

doutores e bacharéis na ocupação da chefia do executivo municipal é facilmente percebida: dos 

19 prefeitos que tomaram posse nesses quase 27 anos discriminados, 2 eram médicos (10,5%), 

3 eram bacharéis (15,8%) e 14 vezes assumiu um engenheiro (73,7%). Dos prefeitos que 

assumiram a Prefeitura de Salvador, nesse período, pelo menos 13 eram professores e/ou alunos 

egressos das cadeiras da EPB (68,4%). De Novembro de 1930 a Setembro de 1937, período 

mais turbulento do pós-Revolução de 30, a cadeira do prefeito foi ocupada sucessivamente por 

6 professores da EPB.  

Como apresentamos na Tabela 2, a EPB, adotando o projeto pedagógico da EPRJ, figurará 

como a principal instituição formadora dos engenheiros componentes da Comissão do Plano da 

Cidade (CPC) em Salvador de 1934 a 1938 e do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade 

do Salvador (EPUCS) entre 1943 e 1947. Instituição republicana de forte caráter regional, a 

EPB encerrou em seus quadros setores sociais das velhas elites agroexportadoras do 

Recôncavo, aderentes ao regime republicano, e frações médias urbanas em ascensão do Norte-

Nordeste, principalmente da capital baiana. Sustentamos que o conjunto IPB/EPB serviu 

também como centro de divulgação de um ideário de cidade cultivado pelas elites 

agromercantis da região formando, por sua vez, técnicos para o comandando social. Os planos 

de embelezamento ou melhoramentos, os “planos de engenheiros” no dizer de J. L. Benchimol, 

são a primeira geração de planos traçados para as cidades brasileiras desde o fim do regime 



imperial (Villaça; 1999, p. 192-199). Esses planos ou projetos de melhoramentos urbanos feitos 

segundo à técnica urbanística operada na Paris de Haussmann, evocando o sonho de progresso 

e civilização inspirado, principalmente, no urbanismo oitocentista operado nas grandes cidades 

europeias, agenciaram, quando os cofres públicos consentiam, reformas urbanas em nome de 

um ideal estético (art déco principalmente), da circulação (de pessoas, mercadorias, fluidos etc.) 

e da higiene (o combate às epidemias e miasmas). Procuramos, por fim, apresentar a imersão 

do conjunto IPB/EPB neste contexto técnico e cultural de intervenção na cidade brasileira e 

republicana pelo plano de embelezamento. 
Tabela 1 | Perfil profissional dos prefeitos de Salvador (1928-1955)10

 
                                 Fonte: Elaboração própria com base em Barbosa (2010) e Guimarães (1973)  

 
 

Tabela 2 | Alunos egressos e/ou professores da EPB relacionados à empresa da CPC e EPUCS11 

              

10 FAMED (Faculdade de Medicina da Bahia), FDB (Faculdade de Direito da Bahia), FLDB (Faculdade Livre de Direito da 
Bahia), EMR (Escola Militar do Realengo). 
11 * Vinculação (A: aluno/ P: professor); ** Ano de admissão como professor da EPB; ***Mário Leal não concluiu o curso 
de Engenharia Civil na EPB; *** Não obtemos o ano de ingresso desse engenheiro na EPB. Este levantamento não conclui a 
lista dos nomes.



                
 

O Departamento Central das Municipalidades (DCM), criado em meados dos anos 30, por 

Peltier de Queiroz, engenheiro civil formado pela EPB, com o objetivo, segundo o autor, de 

oferecer “assistência técnica e financeira às nossas municipalidades do interior” foi o órgão 

responsável em institucionalizar, na Bahia, a prática do plano de conjunto como instrumento 

técnico de “remodelação” das cidades baianas. Típico órgão varguista, de caráter policialesco, 

o Departamento de Peltier de Queiroz, por meio de circulares e outras medidas administrativas, 

atuou como o braço estendido de Salvador (e da capital federal) sobre o vasto e desarticulado 

interior do estado.  

Segundo Peltier de Queroz (1939; p. 11-12), o DCM promoveu a interiorização do Urbanismo 

na Bahia, sob a benção do capitão Juracy Magalhães, tenentista empossado interventor federal 

na Bahia (1931-37). Além do Primeiro Congresso Municipal organizado pelo interventor, 

Peltier de Queiroz reconheceu o DCM como o início dessa interiorização do Urbanismo. O 

DCM foi proposto na forma de anteprojeto, em 1934, pelo jovem engenheiro baiano de apenas 

24 anos de idade à Juracy Magalhães que, em 1934, era um jovem governador de 29 anos. 

Sendo bem sucedido na elaboração do citado projeto e na militância junto à Assembleia 

dobrando a forte oposição dos deputados municipalistas, a criação do Departamento guindou 

politicamente o jovem engenheiro que não mais abandonou a vida pública.  

As administrações municipais interioranas, com o advento do DCM, foram centralizadas nesse 

órgão colegiado de engenheiros em torno do interventor. Departamento vinculado à Secretaria 

do Interior, o DCM foi, em sua origem, a extensão do poder de Juracy Magalhães nos assuntos 

das diversas regiões do estado, de modo que as circulares do DCM e o recurso financeiro que 

ele geria representaram uma tentativa de controle da capital sobre as municipalidades isoladas 

e dominadas pelos seus potentados regionais. Ao bem da verdade, como observamos em várias 

circulares expedidas pelo Departamento às prefeituras do interior, este controle da capital sobre 

o interior via DCM não foi pleno e sofreu com o descaso das lideranças regionais. Além de 

trabalhar no sentido de modernizar e padronizar as práticas administrativas do interior, o DCM 

também colaborou no serviço de “capilarizar” no vasto território estadual o comando 

procedente do Palácio do Governador, mas também ordens e recomendações que vinham do 

Palácio do Catete. Das circulares compiladas por Cornélio Costa (1944), ex-diretor do DCM, 

podemos identificar o repasse, via DCM, de orientações do Conselho de Imigração repassadas 



às prefeituras baianas advertindo sobre a necessidade de observar atividades de estrangeiros em 

seus territórios, ou o telegrama do Diretor Executivo da Comissão de Controle dos Acordos de 

Washington às prefeituras baianas solicitando toda ajuda à eventual atividade de uma 

companhia norte-americana de exploração de borracha, ou mesmo circulares fixando prazos 

para a prestação de contas das prefeituras, ou então solicitando o envio de todos os decretos-

leis assinados pelos prefeitos do interior, ou mesmo a relação atualizada do funcionalismo 

público local. A Circular nº 30, de 3 de fevereiro de 1944, por exemplo, emitiu aos prefeitos 

um despacho do presidente Getúlio Vargas recomendando que as "Prefeituras Municipais não 

sejam levadas ou autorizadas a realizar festividades ou custear recepções ou hospedagens que 

prejudiquem recursos de que dispõe" visando a colaboração ao "esforço de guerra" (Costa; 

1944, p. 727). 

Quando se referiu a importância da criação do DCM, Peltier de Queiroz afirmou que "estava 

marcado o início das realizações urbanísticas em nosso meio" (Peltier de Queiroz; 1939, p. 12). 

Diversos planos de Urbanismo foram patrocinados pelo DCM, como, por exemplo, o Plano de 

Urbanismo da cidade de Itaparica (1936) e o Novo Plano Regulador da Cidade de Ilhéus (1937) 

ambos assinados por Peltier de Queiroz e o Plano de Urbanização de Itabuna (1943) assinado 

pelo prefeito-engenheiro Francisco Ferreira, ex-aluno da EPB. Também sob a rubrica do DCM, 

houve o plano de Pirangy (autoria de Peltier de Queiroz) e o plano de Cipó (1935) assinado 

pelo engenheiro Oscar Caetano, ex-aluno da EPB, que projetara uma estância hidromineral e 

hotel-cassino modernos visando a desenvolver o turismo e o banho medicinal na região 

semiárida. 

Subjacente ao objetivo declarado do Departamento Central das Municipalidades em auxiliar 

técnica e financeiramente municípios baianos do interior estava a tarefa de estimular a produção 

de planos de Urbanismo por todo o estado, sendo-lhe conferido poder de aprovar em forma de 

lei tais planos e instituir comissões de elaboração e execução dos mesmos sob a rubrica do seu 

diretor (Peltier de Queiroz; 1938 e 1939). O DCM era também responsável pela coleta e 

administração de informações municipais que serviam de base a elaboração dos planos. A 

prática de dossiês urbanos, tal como Peltier de Queiroz o fez, talvez pioneiramente na Bahia, 

no caso específico do plano regulador da cidade de Ilhéus, em 1937, tem como premissa as 

atividades do DCM. No dizer do engenheiro  



O “Departamento Central das Municipalidades” ficou constituindo a verdadeira 

repartição de controle técnico-municipal, onde podemos, dentro em breve, obter os 

dados necessários para a organização dos planos gerais de nossas cidades e vilas. 

Sem um estudo minucioso das condições particulares do meio e de suas necessidades 

fundamentais não podemos organizar os projetos definitivos da expansão urbana, 

mesmo porque seria perigoso assim procedermos, pelo fato, bem conhecido, de ser 

prejudicial ao organismo urbano qualquer reforma contraria ao seu caráter próprio e 

necessidades mais prementes. 

O estudo e organização de um dossiê urbano para cada localidade se impõe cada 

vez mais, constituindo, para bem dizer, uma das tarefas mais importantes do 

“Departamento Central das Municipalidades”. 

Os documentos e dados relativos à geologia, hidrologia, meteorologia, topografia, 

situação, higiene, história, demografia, circulação, tráfego, obras subterrâneas, 

economia, indústria, comércio e agricultura de cada localidade, devem ser devidamente 

registrados no referido Departamento de Estado, afim de que os encarregados da 

elaboração dos planos de melhoramentos e reguladores das cidades possam obter, em 

fonte oficial, os elementos que necessitarem para o estudo e organização dos respectivos 

projetos. 

Foi este um dos pontos fundamentais que deram motivo à criação do Departamento das 

Municipalidades (Peltier de Queiroz; 1939, p. 12 – destaque nosso). 

A prática do dossiê urbano, certamente, existiu na Bahia dos anos 1930. Ele já apareceu nos 

planos do DCM nos anos 30 e também, como veremos adiante, no discurso da Semana de 

Urbanismo de 1935, mas no EPUCS (1943-47) o dossiê se tornará fundamental. Em seu plano 

regulador para cidade de Ilhéus (1937), Peltier de Queiroz o fez nas seguintes peças: dossiê 

histórico, geográfico, topográfico, geológico, hidrológico, meteorológico, higiênico, 

demográfico, econômico, social e estético (Peltier de Queiroz; 1938, p.23-25). Leitor de autores 

franceses tais como René Danger e Alfred Agache, urbanistas de renome, Peltier de Queiroz 

assimilara já nos anos 30 o recurso do dossiê urbano, como podemos ler, a seguir, em seu 

memorial do plano de Ilhéus.  

A cidade sendo a imagem da sociedade, claro está que o urbanista deve se esforçar tanto 

quanto possível para dotar aquela de um traçado tal, que lhe permita estar sempre em 

estreita relação com a economia. A preocupação maior de todos aqueles que são 



encarregados de semelhantes projetos deve ser de proporcionar à localidade um traçado 

ideal, isto é, um traçado que exprima o máximo de precisão técnica, conservando as 

qualidades naturais da cidade ou seja, aliar tanto quanto possível a estética, a higiene e 

a circulação, sem forçar a natureza. Do contrário a cidade perde o seu caráter, sua alma 

se assim podemos denominar. 

Para conseguir este desideratum, a única solução que possui o urbanista é a análise 

do meio urbano; depois que ele faz o estudo da cidade através dos elementos fornecidos 

pelo dossiê urbano, depois que ele chega a conclusão do fenômeno que originou naquele 

local a constituição da cidade o urbanista, apoiado em diretrizes técnicas, pode 

determinar, com precisão, a lei da evolução urbana. Nestas palavras achamos ter 

deixado bem claro a imprescindível necessidade que tem o urbanista de possuir todos 

os elementos que lhe permitam fazer um estudo retrospectivo da localidade, examinar 

suas condições atuais e prever, com segurança, suas necessidades e possibilidades 

futuras. Neste estudo reside a necessidade imperiosa do dossiê urbano (Peltier de 

Queiroz; 1938, p. 21 – destaque nosso). 

O dossiê urbano, segundo a técnica urbanística que se difundiu pelo Brasil nos anos 30, como 

veremos no próximo item, consistia numa pesquisa multidisciplinar (demografia, arquitetura, 

geografia, higiene etc.) da cidade e sua região antecedendo a etapa do plano propriamente dito. 

Portanto, o DCM foi a repartição estatal, nos anos 30, responsável pela divulgação da prática 

do inquérito urbano-regional e plano de conjunto na Bahia.  

2.1 Urbanismo e plano de conjunto nos anos 30 

A partir do final da década de 1920 é difundida no Brasil, mediante diversos atores sociais, a 

definição do Urbanismo como a ciência do planejamento das cidades. Em 1913, Alfred Agache, 

em Paris, definiu Urbanismo como “uma nova ciência da construção e do planejamento das 

cidades [...] uma ciência de aplicação, pois possui, essencialmente, uma utilidade prática: 

controlar o desenvolvimento e o crescimento das cidades” (Bruant; 1996, p. 170). O arquiteto 

francês prossegue: “O Urbanismo integra o conhecimento dos técnicos, do sociólogo, do 

engenheiro, do legislador e, sobretudo, do higienista”.  

O arquiteto Donat Alfred Agache foi uma figura de proa no movimento de institucionalização 

do Urbanismo na França. Diplomado pela Escola de Belas Artes de Paris em 1905, ingressou 

já em 1904 como membro da seção de missões e pesquisa do Museu Social Francês, órgão 

responsável pelas reformas sociais na França, onde, a partir de 1909, compôs os quadros da 



Seção de Higiene Urbana e Rural (SHUR), repartição bastante atuante na consolidação 

disciplinar do Urbanismo na França. Em 1913, como derivação da SHUR, foi criada a 

Sociedade Francesa de Urbanistas (SFU) com o objetivo de “agrupar as iniciativas e as 

competências consagradas ao estudo específico do Urbanismo, ciência que trata do 

planejamento, das reformas, das sistematizações, dos embelezamentos e das expansões a serem 

promovidas nas cidades” (Bruant; 1996, p. 168).  A partir desses acontecimentos, tem-se a 

formação de uma Escola Francesa de Urbanismo que J. Stübben, renomado arquiteto vienense, 

considerou “enredada na busca de um compromisso entre uma concepção global ‘ideal’ da 

cidade, uma tradição de urbanismo voltado para a gestão das vias de comunicação, a busca das 

racionalidades haussmannianas e a arte da composição segundo ‘efeitos múltiplos’ herdada da 

École des Beaux-Arts” (Bruant; 1996, p. 171). 

Entre 1927 e 1930, sob o convite do prefeito Prado Jr., Alfred Agache coordenou a elaboração 

do plano de remodelação do Rio. Plano publicado no Brasil em forma de livro, em 1930, sob o 

título Cidade do Rio de Janeiro, Remodelação-Extensão e Embelezamento e na França, em 

1932, como La Remodelation d’une capitale. Aménagement, extension, embelissement. Tal 

obra constituiu uma exposição mundial da sua concepção de Urbanismo. Portanto, no final dos 

anos 20, Agache, e não mais Pereira Passos, passou a condição de vedete do Urbanismo 

brasileiro até o final da Segunda Guerra Mundial. No escritório sediado no Rio, em contato 

direto com o mestre francês, formaram-se urbanistas brasileiros tais como Armando de Godoy, 

Arnaldo Gladosh e Nestor de Figueiredo sendo uma geração de engenheiros-urbanistas, a partir 

dos anos 30, no Brasil, formados segundo o ensinamento do arquiteto divulgador da “ciência 

das cidades”.  

Ao definir a nova disciplina, Agache, mesmo considerando atentamente para o Town Planning 

inglês, ou o Städtebau alemão , ou mesmo o City Planning norte-americano, colocou o 

Urbanismo nestes termos: "A palavra Urbanismo tem que ser mais ampla e englobar não 

somente uma técnica especializada, mas, de alguma forma, a própria filosofia da coisa: o 

Urbanismo não é somente uma Arte e uma Ciência, é, antes de tudo, uma filosofia social, pois 

é fato que o econômico e o social intervêm nitidamente na criação, no desenvolvimento e na 

evolução das cidades" (Bruant; 1996, p. 174). Portanto, segundo a tradição urbanística 

representada por Alfred Agache, o Urbanismo é uma ciência de aplicação sobre a urb (espaço 

físico da cidade) como também uma filosofia de remodelação da civita (comunidade urbana).  



A cidade é apresentada pelo urbanista francês como um organismo vivo que se desenvolve 

segundo sua própria lei de evolução. A cidade nasce e se desenvolve por etapas tal como um 

ser vivo seguindo uma certa lei social. Tal lei vem do passado, se encontra de algum modo nas 

formas sócio espaciais do presente e conformará o futuro urbano.  Por isso, o urbanista 

responsável em traçar o plano da cidade deverá perscrutar o passado, discernindo suas fases de 

desenvolvimento, a fim de conhecer a lei de evolução não contrariando, pois, com o projeto, o 

ritmo natural do desenvolvimento urbano. A cidade segue na figura do organismo vivo 

composto por diversas partes interconectadas, num arranjo complexo, onde a intervenção 

cirúrgica do urbanista em uma de suas partes afetará, certamente, o conjunto das atividades 

desse corpo coletivo que é a Cidade. Em metáforas amplamente utilizadas pelo mestre francês, 

que serão reiteradamente repetidas pelos urbanistas brasileiros dos anos 30 e 40, o Urbanismo 

é a medicina da cidade, o urbanista é o médico e o plano a terapia.  Agache defende que já se 

conhece “os elementos sociais que fazem parte da composição das cidades, que determinam 

seu nascimento, seu crescimento e sua decadência” e temos uma meta: curar a “cidade doente", 

pois, “existe uma patologia e uma terapêutica urbanas, assim como existe uma patologia e uma 

terapêutica humanas”. 

Calcado no saber médico, Agache recomendava ao urbanista, o médico das cidades, proceder 

o dossiê urbano-regional (saber), para que, em seguida, se aventure no prognóstico (prever), 

para, enfim, prescrever a terapêutica (prover). No dizer de Catherine Bruant (1996; p. 174-75), 

 Ele irá empregar os procedimentos do terapeuta: em primeiro lugar, estabelecer um 

diagnóstico e, para tal, analisar o passado e o presente da cidade, determinar seu 

funcionamento, investigar e explicar seus vícios; só assim ele será 'capaz de orientar seu 

crescimento'. Ele recomenda as intervenções cirúrgicas, por vezes indispensáveis [...] 

em seguida indica os remédios para reparar os erros imputáveis, na maioria das vezes à 

ignorância dos poderes públicos, à sua incapacidade de previsão e ao laissez-faire, que 

permitiu que os interesses privados fossem de encontro ao interesse geral; ele estabelece 

a dieta a ser seguida, ou seja, as grandes linhas da provável expansão, assim como suas 

leis e regulamentos que, disciplinando as intervenções particulares, garantiriam o 

desenvolvimento da cidade a partir de um plano diretor estabelecido. Sugere ele, enfim, 

os cuidados estéticos, pelo menos em relação aos planos e aos volumes. 

Não podemos esquecer que o Urbanismo preconizado por este francês nasceu numa seção de 

Higiene de um velho órgão de reforma social de Paris. Louis Bonnier, confrade de Agache, 



definiu, naquele tempo, Urbanismo como “a biologia das cidades”, uma “profilaxia e a 

terapêutica dos impedimentos da livre circulação e dos inconvenientes do superpovoamento”.  

A compreensão evolucionista do fenômeno urbano assim como o uso da pesquisa e análise 

interdisciplinar antes do plano, Alfred Agache devia ao escocês Patrick Geddes, do qual era 

amigo desde 1901 quando se encontraram em um “Summer Meeting” em Edimburgo (Bruant; 

1996, p. 176). Botânico de formação, contudo sociólogo de profissão, Geddes herdou o 

darwinismo do seu professor T.H. Huxley, renomado biólogo britânico defensor público da 

teoria da evolução de Charles Darwin (Choay; 2005, p. 273). Na apresentação do seu clássico 

“Cidades em Evolução” (1915), Geddes, como um naturalista oitocentista, escreveu que a 

evolução das cidades deveria ser estudada não simplesmente como escrutínio de suas origens, 

“mas como um estudo dentro da evolução social contemporânea, uma pesquisa das tendências 

em evolução” (Geddes; 1994, p. 35). 

A história do Urbanismo associa a prática do levantamento urbano-regional ao nome de Patrick 

Geddes (1854-1932). Peter Hall (2005; p. 161), em “Cidades do Amanhã”, defende que o 

“planejamento regional nasceu com Patrick Geddes” e que o botânico escocês foi o inventor da 

fórmula do levantamento precedendo o plano.  

O planejamento deve começar, segundo Geddes, com o levantamento dos recursos de 

uma determinada região natural, das respostas que o homem dá a ela e das 

complexidades resultantes da paisagem cultural: todo o seu ensinamento teve como 

tônica persistente o método do levantamento, o que ele também extraiu de Vidal e seus 

seguidores, cujas “monografias regionais” constituíram tentativas de fazer exatamente 

isso (Hall; 2005, p. 165). 

Segundo Mary Castro (1977; p. 16), a busca da compreensão global da realidade presente 

através da teoria evolucionista é a grande marca do pensamento geddesiano sobre a cidade. 

Enquanto a tendência dominante do Urbanismo do início do século passado laborava com a 

noção de “cidade monumento”, apanágio do par de esquadros, Geddes e outros pensadores 

urbanos como Lewis Mumford, Alfred Agache e Gaston Bardet, dentre outros, propunham um 

Urbanismo fundado na procurada da realidade em sua totalidade, organicidade e evolução. É 

neste sentido que Castro (1977, p. 15-16) aponta que 

Outra importante contribuição de Geddes, que ilustraria a separação da visão urbanística 

tradicional daquela do planejamento urbano, seria o seu entendimento de cidade como 

um “contexto global”. A cidade deixaria de ser “coisa de arquiteto”, de ser o conjunto 

de edificações, ou o aglomerado de “máquina de habitar” para integrar, de forma 



orgânica, uma série de aspectos: sociológicos, geográficos, econômicos, históricos, 

demográficos [...] Institucionaliza-se, assim, o enfoque interdisciplinar e, de maneira 

embrionária, a participação ampliada no plano.  

Na base do pensamento geddesiano, identificamos Vidal de la Blache e os geógrafos socialistas 

russos do fim de século XIX tais Piotr Kropotikin, autor do influente Fields, Factories and 

Workshops, Mikhail Bakunin e P.-J. Proudhon dos quais ele retirou seu regionalismo científico, 

radical e libertário. Outra referência de fim de século foi o sociólogo francês Frédéric le Play 

do qual aprendeu “a técnica de pesquisa monográfica” (Castro; 1977, p. 19). Mais que isso, 

Geddes aprendeu com o velho reformador francês a tríade “Povo, Trabalho e Lugar” que passa 

a vertebrar seu pensamento sobre o fenômeno urbano. 

Considerando tudo isso, a nossa tese principal torna-se clara – região e indústria, lugar, 

trabalho e povo, são reobservados e reinterpretados através desses estudos, muito além 

do racismo grosseiro, da demografia empírica, da eugenia inexperiente de nossos dias 

[...] Sobre as consequências práticas, apenas uma palavra, porque nossa tese inicial é 

que o levantamento e o diagnóstico devem preceder o tratamento (Geddes; 1994, p. 

131 - destaque nosso). 

Nesta linha, Armando de Godoy, formado engenheiro civil pela EPRJ, tornou-se teórico e 

prático importante em assuntos urbanísticos no Brasil dos anos 1930. Como engenheiro da 

prefeitura da capital federal, participou do escritório coordenado pelo professor Alfred Agache 

para elaboração do plano de remodelação, expansão e embelezamento da cidade do Rio de 

Janeiro entre 1927 e 1930. Professor de engenharia, Godoy coordenou a comissão do plano da 

cidade do Rio de Janeiro que tinha por missão a execução integral do Plano Agache. Em seus 

muitos ensaios e artigos publicados no início dos anos 30, Armando de Godoy colocou 

precisamente o Urbanismo no campo da disciplina da cidade. Em um texto de 1931, ele diz que 

“o urbanismo surgiu e foi instituído para pôr ordem nos agrupamentos urbanos, para orientar e 

sistematizar as transformações contínuas a que estão sujeitas as cidades” (Godoy; 1943, p. 69). 

Godoy apresentou a cidade, assim como Agache o fez, como organismo vivo em contínua 

evolução sendo que o seu bom estado depende da harmonia entre suas partes fixas e dinâmicas. 

O corpo urbano é um todo complexo e interligado. Caberia ao urbanista velar pelo bom 

funcionamento de cada parte e de suas relações. Vejamos como Godoy em seu clássico ensaio 

“A ordem nas cidades” (1931) revelou precisamente sua compreensão do fenômeno urbano: 

As cidades, tanto pela sua composição quanto pelas funções que exercem os seus 

diferentes órgãos, isto é, tanto sob o ponto de vista anatômico quanto sob o ponto de 



vista fisiológico, apresentam-se-nos como se fossem verdadeiros seres vivos. Ora, tais 

seres não vivem, atuam e se desenvolvem em boas condições, se não quando os seus 

elementos se expandem paralelamente e os seus órgãos agem de maneira harmônica. 

Tal condição que exprime um real estado de equilíbrio, traduz-se pela palavra saúde, 

coisa que só se verifica quando os diversos elementos do organismo considerado 

desenvolvem ações convergentes e não se acham em conflito. Para que, portanto, haja 

boas condições de vitalidade e de bem-estar num centro de população é mister que nele 

se note ordem urbano (Godoy; 1943, p. 85). 

Da compreensão da cidade enquanto um organismo vivo deriva a ideia de Godoy sobre 

Urbanismo e plano de conjunto. Em “A ordem das cidades”, Godoy concluiu com um conceito 

sobre Urbanismo: “ciência de ordenar e harmonizar os elementos estáticos e dinâmicos da 

cidade”. Segundo o engenheiro “tudo isto patenteia que se não pode isolar aspecto algum do 

problema urbano, em virtude das ligações que prendem os múltiplos elementos das cidades” 

(idem; p. 73). A medida em que as cidades se desenvolvem, a dependência entre seus elementos 

aumenta. A cidade do engenheiro é um campo de redes conectadas, espaços de fluxos e 

refluxos, onde o dinâmico e o estático interagem. O Urbanismo seria uma espécie de engenharia 

hidráulica responsável pela coordenação, sistematização e harmonização da cidade. Sem o 

plano de conjunto o prefeito condenaria a cidade a não ser de sua época e tão pouco resolveria 

os intricados problemas de tráfego, saneamento/higiene, estética urbana e zoneamento (Idem; 

p.73).  No dizer de Godoy: “os planos de conjunto são, pois, indispensáveis”.  

Outro autor consagrado em Urbanismo no Brasil dos anos 30 foi Baptista de Oliveira, 

engenheiro-professor da cadeira de Higiene, Saneamento e Traçado das Cidades junto à Escola 

de Engenharia de Juiz de Fora (MG). Em seu manual de Urbanismo, numa clara combinação 

entre os enunciados de Agache e Godoy, ele definiu Urbanismo como um “misto de ciência e 

de arte” que tinha por missão “estabelecer a maior harmonia possível entre os elementos 

estáticos e dinâmicos de uma cidade e compeli-los a concorrerem do melhor modo possível 

para o bem-estar e da maneira a desenvolverem a máxima eficiência. O Urbanismo tem, 

portanto, fins estéticos, econômicos e higiênicos” (Baptista de Oliveira; 1937, p. 6 – Destaque 

nosso). Aqui temos, novamente, a noção de harmonia, equilíbrio e coordenação dos elementos 

urbanos (legislação, higiene, tráfego, finanças, edificações etc.) de modo que eles possam ser 

conduzidos pela ciência/arte a uma interação ótima que promoveria o máximo de bem-estar e 

eficiência.  



Baptista de Oliveira declarou, no seu manual de 1937, que o Urbanismo surgiu como resposta 

à inclinação do espírito humano pela ordem, sistemática e coordenação e o caráter conjuntural 

da técnica ele expõe assim: 

O urbanismo surgiu como o resultado de uma forte tendência do espírito humano para 

a ordem, a sistemática e a coordenação de todas as atividades e elementos de que 

depende a vida coletiva. Ele abrange, como foi dito, todos os problemas urbanos: os 

sanitários, os arquitetônicos, o paisagístico, o das comunicações, o dos diferentes 

tráfegos, o dos recreios, o da iluminação etc. (Baptista de Oliveira; 1937, p. 6-7). 

Baptista de Oliveira, seguindo os passos de Agache, apresentou o Urbanismo como uma ciência 

coordenadora das diversas especialidades que se debruçam sobre o “fenômeno complexo” que 

é a cidade. Portanto, a “cidade moderna, tentacular, industrial, cosmopolita, é um problema 

multifário; imenso e variado campo de estudo e experimentação para os homens de boa vontade, 

sociólogos, economistas, juristas, legisladores, políticos e engenheiros (Baptista de Oliveira; 

1937; p. 19). 

Lincoln Continentino, engenheiro e professor catedrático de Higiene, Saneamento e Traçado 

das Cidade junto a Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais, em seu manual 

“Saneamento e Urbanismo” de 1937, nos apresenta um rol de definições de Urbanismo cotejado 

em obras internacionais. Pelo valor de Continentino frente à engenharia nacional e pelo 

prestígio mundial dos nomes citados pelo autor, acreditamos que tais definições circularam 

bastante no meio científico brasileiro dos anos 30. Do conjunto das definições do Urbanismo 

observamos a reiterada defesa da sua cientificidade e a repetição de determinadas noções tais 

como previsão, antecipação, orientação, eficiência, conjunto, ordem, sistematização, harmonia, 

coordenação, racionalidade e cálculo. Salienta-se também o caráter aplicado dessa nova ciência 

ao progresso do bem-estar, saúde e conforto coletivo. O Urbanismo tal como foi definido pelos 

tratadistas das décadas primeiras do século passado apresentaria três pilares básicos: a técnica 

da engenharia, do administrador público e da pedagogia dos povos. Neste sentido, frisamos que, 

como o fez Almandoz (2007; p. 61), a consolidação do campo disciplinar do Urbanismo no 

continente latino-americano se fez pari passo, inclusive, a modernização da estrutura 

administrativa das cidades como ocorrera na Europa antes de 1914. Almandoz lembra que as 

cidades latino-americanas viram se formar, a partir da década de 1920, seu aparato técnico-

burocrático na medida em que os problemas urbanos passavam a ser visto como de ordem 

pública. Certamente, o Urbanismo teve guarida nessas novas estruturas administrativas como, 



no caso de Salvador, apontamos o DCM, criado em 1934, e, como veremos adiante, a Diretoria 

de Urbanismo e Cadastro criada pelo prefeito Neves da Rocha em 1938. Tais instituições de 

planejamento urbano, assim como as publicações de livros e revistas, as escolas e intercâmbio 

de profissionais e os congressos concorreram a divulgar as definições de Urbanismo pelo Novo 

Continente.  A seguir, listamos sete definições apresentadas por Continentino (1937; p. 318-

19) de autores oriundos, em sua maioria, do mundo anglo-saxônico12. 

1. Thomas Adams: "Urbanismo é a arte de dar forma e orientar o desenvolvimento 

físico das cidades e das localidades rurais, em harmonia com as necessidades sociais 

e econômicas". 

2. Anhaia Mello: "Urbanismo quer dizer - preparar para o futuro. Consiste em orientar, 

através dos canais competentes, os impulsos de uma comunidade, visando a melhoria 

das condições da vida humana. Para realizar o desenvolvimento físico da cidade deve 

o urbanismo tratar das questões de arruamentos, autoestradas e parques. Mas seu 

sentido real é bem mais profundo: o urbanismo exerce ainda uma influência poderosa 

sobre o desenvolvimento mental e moral do povo. É a base segura para a construção 

de uma comunidade sã e feliz". 

3. J.P. Hynes: "O urbanismo consiste em antecipar o desenvolvimento da cidade, 

provendo para isto medidas legislativas, sociais e financeiras, antes que as 

necessidades crescentes da população as tornem proibitivas, pelo seu custo 

exorbitante. O reverso do urbanismo exemplifica-se pela congestão de população e 

tráfego, pelos serviços públicos inadequados e antiquados; e pela desorganização 

financeira nas cidades em que não foi prevista a organização do plano de urbanismo". 

4. W. Brunner: "O princípio básico do urbanismo consiste em aumentar a eficiência dos 

serviços municipais. Nenhum homem de negócio de alta visão seria capaz de encetar 

a construção de um grande estabelecimento industrial, sem levar em conta sua 

expansão futura e outras contingências possíveis; no entanto a construção de uma 

cidade, nossa empresa mais importante e complicada, opera-se geralmente ao acaso, 

sem que se prevejam o seu crescimento e as suas possíveis alterações. O resultado é 

a confusão e a congestão que sempre ocorrem”. 

5. George Ford: "Urbanismo é o nome dado à ciência e arte de prover para o 

desenvolvimento mais prático e satisfatório de uma cidade ou localidade. Ele previne 

12 Assim como o engenheiro baiano Mário Leal, Continentino cursou especialização em Engenharia Sanitária na Escola de 
Saúde Pública da Universidade de Harvard entre 1927 e 1929. A predileção pela literatura inglesa, assim como no caso de 
Mário Leal, pode ser entendida pela influência da Escola de Harvard na formação desses engenheiros. 



a ocorrência de erros e lacunas nas novas zonas urbanizadas. Ele se aproveria de 

experiência das outras cidades, cujo valor tenha sido confirmado, após um período 

razoável de aplicação. Ele determina quais os serviços que merecem ser tratados com 

maior urgência e permite planejar-se um programa de ação sólido, que compreenda 

todas as fases de um dado empreendimento. Ele permite um exame profundo de todos 

os elementos em jogo, para obterem-se resultados concretos". 

6. Nelson Lewis: "O urbanismo consiste simplesmente nos processos de previsão do 

desenvolvimento ordenado e calculado de uma cidade e dos seus arredores, segundo 

linhas racionais, levando-se em conta as suas condições de higiene, amenidade, 

conforto e expansão de seu comércio e de suas indústrias". 

7. Lincoln Continentino: “O urbanismo, ciência e arte ao mesmo tempo, estilo século 

XX, época de colaboração e trabalho conjunto, deve-se recorrer aos conhecimentos 

oriundos de todas as ciências e artes, afim de utiliza-los em prol do desenvolvimento 

racional das cidades modernas”. 

Entre 20 a 27 de janeiro de 1941, ocorreu no Rio de Janeiro o Primeiro Congresso de 

Urbanismo. Em entrevista (A Tarde; 15/02/1941, p. 2), J. Gama e Abreu, um dos organizadores 

da 1ª Semana de Urbanismo na Bahia, em 1935, e representante da EPB no Congresso de 1941, 

fez valioso relato sobre “o conclave de especialista em assuntos urbanísticos” que, a nosso ver, 

representou evento importante de acúmulo e reflexão dos temas urbanístico da década de 30. 

Conclave de especialista em assuntos urbanístico que reuniu cerca de 80 delegados de todos os 

estados da federação. Em resposta ao jornalista d’A Tarde sobre quais seriam os temas 

discutidos no evento, J. Gama e Abreu respondeu da seguinte maneira:  

Sem dúvida, entre os inúmeros ventilados, três foram considerados de suma 

importância: a defesa do patrimônio artístico, incluindo a proteção dos bairros e 

construções que caracterizassem uma época em tal e qual cidade; o problema das favelas 

e mocambos etc. problema que foi enquadrado no de ordem de assistência social surgido 

em consequência o estudo da casa barata para operários, modestos servidores do Estado, 

cuja propriedade irá constituir patrimônio da família. 

Todas essas questões da residência do trabalhador modesto, da sua localização com a 

extinção dos mocambos, do desaparecimento formal das favelas que tão feio e triste 

aspecto oferecem a uma cidade civilizada etc., foram tratadas na 4ª seção, nos seus 

debates, tendo tomado parte a representação da Bahia. Coube-me a honra de ter sido, 

desses trabalhos, o relator (destaque nosso). 



J. Gama e Abreu informou também que foram seis seções temáticas: seção de história de 

Urbanismo, seção de Legislação, seção de Divulgação, seção de habitação, seção de higiene e 

seção de trânsito. Sobre os objetivos do Congresso expostos pelo engenheiro ao jornalista, salta 

aos nossos olhos a centralidade do plano de conjunto frente à política de ordenamento urbano 

que os engenheiros pretendiam implantar no Brasil. 

A verdadeira finalidade do Congresso, como sabe, foi estabelecer um entendimento 

entre os especialistas em urbanismo de todo o país, afim de ser determinada uma atuação 

tão uniforme quanto possível dentro da ciência que rege a matéria. Como resultante do 

conclave, ficou acertada à imediata criação do Instituto Central de Urbanismo, Código 

de  

Urbanismo e leis de repressão à atuação desordenada das prefeituras que não têm, 

na sua maioria, plano prévio de urbanização para o desenvolvimento científico e 
artístico das cidades (destaque nosso). 

Portanto, a figura do plano de conjunto ganha, em 1941, forma jurídica no Código de 

Urbanismo que foi escrito no final dos anos 30 pelo engenheiro mineiro Baptista de Oliveira e 

defendido por ele na ocasião desse congresso nacional. Seu anteprojeto foi apresentado e 

aprovado em seção relatada pelo engenheiro-arquiteto Nestor de Figueiredo (Revista AU, 

1942). Citando as diversas leis urbanísticas europeias, Baptista de Oliveira declarou, por fim, 

que as mais interessantes, sobre esse assunto, são as da França e as da Inglaterra, denominadas 

respectivamente "Lei Cornudet e Town Planning Act". Tal projeto de lei além de prescrever a 

criação de uma administração nacional do Urbanismo criava a obrigatoriedade de plano de 

conjunto, nos termos que vimos florescer no Brasil pelos anos 30, entre outros casos, em cidades 

com população a partir de 10 mil.  

Em meio à comunidade urbanística, o plano de conjunto, na década dos 30, no Brasil, 

apresentava vários sinônimos como, por exemplo, plano diretor, plano de urbanismo, plano de 

urbanização, plano geral, plano regulador ou mesmo plano de remodelação e extensão. Para 

Continentino (1937; p. 321), o plano de conjunto é indispensável porque “ele permitirá orientar 

o desenvolvimento e crescimento da ‘urbs’ segundo normas pré-estabelecidas e indicadas pela 

técnica e pela experiência, como sendo as mais aconselháveis. Em vez da cidade crescer e se 

desenvolver ao acaso, desorganizadamente, passará a obedecer a regras seguras de orientação 

para o futuro”. Baptista de Oliveira (1937; p. 29), sobre o plano de conjunto diz que 



É de grande eficiência a elaboração do plano, chamado "Diretor", isto é, aquele que 

prevê a expansão de uma cidade, porque orienta os serviços a serem executados de uma 

maneira lógica e econômica. A organização de um plano urbanístico deve observar esta 

ordem: saúde, conveniência, economia, diversão, embora diversão e conforto devam 

seguir depois de saúde nos bairros residenciais". 

Citado no Plano de Urbanização escrito pelo engenheiro Arnaldo Gladosh para a capital gaúcha 

entre 1938 e 1942, Maurício Cravotto, famoso urbanista uruguaio, diz que plano de conjunto 

“não é uma planta nem um esquema rígido dentro do qual se deve desenvolver qualquer núcleo 

humano. É mais uma orientação ordenadora das atividades de várias espécies que se 

processam no espaço ocupado por esse núcleo” (Prefeitura Municipal de Porto Alegre; 1943 – 

destaque nosso).  

Do Plano de Gladosh retiramos ainda uma definição de “plano diretor moderno”. O planejador 

definiu plano de conjunto ou diretor evidenciando o taylorismo de comparar a cidade a uma 

oficina de trabalho onde se deve suprimir as “circulações inúteis”.   Além de promover as boas 

circulações, o típico plano de conjunto dos anos 30 estaria baseado na prática do Expediente 

Urbano (Dossiê), que no caso específico de Porto Alegre foi realizado pelo engenheiro Pereira 

Paiva, e apresentaria um caráter extensivo em seu alcance geográfico. Portanto, o planejador 

gaúcho diz que  

A finalidade dos Planos Diretores modernos é transformar os núcleos coletivos em 

organismos econômicos harmônicos. As cidades devem ser transformadas em 

vastas oficinas de trabalho, onde cada coisa tenha o seu lugar marcado e as 

caminhadas inúteis sejam abolidas. 

Para atingir essa profundeza, os planos diretores modernos são estudados à base 

de uma exaustiva análise dos fenômenos urbanos, dos aspectos geofísico, 

econômico, social e político de cada aglomeração. 

Em suma, um Plano Diretor é uma orientação geral tendente a transformar cada cidade 

num organismo racional e dirigir seu crescimento dentro de limites estritos em função 

do valor econômico da região circundante (Prefeitura de Porto Alegre; 1943, p. 30 – 

destaque nosso). 

Do que foi colocado, identificamos o caráter dual do plano de conjunto dos anos 30. De um 

lado, ele representa uma “orientação ordenadora do futuro”, a mão do urbanista, à luz dos 

inquéritos e da lei evolutiva, conduzindo a cidade, em suas linhas mestras, rumo ao futuro.  



Neste aspecto, não se trataria das miudezas do planejamento urbano, mas sim dos grandes 

vetores de desenvolvimento, a condução previdente da “macroeconomia” da cidade (saúde, 

conveniência, economia, segurança etc.), a formulação de um “corpus doutrinal” imutável e soberano 

sobre o poder público e privado. Do outro lado da mesma moeda, o plano físico que projeta, sobre 

a planta cadastral, o zoneamento e a localização e dimensão das infraestruturas urbanas 

(habitação, redes técnicas, centros de recreação, sistema viário, áreas verdes públicas etc.). 

Portanto, os planos gerais ou de conjunto carregam numa mão o corpo doutrinal capaz de traçar 

inflexivelmente as grandes diretrizes de condução da cidade rumo a um futuro ordenado pela 

submissão dos poderes públicos e privados e, noutra, o plano de obras a ser executado segundo 

as diretrizes gerais e as possibilidades orçamentárias do momento.  

No próximo item, apresentamos brevemente o Plano de Urbanismo para Itaparica escrito, em 

1936, pelo engenheiro Peltier de Queiroz. Típico plano de conjunto dos anos 30, como veremos 

adiante, o seu idealizador projetou uma “cidade balneário modelar”, uma hygeia tropical 

encravada na Baía de Todos os Santos. Sob a benção do diretor do DCM, tal plano realizou-se 

sobre um dossiê urbano-regional, guardando a visão de conjunto e de condução futura da 

cidade. 

 

2.1.1. Um Plano de Urbanismo para Itaparica  

O plano de urbanismo para a sede urbana da ilha de Itaparica, escrito em 1936, abarcava os 85 

hectares da sede municipal. Plano de execução estimada em cinco anos visando atender 10 mil 

habitantes, dos quais 3.500 seriam flutuantes. Em atendimento a um decreto estadual dos anos 

30, o objetivo confesso do plano era qualificar Itaparica, ilha encravada no seio da Baía de 

Todos os Santos a mais ou menos 17 km da capital, como zona balneária para desfrute de 

veranistas e estância hidromineral terapêutica ou "sanatório ideal para o beriberi, e algumas 

doenças outras que afligem a humanidade" (Peltier de Queiroz; 1939). Sobre as qualidades da 

ilha como estação de cura, o engenheiro relata que 

[...] se tratando do genuíno beriberi, pode considerar-se Itaparica um sanatório ideal, 

salvantes aqueles casos de extrema gravidade, que já afastam as esperanças, pelo 

condicionamento das possibilidades humanas. Europa dos Pobres é o justo significativo 

apelido que lhe foi dado pela gíria popular. Lá se refazem e revigoram os fracos, 

desaparecem, como por encantos, os edemas e anarsarcas; desemperra-se as 

musculaturas, pela volta da higidez do vivificador influxo nervoso. 



[...] Como explicar tais maravilhas? Haverá influência das brisas marítimas? Do clima? 

Da alimentação constituída de peixes, mariscos frescos e substâncias ricas de vitaminas? 

Será que existe na atmosfera algum elemento misterioso? (Peltier de Queiroz; 1939, p. 

26-27). 

A velha e milagrosa Itaparica foi descrita na memória descritiva do Plano Peltier como uma 

cidade onde "os princípios urbanísticos referentes ao insolejamento, arejamento, circulação, 

estética, distribuição demográfica e outros não alcançaram uma realização primária". A cidade 

colonial era um povoamento desprovido de higiene: "A estatística predial que mandamos 

levantar, de toda a cidade atual e zonas de expansão, nos mostrou que quase a totalidade dos 

prédios nela edificados não são recomendáveis quanto ao ponto de vista sanitário. Diante do 

exposto, forçoso é reconhecer que estamos, de fato, em face de uma povoação sem higiene" 

(Peltier de Queiroz; 1939, p.49). 

Não apenas a carência de espaços abertos adequados e o casario ruinoso transgrediam os 

princípios urbanísticos modernos do "insolejamento e arejamento", mas todo o tecido urbano 

colonial que se desenvolveu espontaneamente mereceu a reprovação do engenheiro. Sobre o 

sistema viário, Peltier de Queiroz, em arroubos modernos, disse que "as vias públicas desta 

histórica cidade são verdadeiros caminhos de rato". É, portanto, inevitável comparar a 

expressão de Peltier de Queiroz para descrever a sinuosidade e estreiteza das vias da velha 

Itapatica ("caminhos de rato") com a famosa sentença corbusiana do "caminho das mulas e o 

caminho dos homens". O característico da “cidade futura”, aquela a se obter mediante o novo 

plano de conjunto, foi apresentada nos seguintes termos pelo seu autor: 

A futura cidade possui o seu característico bem definido de "Estância Hidromineral", 

dada a condição de possuir águas minerais importantíssimas na cura de várias moléstias. 

Outra condição que lhe é peculiar, consiste em ser a mesma o ponto preferido pelos 

habitantes da Capital para os seus veraneios anuais, pela razão de ser localidade 

próxima, possuindo ótimo clima e regulares praias de banho. 

Deste modo, o característico da futura cidade que se pretende construir no local da 

heroica e histórica Itaparica, está naturalmente, definido, sendo uma estação de veraneio 

e balneária, aliada a uma estância hidromineral, além de servir de sede ao Município de 

Itaparica, com administração e serviços municipais subordinados às exigências que o 

transformou em estância hidromineral, de acordo com a legislação em vigor (Peltier de 

Queiroz; 1939, p. 99). 



Em linhas gerais, Peltier de Queiroz propunha que a nova cidade balneária se estabelecesse 

sobre os escombros da antiga cidade de Itaparica. A implantação do balneário modelo 

preservaria apenas alguns monumentos históricos mais representativos (Igreja Matriz, Forte 

São Lourenço, Fonte da Bica), ao passo que "todo o restante desta, não se enquadra nos limites 

do plano geral, pelo que consideramos o caso de Itaparica como uma cidade inteiramente nova, 

a ser construída dentro de diretrizes urbanísticas, seguras e definitivas". O parecer do diretor 

técnico do DCM, na pessoa do eng.º Antunes da Silveira, foi favorável nos seguintes termos: 

[...] verifica-se, é certo, que para a construção de tão brilhante resultado, teve o autor do 

plano, de projetar uma demolição quase total da velha cidade; mas, isto não justifica 

uma desaprovação da seção técnica desse Departamento; lamentável seria o querer-se 

aproveitar, em caso tão importante e singular de urbanismo do Estado, os velhos 

pardieiros ali existentes [...] (Peltier de Queiroz; 1939, p. 9-10). 

Figura 2| A velha cidade de Itaparica com seus “caminhos de rato”

 
                         Fonte: Peltier de Queiroz (1939) 

A Figura 2, contida no Plano, representa a cidade de Itaparica tal como descreveu Peltier de 

Queiroz, de caráter rural, composta de um casario acanhado e sujo e que se “desenvolveu ao 

acaso, a mercê de suas circunstâncias mais prementes, seguindo o traçado natural de sua 

evolução". E conclui nesses termos: "um simples exame na planta geral da cidade nos mostra o 

desolador aspecto que acabamos de descrever. Não existe uma única rua que possua largura 

uniforme, mesmo em pequeno trecho. Quando falamos em ruas, queremos nos referir a grande 

quantidade de vielas existentes, mal orientadas, mal pavimentadas e mal alinhadas. Loteamento 

praticamente não existe" (Peltier de Queiroz; 1939, p. 49). 

A nova trama viária devendo "completa obediência as condições higiênicas e sanitárias" 

apresentaria caráter sempre retilíneo: vias diagonais irradiariam do centro cívico situado na 

ponta triangular do plano e vias perfeitamente ortogonais estruturariam os setores residenciais 

tal como se pode ver na Figura 3. O sistema viário desenhado por Peltier de Queiroz atenderia 



precipuamente a função circulatória, mas sem descuidar do forte efeito estético e saneador do 

mesmo. O engenheiro baiano projetara para Itaparica um "traçado ideal", isto é, aquele em "que 

todos os problemas urbanos sejam satisfeitos sem quebra da harmonia de conjunto". 

Apropriando-se da planura do sítio, o traçado viário amplo e reto rasgaria a velha cidade heroica 

abrindo-a para os salutares ventos marítimos e para a ação bactericida do sol tropical.  

Cobrindo área total de 85 hectares, computando neste total a zona suburbana para a extensão 

da cidade, o Plano Peltier prescrevia, como uma cidade-jardim, 50% do solo da nova cidade 

balneário dedicado aos espaços livres. Dos 850.000 m² da área total, 405.000 m² seriam 

dispensados aos espaços construídos; da metade do território reservada à área aberta, 230.000 

m² seriam resguardados aos espaços livres não arborizados (ruas, avenidas, praças de circulação 

etc.), ou seja, 25% aproximadamente do total; e 215.000 m² para os espaços livres arborizados 

(jardins, parques, reservas etc.), isto é, 25% do espaço total coberto pelo plano de conjunto 

estariam reservados aos espaços verdes. 

Figura 3| Loteamento do Plano Peltier para Itaparica (1936) 

 
                           Fonte: Peltier de Queiroz (1939) 

O Plano Peltier previa atender uma população de 10 mil distribuídos numa superfície de 85 

hectares, produzindo uma densidade média de 115 hab/ha e uma fração ideal de 50 m² de área 

livre para cada habitante. Se desconsiderada a população flutuante teríamos uma população de 

6.500 hab. durante o ano quase todo, sendo distribuída numa baixíssima densidade de 65 hab/ha. 

O Plano recomendava "zoneamento racional" da cidade composto de Centro Cívico, duas zonas 

exclusivamente residenciais e uma mista, composta de comércio e residências (Peltier de 

Queiroz; 1939, p. 122). Perseguindo índices altíssimos de “insolejamento e arejamento” para 

sua Hygeia tropical, Peltier de Queiroz não satisfeito com metade da área total destinada para 

áreas livres, propôs lotes de 400 m², em média, para as zonas residenciais, e um coeficiente de 

aproveitamento dos mesmos de, no máximo, 40%. Portanto, "temos que a área não construível 



será de 240 m², e que nos dá, para uma família de cinco pessoas, um coeficiente de 50 m² de 

espaço livre privado por habitante". 

O novo loteamento geral proposto para a cidade de Itaparica totalizou cerca de 1.000 lotes para 

habitações individuais, que podiam comportar cerca de 7.000 habitantes, sendo que Peltier de 

Queiroz assumiu o coeficiente 7 para o número de habitantes por casa. Foram projetados 

arruamentos de 10, de 13, de 15, de 16 e de 18 metros de largura. O park-way Beira Mar 

encerraria o cenário com seus 72 metros de largura "de grande utilidade para a nova estância, 

além de favorecer a estética do conjunto" (Figura 4).  

Figura 4| Plano de Itaparica: setor residencial e park-way

 
                                       Fonte: Peltier de Queiroz (1939) 

A Figura 4 representa um corte do setor residencial próximo à park-way Beira Mar. O arranjo 

perfeitamente quadriculado dos setores residenciais está disposto sob o eixo maior do projeto 

que é a avenida parque que faz fronteira entre o agrupamento cartesiano de cottages e o mar da 

Baía de Todos os Santos.  

O plano de Itaparica fora precedido por um dossiê urbano. Os capítulos do plano são os 

seguintes: "Elementos históricos"; "A ilha e o beriberi"; "A cidade atual"; "A cidade futura"; 

"Transportes regionais"; "Dados geográficos"; "Base econômica"; “Funções urbanas"; 

"Zoneamento"; "Elementos do plano geral"; e "Traçados das vias públicas". Sobre o estudo de 

conjunto, segundo o autor do plano, estaria assentado o aspecto político da carreira do 

engenheiro: o Urbanismo. Segundo Peltier de Queiroz, o Urbanismo  

[...] não é moda e sim necessidade. Ele constitui a parte política da carreira do 

engenheiro, desde quando encerra o estudo básico do conjunto. É necessário um 

perfeito conhecimento do todo, para que as partes possam ter soluções 
convenientes. Até a presente data temos partido do detalhe para o conjunto, invertendo 



as leis fundamentais que regem a vida coletiva (Peltier de Queiroz; 1939, p. 125 – 

destaque nosso). 

Em relatório ao governador da Bahia, o engenheiro Alberto Abrantes aprecia favoravelmente o 

plano citando a famosa declaração de Daniel Burnham, organizador do plano de reconstrução 

de Chicago: "Nada de planos acanhados! Nada de planos pequenos! Levantai, pois, planos 

grandiosos!" E disse mais: 

O plano previsto para Itaparica está dentro desses princípios sãos, onde a alegria do 

viver se espraia pela racional divisão da área a urbanizar, pelos parques, jardins, 

playgrounds, praias de banho, finalmente, pela perfeita harmonia entre os elementos 

que concorrem para um perfeito padrão à aglomeração humana que residir em Itaparica 

(Idem; p.7). 

3. Semana de Urbanismo de 1935 

 3.1 A Comissão do Plano da Cidade (1934-38) 

Começamos pelo emblemático caso da Igreja da Sé ou antes a defesa do então prefeito, o 

engenheiro civil José Americano da Costa (1932-37), publicada em seu relatório de governo, 

onde justificara a demolição entre agosto de 1933 e julho de 1934 da igreja quinhentista, apesar 

da celeuma, em nome da estética, fluidez e salubridade do velho distrito da Sé (PMS; 1938).  

A demárche demolidora foi justificada pelo governo de Americano da Costa pela via do 

desprestígio do valor histórico daquele patrimônio arquitetônico. O uso de expressões como “o 

velho pardieiro cognominado a Sé” ou “entulho que enchia esse sitio” revelam a lide ideológica 

por detrás do processo. Como consta neste fragmento do relatório de 1938, o governo 

Americano da Costa faz referência à antiguidade deste intento e a suposta aprovação consensual 

da sociedade em relação à demolição da igreja da Sé: 

Posto que o pensamento da atual direção do Município se confundisse com o das 

anteriores, quanto à remoção desse tropeço, não é, todavia, a criadora da ideia, que a 

voz do povo levantou, ante a necessidade que estava a premir a ação do Governo por 

uma providência inadiável. 

A Arquidiocese da Bahia fora autorizada, remotamente, por um documento pontifício 

(29 de Novembro de 1919) a transferir ao Município o domínio, posse, uso e gozo dos 

terrenos ocupados pela Igreja da Sé, cuja demolição veio propriamente a aguçar a 

intenção do Governo desde 1923.  Assim é que, para a comemoração do centenário da 



nossa independência, empolgara o espírito do Governo a ideia de se eliminar aquele 

casarão inútil, dando-se com isso uma solenidade que marcaria um dos aspectos dos 

festejos cívicos, ao assinalar-se a passagem do maior feito da nossa história (PMS; 1938, 

p. 105-06 – destaque nosso). 

Se a depreciação do valor histórico da igreja foi a estratégia, os objetivos declarados da 

demolição eram conferir segurança e fluidez ao tráfego dos transeuntes e bondes da Circular e 

sanear o velho distrito da Sé. 

A Bahia requeria, de há muito, o desafogo do trecho em que se elevava, dificultando o 

transito, o imprestável templo abandonado. As exigências urbanas, cada dia 

maiores, de ar, de luz e de espaço, a necessidade de aformoseamento e higienização 

do local, tudo estava a determinar uma providência decisiva por parte dos poderes 

públicos.  
Ademais, sendo precárias as condições de segurança e estabilidade do velho prédio, e 

fendida a muralha de sustentação, existente do lado do mar, a população tinha naquilo 

tudo um perigo permanente, que mais se enegrecia à avizinhação atemorizadora dos 

invernos. 

[...] Inútil velharia, bem como a chamou a pena luminosa de Henrique Cancio, a 

finalidade dessa discutida ruinaria da Sé era deixar-se abater para abrir caminho 

ao urbanismo, criador de higiene e beleza da cidade (PMS; 1938, p. 113-14 – 

destaque nosso). 

O ressoar das picaretas ainda se faziam ouvir na Bahia, quando o prefeito Americano da Costa, 

professor da EPB13, organizou em 4 de Dezembro de 1934 a Comissão do Plano da Cidade do 

Salvador com o apoio do então interventor federal capitão Juracy Magalhães com o propósito 

principal de organizar e executar o plano de Urbanismo da capital baiana. Em jornal, a 

Comissão se apresentou ao público baiano nos seguintes termos:  

[...] instituída sob os auspícios do Governo do Estado e do Município, não é uma 

agremiação política; é um grupo de cidadãos movidos pelo sincero desejo de colaborar 

com os poderes públicos para tornar a Bahia mais sadia, mais bela, mais confortável, 

mais econômica, enfim uma cidade perfeita (A Tarde, 09/10/1935, p.2 – destaque 

nosso).  



Sob a liderança da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres (SAAT), a Comissão Central era 

composta pela Prefeitura Municipal, Estado, Rotary Club, Associação dos Engenheiros Civis 

da Bahia, Companhia de Energia Elétrica, Associação Comercial e Associação Baiana de 

Imprensa. A partir do Quadro 3, que organizamos com base em ofício do dia 11 de Fevereiro 

de 1935, expedido pelo presidente da Comissão, engenheiro civil Milton Oliveira, ao 

Patrimônio Municipal solicitando auxílio para a realização de uma Semana de Urbanismo, 

apresentamos as principais instituições civis integrantes da Comissão Central e suas atividades. 

Quadro 3| Instituições civis componentes da Comissão do Plano da Cidade e suas atribuições 

Instituições Atividades 

Estado Águas e esgotos; limpeza pública e particular; 
segurança pública e incêndios; museus; gêneros 
alimentícios; hospitais e assistências; viação aérea, 
marítima, terrestre e fluvial; rádio, telégrafo e telefone. 

Prefeitura Calçamento; novas ruas e praças, parques, jardins, 
teatros, casas de diversões; agricultura suburbana; 
arquitetura urbana e paisagista; construções civis, 
pontes, túneis e viadutos; cidades-jardins, vilas 
proletárias e construções baratas. Mercados e feiras 
livres; cultura física. 

Rotary Club Funcionalismo público; turismo; legislação e 
administração municipais; expropriações; termas e 
estações de cura. 

Associação dos Engenheiros Civis Model City Charter; zoning; saúde pública; instrução; 
gêneros alimentícios; hospitais; assistência; eugenia; 
higiene rural. 

Companhia de Energia Elétrica Produção e distribuição de energia elétrica; centrais 
elétricas; quedas d'água; indústrias fabris e rurais. 

Fonte: Elaboração própria com base em ofício (11/02/1935) 

A Comissão era composta predominantemente pelo engenheiro formado nas Escolas 

Politécnicas do Rio de Janeiro e da Bahia. Como podemos observar na Tabela 3, dos 10 

componentes das subcomissões mais importantes (Comissão Central e VI Subcomissão) 9 eram 

engenheiros. Dos principais engenheiros componentes da Comissão citamos, Elísio Lisboa 

formado em Engenharia Civil pela EPB (1915-20) ingressando na docência da mesma Escola 

em 1922 nas cadeiras de Analítica e Cálculo e, através de concurso, assumiu a cadeira de 

Geometria Descritiva e suas Aplicações às Sombras e à Perspectivas desde 1928 (Guimarães; 

1973, p. 172). Milton Oliveira, presidente da Comissão do Plano da Cidade de Salvador, 

formou-se em Engenharia Civil pela EPB (1906-10), foi presidente regional da Sociedade dos 



Amigos de Alberto Torres e diretor da Diretoria de Jardins durante a administração municipal 

de Americano da Costa (1932-37). Americano da Costa diplomou-se pela EPB em engenheiro 

geógrafo (1905) e civil (1904 a 1908), sendo professor de Materiais de Construção na EPB 

desde 1923. Américo Simas formou-se pela EPRJ em Engenharia Civil (1900) sendo professor 

catedrático da EPB desde 1901 lecionando diversas matérias (Física, Hidráulica, Máquinas, 

Estabilidade, Eletrotécnica etc.). Coube a Simas a apresentação, no auditório da EPB, durante 

a Semana de Urbanismo, do esboço geral do “plano diretor” para Salvador proposto pela 

Comissão. J. Gama e Abreu graduou-se em Engenharia Civil pela EPRJ e professor titular da 

EPB, via concurso, ocupando a cadeira de Arquitetura Civil, Higiene dos Edifícios, Saneamento 

e Traçados das Cidades desde 1928 mediante as teses "Processos modernos de coleta, remoção 

e destruição do lixo nas aglomerações urbanas. Comparação dos diferentes processos, sob o 

ponto de vista sanitário e financeiro" e "O sol nas ruas e nas habitações" ambas defendidas em 

1927.  

Tabela 3| Membros da Comissão Central e da VI Subcomissão14

 
 

Importante observar no Quadro 3 as atribuições reservadas à Associação dos Engenheiros, pois 

elas nos permitem refletir sobre a notável aproximação histórica do saber do engenheiro em 

relação ao saber médico e do administrador público.  Inspirando-se na administração municipal 

norte-americana, os engenheiros se incumbiram de desenvolver a Model City Charter e o 

zoneamento urbano. Instrumento proveniente do council-manager government, os engenheiros 

escreveriam A Model City Charter, documento contendo as diretrizes para o governo municipal 

do City Council.  As demais atribuições são do campo da medicina social: saúde pública, 

instrução, gêneros alimentícios, hospitais, assistência, eugenia e higiene.  

14 Remetemos o leitor à Tabela 2. 



Além da EPB, outra instituição republicana que marcou forte presença na composição da 

Comissão do Plano da Cidade e na organização da Semana de Urbanismo foi a Sociedade dos 

Amigos de Alberto (SAAT). O próprio presidente da Comissão, o eng.º civil Milton Oliveira, 

era presidente regional da SAAT. A Sociedade dos Amigos de Alberto Torres foi criada em 

1932, no Rio de Janeiro, com a finalidade de pressionar a introdução do ideário de Alberto 

Torres na organização do Estado e na elaboração da Constituição Federal de 1934 se ocupando 

depois, em cada região, das seguintes atividades: a) estudo e publicação das obras de Alberto 

Torres; b) ações diversificadas tais como realização de congressos de ensino rural, defesa de 

reservas florestais, cursos de formação de professores, organização de semanas ruralistas, apoio 

a clubes agrícolas escolares etc. (Fiori; 2002, p.154). 

O pensamento ruralista e nacionalista de Torres fez eco na geração de políticos e intelectuais 

pós-Revolução de 30 e a Sociedade Torreana foi o clube através do qual o pensamento político 

torreano se ramificou em diversas áreas da vida pública brasileira. Alberto Torres defendia a 

tese de que o Brasil possuía uma vocação agrícola e nutria uma forte aversão ao mundo urbano 

associando as cidades ao desperdício das energias produtivas do país, desvio moral e a 

sublevação da classe proletária. O ideário rural-nacionalista, através de membros da Sociedade 

Torreana, influenciou as propostas de Urbanismo da Comissão em sua recusa ao êxodo rural e 

ideia de fixar parte dos trabalhadores soteropolitanos em vilas e cidades-jardins nas zonas rurais 

e semi-rurais da capital (Batista; 2013b, p. 148).  

O quadro abaixo apresenta a totalidade das instituições que a Comissão, buscando uma grande 

correlação de forças, pretendia articular para confeccionar e executar o plano global de 

urbanismo para Salvador. A seguir, apresentaremos a Semana de Urbanismo e como a vida dos 

baianos é tocada pelos discursos dos engenheiros apresentados nas conferências de outubro de 

1935 em Salvador da Bahia.  

Quadro 4| Comissão do Plano da Cidade e suas Subcomissões 

Subcomissão Atribuição Instituições 

Iª Subcomissão Águas, esgotos e limpeza pública. Prefeitura, Estado, Associação dos 
Engenheiros Civis, Instituto Politécnico. 

IIª Subcomissão Museus-arquivos, belas artes, 
civismo e monumentos. 

Estado, Escola de Belas Artes, Instituto 
Histórico, Prefeitura, Rotary Club e 
Imprensa. 



IIIª 
Subcomissão 

Segurança pública e incêndios. Secretaria de Polícia, Cia. de Energia 
Elétrica, Prefeitura, Associação Comercial. 

IVª 
Subcomissão 

Viação aérea, terrestre, marítima e 
fluvial, telégrafos, radio e telefone. 

Estado, Cias. de Viação Aérea, Cias. de 
Navegação nacionais e estrangeiras. 

Vª Subcomissão Calçamentos, novas ruas e praças, 
construções civis, pontes, túneis, 
viadutos, teatros, casas de diversões, 
mercados. 

Prefeitura, Associação dos Engenheiros 
Civis, empresas de construção, Escola 
Politécnica, Secretaria de Agricultura. 

VIª 
Subcomissão 

Parques, jardins, playgrounds, 
arquitetura urbana e paisagística, 
agricultura no subúrbio, cidades-
jardins, vilas operárias, praias e 
culturas físicas. 

Prefeitura, Sociedade dos Amigos de 
Alberto Torres, Patrimônio Municipal, 
empresas de construção. 

VIIª 
Subcomissão 

Funcionalismo, legislação, 
administração municipal e 
expropriações. 

Estado, Prefeitura, Instituto dos 
Advogados, Associação Comercial, Rotary 
Club. 

VIIIª 
Subcomissão 

Turismo, termas e estações de cura, 
exposições. 

Prefeitura, Touring Club, Escola de Belas 
Artes. 

IXª 
Subcomissão 

Model City Charter, zoneamento. Estado, Prefeitura, Rotary Club, Cia. de 
Energia Elétrica. 

Xª Subcomissão Saúde pública, instrução, gêneros 
alimentícios, hospitais, assistências, 
eugenia 

Associação dos Engenheiros Civis, 
Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, 
Sociedades Médicas da Bahia, Asilo de 
Mendicidade, Instituto Feminino, institutos 
particulares de ensino. 

XIª 
Subcomissão 

Produção e distribuição de energia, 
indústrias fabris. 

União, Estado, Prefeitura, Associação dos 
Engenheiros Civis, Escola Politécnica, 
Cia. de Energia Elétrica. 

XIIª 
Subcomissão 

Tráfego Urbano Estado, Prefeitura, Cia. Linha Circular. 

XIIIª 
Subcomissão 

Recursos para a organização do 
projeto e execução dos trabalhos. 

Estado, Prefeitura, Associação Comercial 
e Instituto dos Advogados. 

XIVª 
Subcomissão 

Finanças municipais, taxas de 
benefícios, fiscalização geral. 

Estado, Prefeitura, Associação Comercial, 
Instituto dos Advogados. 

XVª 
Subcomissão 

Propaganda e coordenação das 
sugestões públicas. 

Imprensa, Instituto dos Advogados, 
Sociedades de Rádio, Rotary Club, Escola 
de Belas Artes. 

       Fonte: Comissão (1937) 

Entre os dias 20 a 27 de outubro de 1935, a Comissão do Plano da Cidade de Salvador e a 

Sociedade dos Amigos de Alberto Torres organizaram o primeiro seminário de Urbanismo no 

Brasil onde, segundo o presidente eng.º Milton Oliveira, se deveria “vender Urbanismo ao 

público” (Comissão; 1937, p.3). Com base em Almandoz (2007), apresentamos na Tabela 4 a 



relação dos primeiros congressos e seminários de Urbanismo no continente americano. Nestes 

eventos americanos, como o primeiro que ocorreu em 1934 em Santiago do Chile, se discutiu 

a administração nacional do Urbanismo e a organização de “planos reguladores urbanos” 

(Reyes; 2009, p. 15). O Seminário de Urbanismo ocorrido em Salvador da Bahia, em 1935, não 

apenas foi o primeiro conclave de urbanistas do Brasil, mas figura entre os três primeiros do 

continente americano.   Portanto, de 20 de Outubro a 3 de Novembro de 1935, dois eventos 

foram organizados pela Sociedade Torreana em Salvador: uma Semana de Urbanismo e uma 

Semana Agrícola. No Quadro 5, apresentamos a programação da Semana de Urbanismo.  

Tabela 4| Conferências de Urbanismo nas Américas  

Congresso de Arquitetura e Urbanismo 1934 Santiago (CHI) 
Congresso Internacional de Urbanismo 1935 Buenos Aires (ARG) 
Primeira Semana de Urbanismo 1935 Salvador da Bahia (BRA) 
Congresso Interamericano de Municipalidades 1938 Havana (CUB) 
Congresso Internacional de Planificação e Habitação 1938 Cidade do México (MEX) 
Primeiro Congresso Panamericano de Habitação Popular 1939 Buenos Aires (ARG) 
Congresso Internacional de Arquitetos 1939 Washington (EUA) 
Segundo Congresso Interamericano de Municipalidades 1941 Santiago (CHI) 
Primeiro Congresso de Urbanismo  1941 Rio de Janeiro (BRA) 

    Fonte: baseada em Almandoz (2007; p. 65) 

Quadro 5| Programação da Semana de Urbanismo (outubro de 1935) 

Data Local Autor Tema 

20 Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Milton Oliveira Urbanismo e sua aplicação em Salvador 

21 Associação Universitária da Bahia Almeida Pinto Segurança Pública e Incêndios 

22 Instituto Geográfico e Histórico da Bahia Heitor Fróes Monumentos, Museus, Arquivos e Belas 
Artes 

22 Escola Politécnica da Bahia J. Gama e Abreu Zoneamento das cidades 

23 Escola Politécnica da Bahia J. Gama e Abreu Tráfego Urbano 

23 Cinema Glória Lourenço Costa A Cidade Errada e a Cidade Certa 

25 Cinema Glória Lourenço Costa Propaganda do Urbanismo 

26 Escola Politécnica da Bahia Américo Simas Sugestões para o plano diretor da Cidade 
de Salvador 

26 Escola Comercial Milton Oliveira As Cidades-Jardins 



27 Instituto Geográfico e Histórico da Bahia J. Gama e Abreu Model City Charter 

    Fonte: Comissão (1937) 

Algumas considerações sobre a participação pública na Semana fazem-se necessárias, apesar 

da escassa documentação histórica a este respeito. O A Tarde ao relatar o primeiro dia de 

conferência mencionou a presença de "uma seleta assistência" (A Tarde; 23/10/1935). No dia 

22 de Outubro, terceiro dia do Seminário, no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Heitor 

Fróes, médico epidemiologista que conferenciou sobre "Museus, Arquivos, Escolas de Belas 

Artes" (!), apesar de dizer que "aos baianos de todas as classes que são dedicadas as presentes 

palestras", disse antes que a sua palestra destinava-se "aos responsáveis pelo futuro do Estado 

e da Comuna" e, mais ainda, disse que o público ao qual palestrava era "seleto e restrito".  

Nos próximos itens, percorreremos os discursos dos engenheiros da Primeira Semana de 

Urbanismo de 1935, em Salvador, analisando a campanha desses peritos em prol do Urbanismo 

e da elaboração de um plano de conjunto para a Cidade da Bahia. O plano foi apresentado pelos 

comissionados como o instrumento terapêutico do Urbanismo, a “medicina das cidades”, capaz 

de sanar os males que acometem a cidade de Salvador sendo a falta do plano de urbanismo o 

grande motivo do atraso geral da Bahia.  Os “aspectos urbanos deprimentes”, como consta nos 

anais da Semana, que atentavam contra os “foros de civilização” ou de “cidade civilizada” eram 

conhecidos: as ruas estreitas, confusas e tortuosas como “caminhos de rato”, a promiscuidade 

de usos do solo, vendedores ambulantes e suas práticas, os casebres e as casas de “avenida” etc. 

Esse estado de coisas depunha contra o ideal de cidade civilizada ou progressista, segundo o 

ideário de cidade acolhido pelos intelectuais da Semana de Urbanismo em 1935 e pelo EPUCS 

nos anos 1940. 

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 elementos dinâmicos e estáticos da cidade”.  

3.2 Bahia: uma “Cidade Errada”  

“Pois bem, a Bahia desenvolveu-se assim: errada completamente errada”. Foi nestes termos que 

se colocou o engenheiro eletricista Lourenço Costa15 em sua palestra intitulada “A Cidade 

Errada e a Cidade Certa”, realizada no dia 23 de Outubro, no Cinema Glória. Numa projeção 

de fotografias, o professor de Eletrotécnica ensinou ao público como se fazia uma “cidade 

errada”: 

Iniciarei, mostrando como se faz uma cidade errada. É assim como acontece nesta 

figura. 

Figura 5| Imagem de um casebre 

 
                                            Fonte: Comissão (1937) 
 

Um indivíduo aí, sem que ninguém percebesse construiu uma choupana. Aparentemente 

isto não tem importância: é apenas uma choupana... Com o correr dos tempos, outros 

aparecem e, simpatizando com o local, vão construindo novas, sendo que, ao fim 

dalgum tempo, teremos cousa semelhante a esta (Figura 6).  

        

 

 

 

 

 



Figura 6| Fileira de casebres em construção 

 
                                                    Fonte: Comissão (1937) 
 

As construções vão sucedendo-se e melhorando. Empreendedores levantam fileiras de casas 

ruins, mas rendosas e consequentemente de valor de expropriação elevado, como estas por 

exemplo (Figura 7).   

 

Figura 7| Fileira de casinhas proletárias de aluguel 

 
                                         Fonte: Comissão (1937) 
 

Chega-se a isto (Figura 8).              

 Figura 8| Bairro popular: a evolução do casebre 

 
                                                           Fonte: Comissão (1937) 



Então começa a observar-se o mal que produziu o “pecado original”. A imprevidência, 

o descaso e o egoísmo deram em resultado a esta calamidade (Figura 9). 

Figura 9| Aspectos de uma rua central de Salvador 

 
                                                                Fonte: Comissão (1937) 

 

A situação agora é grave: urge corrigi-la ou serão grandes os prejuízos da cidade, pois 

entrava o seu desenvolvimento; atenta-lhe contra a higiene, constituindo um foco de 

tuberculose; dificultando-lhe o transporte, tornando-se uma fonte de acidentes; 

prejudica-lhe a estética e sacrifica-lhe o conforto (Comissão; 1937, p. 58 – destaque 

nosso). 

E mais adiante, Lourenço Costa adverte que 

[...] É na construção do casebre, dentro da roça particular que tem origem os males 

que atormentam as cidades. Foi assim que nasceram os nossos aleijões urbanos. O 

casebre não pode ser desconsiderado, pois é uma cidade "em menino" e todos 

sabemos que a educação começa do berço [...] (Comissão; p. 60 – destaque nosso).  

Em outra conferência, realizada em 27 de Outubro, no Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia, o eng.º J. Gama e Abreu discorreu também sobre as origens dessas “cidades tortas”. 

Projetando sequencialmente imagens de assentamentos populares, afirmou que não passam de 

“um amontoado de casas que pretendem foros de residência. E mais não são que abrigos que a 

higiene e a equidade social condenam, porque tocaiam de emboscada a saúde imprevidente e 

fazem da comodidade um monstro que vive na insegurança e no desassossego” (Comissão; p. 



136 – Destaque nosso). Em seguida, o professor de Higiene da EPB ensina ao público como se 

faz uma “cidade torta” nesses termos: 

É destas cidades tortas que me cumpre a mim falar agora, para pedir-vos que, conosco, 

as concerteis. De onde vieram elas? Como surgiram? Que fatal destino, desde o berço, 

as trouxe deformadas? 

O embrião de uma cidade quase sempre é o casebre perto d'água. Cercado o terreno de 

que precisa, outro se limita em derredor; e outro e muitos. Breve a área ocupada é tão 

grande para tão poucos que se relegam para longe funções tidas como agrárias e o 

arraial, que quer mais gente, alinha casas em frente à praça do mercado. Depois, uma 

rua tortuosa enquadra em casario as voltas de uma estrada. Os fundos de quintal mal 

alinhados defrontam, mais para diante, fundos de outros quintais. Finalmente as 

trilhas e os caminhos serão artérias da vila incipiente. [...] Quando, enfim, a cidade 

dá à rua o caráter coletivo, há renitentes que fazem saliências de extirpação difícil. No 

entanto, para as reentrâncias há sempre candidatos à ocupação...gratuita. 

[...] A insânia de Nero é então o sonho do urbanista. Ouvistes o que disse a alunos 

meus, três anos há. Vereis o que a fidalguia de Lourenço Costa vai permitir vos mostre, 

novamente, agora: [...] Eis a casa isolada de que ninguém cuidou. A casa que o 

caboclo, se só, acha demais e que é, com dois, tão boa (Figura 5). Ao lado de casas como 

aquela, outras se alinham. É o feitio provisório firmado em linhas desconjuntadas e na 

taipa incrivelmente barata, feita de enchimento de argila que se pagou com a feijoada, 

alegre de cachaça, na manhã de um dia santo (Figura 10). 

Figura 10| Favela em Salvador dos anos 30

 
                                        Fonte: Comissão (1937) 



Depois, a pena de desmanchar faz, do precário, duradouro e o reboco encaliçado tem 

pretensão de esconder alvenaria apesar de que o jacobino “barro armado” grite o feitio 

nativista no desaprumo das fachadas (Figura 11). 

Figura 11| O “desaprumo das fachadas” da “cidade torta” 

 

                                    Fonte: Comissão (1937) 

Mas quem há que possa por limite à pretensão? O casario cresceu com a rua já formada. 

O adobe é um progresso que a chuva converte em lama e que suplantou a taipa. A meia 

sola que o encobre tem de ter mais vulto. Vede ali uma fachada a fingir de "Arranha-

céu" (Figura 12). 

Figura 12| Sobrado elevado: pretensão de arranha-céu

 

                 Fonte: Comissão (1937) 

Ainda na palestra do dia 27, J. Gama e Abreu oferece o tratamento a ser prescrito às “cidades 

tortas”: “A insânia de Nero é então o sonho do urbanista”: 



Um incêndio de Roma em cada cidade destas! Destruir o errado para mostrar, nas 

fumegadas rescaldosas, imagens foscas de patíbulos armados para castigar os erros! 

Purificar pelo fogo as pestes dos antros húmidos, dos desvãos que não têm luz, e das 

alcovas sem ar. Tuberculose, raquitismo, a morte que se antecipa, a cuspir a vida a esmo 

em placas peçonhentas que à vida alheia envenenam. 

[...] A insânia do urbanólogo ansioso é o recurso mais pronto para transformar 

cidades sem higiene e retrogradas em cidades progressivas e felizes [...] Necessário 

é que, à cabeceira, vele solicito um médico e que ativos enfermeiros se deem 

incumbência de prover às prescrições. O regime será seguido, custe ao doente o que 

custar (Comissão; p. 130-131 – destaque nosso). 

Como se lê acima, na fala dos engenheiros, a “insânia do urbanista” em destruir estes aspectos 

da “cidade torta” que se espalhavam dentro e fora da zona urbana do Município foi justificada 

pelas exigências do combate à tuberculose (higiene), da circulação desimpedida e segura, da 

estética do conjunto urbano e do conforto.  A “cidade errada” começa no casebre, na “casa 

isolada”, na ação do particular (o pobre e/ou especulador imobiliário) sobre a cidade. Pois, o 

castigo dos erros e o regime prescrito pelo urbanista conduziam ao caminho da transformação 

das “cidades retrogradas” em “cidades progressivas e felizes”. Neste sentido, o estatuto da 

Comissão do Plano da Cidade propôs a criação de “leis sociais dispondo sobre a destruição do 

que nós chamamos de favelas e os americanos ‘slums’, criação de cidades-jardins-satélites com 

o fim de facilitar a vida mais saudável aos seus habitantes” (Comissão; p. 17). Portanto, a 

construção da “cidade certa” exigia a operação da “insânia de Nero” seguida da assistência aos 

pobres urbanos.  

A "insânia" do urbanista, que é a demolição, se volta contra os aspectos de “cidades tortas” em 

Salvador. Durante a Semana de Urbanismo, alguns dos engenheiros politécnicos se 

pronunciaram sobre este aspecto específico da "cidade errada" que é o fenômeno da favela. Tal 

fenômeno, ainda incipiente em Salvador dos anos 30, afetava principalmente as áreas mais 

afastadas do centro como os extensos e pouco povoados distritos de Santo Antônio (atual 

Liberdade), Brotas, Vitória (atuais bairros do Rio Vermelho, e Barra) e a região dos mangues 

da enseada do Cabrito conhecida depois como Alagados. A Figura 10 exibida por J. Gama e 

Abreu em sua conferência do dia 27, representa uma favela de subúrbio composta por pequenos 

casebres enfileirados em baldio remanescente de Mata Atlântica, em parte, descendo uma 

ribanceira e, também, subindo pequenos morros que a geomorfologia da cidade é pródiga. 

Como veremos adiante, essa ocupação popular dos arrabaldes da cidade, juntamente com outras 



questões, incentivará a sugestão dos comissionados por um plano de Urbanismo ou de conjunto 

que elimine tais aspectos dos subúrbios pela ocupação planejada destes. 

A abordagem desses engenheiros ia da residência isolada à cidade como conjunto refletindo, 

portanto, a formação politécnica do moderno Construtor Civil que se acreditava capaz de atuar 

da escala da casa até a escala da cidade e região. É no sentido da formação do construtor civil 

polivalente que aponta a disciplina Higiene das Edificações, Traçado e Saneamento das Cidades 

criada nas escolas brasileiras de Engenharia na década de 1920. Neste período, pioneiros do 

Urbanismo nacional como Mário Leal, Lincoln Continentino, Baptista de Oliveira e J. Gama e 

Abreu lecionaram esta audaciosa cadeira. O próprio J. Gama e Abreu, professor desta matéria 

na EPB desde 1928, como veremos adiante, se apresentava como professor de Urbanismo. 

Seguindo essa orientação “multi-escalar” da formação politécnica do início do século XX, na 

apresentação da brochura que contém às atas da Semana, é resumida a política higienista da 

casa à cidade:  

Num clima como o da nossa Capital, pode-se facilmente evitar a tuberculose pela 

profilaxia. O sol, o ar e a luz são absolutamente necessários à saúde. Residências 

presas umas às outras; escuras interiormente; sem janelas não só prejudicam a saúde, 

mas reduzem a felicidade, o conforto, a inteligência, a capacidade produtiva e criadora 

dos que nela residem. O plano da cidade fixará os tipos de construção mais adequadas, 

a largura apropriada das ruas e, sobretudo, resolvendo o problema de transporte, nos 

permitirá residir longe do centro urbano, onde o ar é mais puro e a vida mais barata 

(Comissão; p. XI – destaque nosso). 

Portanto, o discurso da insalubridade e da insegurança diz respeito primeiramente à casa, 

todavia na sua relação com diversos outros fatores da cidade: o excessivo adensamento das 

áreas centrais; expansão não planejada dos subúrbios; a estreiteza, o desalinho e a falta de lógica 

geométrica das ruas que dificultam, por isso, a entrada de ar e sol nas habitações; a ausência de 

um zoneamento capaz de controlar as atividades sociais impondo “ordem e método ao 

desenvolvimento da cidade” etc.  



Figura 13| Habitação insalubre em Salvador dos anos 30

 
                     Fonte: A Tarde (p.2, 30/11/1935; p.2 20/11/1934) 

Os jornais dos anos 30 estão repletos de artigos produzidos com base na visita de repórteres 

“onde mora e sofre a pobreza...” (A Tarde; 30/11/1935, p. 2). Em tom sensacionalista, uma 

espécie de repórter-etnógrafo descreve minunciosamente o cenário de pobreza, hábitos e 

condições urbanísticas dos “antros onde não entram a luz e o ar...” (A Tarde; 20/11/1934, p. 2). 

Eram bairros de negros de famílias numerosas apinhados em cortiços e “avenidas de casas” 

(Figura 13). O repórter escreveu que percorreu “numa peregrinação” os “guetos da cidade” 

observou “homens, mulheres e crianças em cubículos imundos na mais impressionante 

promiscuidade”. Eram os bairros do distrito de São Antônio Além do Carmo se notabilizara 

pela pobreza exótica da Rua do Japão. Os cortiços eram apresentados como tipologias 

habitacionais que disseminavam o vício e a imoralidade no corpo social e a infecção bacteriana 

no corpo do pobre. O Jornal apelara à Prefeitura e à Saúde Pública para que construíssem casas 

baratas (A Tarde; 30/11/1935, p. 2). 

Durante a Semana de Urbanismo, no final de sua palestra “A Cidade Errada e a Cidade Certa”, 

proferida no Cinema Glória, no dia 23 de Outubro de 1935, o engenheiro Lourenço Costa 

concluiu do seguinte modo: 

Antes de terminar, quero apresentar-vos dois personagens. São eles a tuberculose e a 

morte prematura, companheiros de cama e mesa, que têm como auxiliares dedicados 

a irreflexão, a imprevidência e o egoísmo. 

O seu campo de ação se encontra nas habitações insalubres, nas ruas onde não penetra 

o sol, na congestão e confusão do tráfego urbano. Eles estão reclamando contra esta 

campanha, alegando que o seu negócio precisa crescer e prosperar. Arrogam-se o direito 

de viver e uma cidade perfeita lhes dificultará os meios.  



Tendes a liberdade de escolher entre eles e a remodelação racional da vossa cidade, 

que lhes diminuirá consideravelmente os ímpetos (Comissão; p. 64 – destaque nosso). 

De fato, se pudéssemos traçar a linha populacional do Município de Salvador até o fim da 

década de 30, eliminando o saldo imigratório, seria possível observar, a partir de 1935, uma 

descida sabendo que neste ano e principalmente em 1936 o número total de óbitos suplantou 

em várias centenas o número de nascidos vivos, como podemos visualizar no gráfico abaixo. 
 

Gráfico 1| Nascimentos e óbitos em Salvador (1933-36) 

 
                          Fonte: Elaborado própria com base nos dados do Anuário Estatístico do Brasil 

O movimento do registro civil do estado da Bahia também registrou a ultrapassagem de óbitos 

sobre nascimentos nos anos de 1935 e 1936 (IBGE; 1937). Em 1935, na Bahia, nasceram 12.341 

indivíduos e morreram 14.254. Em 1936, a vantagem da morte sobre a vida fora ampliada ainda 

mais: nasceram 16.496 indivíduos e morreram 21.718. Portanto, a dilapidação da força de 

trabalho e do seu estoque a partir dos meados da década de 30 preocupou parte da 

intelectualidade baiana reverberando nas palestras e propostas dos engenheiros da Semana de 

Urbanismo de 1935.  

Em 1937, a maior causa morte na capital baiana continuou sendo a tuberculose (22%), com 

1.377 casos letais seguida por outras doenças do sistema respiratório (13%), diarreia e enterite 

em crianças de até 2 anos (12%), doenças no tubo digestivo (8,8%) e pela malária (8,3%). 

Salvador liderava no ano de 1937, entre as capitais brasileiras, as estatísticas de malária com 

514 casos mortais (IBGE; 1939).  Comparando os dados anteriores referentes ao ano de 1937 

com os dados compilados no período imediatamente posterior (1939-41), vide Tabela 5, 

percebemos a continuação da supremacia da tuberculose entre as doenças letais em Salvador 

com 4.321 casos mortais registrados nos três anos de pesquisa. A malária com 1.278 casos fatais 



no triênio supracitado galgou a segunda posição no causa mortis da capital apresentando-se 

como um morbo temível e de forte ação sobre a população soteropolitana.  

Tabela 5| Principais motivos de óbitos registrados no município de Salvador (1939-41) 

 
                             Fonte: IBGE in: Simas Filho (1954; p. 62) 

Na conferência Propaganda de Urbanismo, realizada no dia 23 de Outubro no auditório da EPB, 

o engenheiro Lourenço Costa, defendendo a “necessidade dum plano da Cidade do Salvador”, 

percorreu todos os quadrantes da urbe perscrutando e denunciando novos e velhos erros, do 

velho e amontoado centro urbano aos novos e não sistematizados subúrbios. As críticas se 

dividiam em três ordem: estética, higiênica e conforto. Sigamo-lo em suas imprecações contra 

a cidade (Comissão; p. 96 – destaque nosso). 

Penetremos na Cidade. Deixemos por enquanto a Praça Municipal e a Avenida Sete, 

sala de visitas do primeiro andar da nossa Capital, e enveredemos pelos outros bairros. 

Vamos a Santo Antônio Além do Carmo, a maior freguesia da cidade. Que observamos? 

Um amontoado de casas velhas; desproporcionadas; desalinhadas; presas umas às 

outras; sem arte; sem conforto; sem higiene, parecendo haver sido atiradas ali como 

pilhas de caixões estragados. Ruas como as dos Adobes, Marchants, Carvões, Ossos, 

Corredor da Lapinha, que só vistas, para serem julgadas: estreitas, tortuosas, 

desencontradas, com simulacros de passeios ou sem eles.  

Do norte da cidade, nos dirijamos a leste: 

Atravessemos rapidamente a sombria Rua do Paço, para que não nos domine aquele 

ambiente de tristeza e percorramos os Mares e a Penha, para descobrirmos um novo 

amontoado de erros. Desde a Calçada, rua estreita, com passeios acanhados, sem 

loteamento racional; roubando-nos à vista o mar; onde se confundem residências, 



armazéns, depósitos, lojas, fábricas numa promiscuidade que revolta o senso 

estético e higiênico; dando para o pantanal desarticulado e insalubre que se conhece 

pelo nome de Uruguai, até à Ribeira de Itapagipe nada existe, em questão de ordem, 

método, plano, de que possa orgulhar-se a Bahia. 

Agora, percorramos os distritos do oeste: 

Transportemo-nos à Brotas, distrito relativamente novo, e observamos a largura dos 

passeios, o loteamento e orientação das ruas. O Matatú grande desafia a crítica, e a 

Quinta das Beatas é uma charada urbanística. Descendo-se à Fonte Nova, depara-se-nos 

a Avenida Candeias, que se notabilizou durante os últimos temporais. Aqui e ali 

agrupamentos de casas na mais original e absurda confusão. 

Desçamos aos distritos do sul: 

A Barra, um dos pontos aristocráticos da Cidade, encerra um rosário de erros. Parece 

que a expansão da nossa Capital tem se feito até agora pelas estradas e caminhos 
de rato das fazendas que circundavam o Núcleo Colonial. A própria Avenida Sete 

não escapa à crítica. 

Em última instância, notamos que o discurso da “cidade errada” se estende a toda cidade e não 

envolve apenas os cortiços e favelas insalubres. Toda a Bahia se desenvolveu pelos caminhos 

de rato e trilhas de fazendas que circundavam o núcleo colonial. Chegamos a esta conclusão se 

nos remetermos à longa citação acima onde o engenheiro tece críticas a todos os setores da 

cidade (incluindo até mesmo a principal via, a Avenida Sete e o luxuoso bairro da Barra) 

apontando-lhes os erros, ou mesmo quando Lourenço Costa em sua primeira palestra, “A 

Cidade Errada e a Cidade Certa”,  apresenta uma sequência evolutiva de fotos da “cidade 

errada” do seu nascimento (o casebre isolado – Figura 5) até ao estádio de “calamidade” (uma 

rua estreita, sinuosa e congestionada do centro comercial da cidade cercada de altos sobrados – 

Figura 9). Portanto, não apenas os novos bairros se desenvolviam erroneamente, mas o próprio 

centro urbano secular se construiu também assim: sem ordem, sem método e sem plano. Sob a 

epígrafe “Um povo sadio e forte é necessariamente progressista”, Lourenço Costa, em 

“Propaganda do Urbanismo”, apresentou os motivos higiênicos da crítica das condições de 

moradia do baiano e sua cidade nos anos 30.  

Visitemos algumas das nossas ruas, penetrando em vários dos seus edifícios. Vejamos 

as Casas da Rua do Paço; do Genipapeiro; Tinguí; Rua dos Ossos; Corredor da Lapinha; 

mesmo as das Avenida Sete e Joana Angélica. Casas unidas, sem janelas nos quartos; 



com seis ou menos metros de largura; mal divididas; com extensos corredores e estreitas 

passagens, que (não) dão lugar ao estabelecimento corrente de ar; húmidas; sem 

adequadas instalações sanitárias; escuras e tristes. Não é possível dar-se a esses 

alojamentos o qualitativo de perfeitos: são falhos tanto fisicamente como 
psicologicamente. Casas sombrias e sem conforto, que asfixiam aos poucos moral 

e fisicamente. O homem é filho do ambiente em que vive. Ruas estreitas, casas 

acanhadas, tristes e desordenadas produzem um ambiente indesejável; embrutecem e 

ofuscam o espírito, que precisa para desenvolver-se de amplos e largos horizontes 

(Comissão; p. 99 – destaque nosso). 

O presidente-engenheiro Milton Oliveira em sua palestra Urbanismo e suas Aplicações à 

Cidade do Salvador, realizada no Instituto Geográfico e Histórico no dia 20, denunciou os 

montões de lixo acumulados no espaço público, aspecto da “cidade errada” que as posturas 

municipais, como veremos no próximo capítulo, debalde tentaram eliminar da Bahia. Na 

verdade, não apenas contra o lixo descartado em logradouro público o presidente marcava 

posição, mas também contra outro tipo poluição: a expansão de “favelas” na capital. Segundo 

Milton Oliveira, os baianos têm sido “inimigos da cidade consentindo sem o mínimo protesto 

o entulho de parte do Dique da Fonte Nova com o lixo da cidade e, pior ainda, o grande 

reservatório que era o Dique do Queimado está quase seco e coberto de uma grande favela de 

planície!” Diante desse estado de coisas, o presidente conclama o público nestes termos: 

“Reajamos, meus senhores, e tentemos salvar ainda estas joias da natureza baiana” (Comissão, 

p. 13). 

Outro conferencista que apresentou a Bahia como uma “cidade errada” foi Almeida Pinto, 

engenheiro geógrafo formado pela EPB, responsável pelos trabalhos de segurança e combate a 

incêndio dentro da Comissão. Em sua palestra intitulada Segurança Pública e Incêndios, 

realizada na Associação Universitária da Bahia no dia 21, o engenheiro Almeida Pinto 

aconselha que, quanto a Cidade do Salvador, se não pode “fazer tudo de novo e certo” pelo 

menos se deveria “remediar a situação presente, dando-lhe uma melhor estrutura [...] na 

movimentação prática de uma cidade, na segurança do seu estilo, na facilitação de suas 

comunicações” (Comissão; p. 67). Em plena campanha publicitária do Urbanismo, como foi a 

Semana, Almeida Pinto asseverou que o Urbanismo não parecia exigir “luzes especiais” sendo 

a sua missão “organizar as vias públicas, por uma distribuição harmoniosa do terreno, dar a 

arquitetura o meio de criar formas [...] dar permissão para desenvolver as mais belas 

perspectivas [...] discernir o bom do ruim” (Comissão; p. 66). 



A voz do engenheiro geógrafo em sua palestra sobre Segurança Pública se levantou contra as 

“anomalias que pululam em todos os distritos da cidade, ruas tortuosas, casas desalinhadas, 

becos sem saídas cujos policiamentos são impossíveis pelas descoberturas dos 

policiadores, tantos outros quistos, perniciosos, alguns, quando então, se convertem em 

verdadeiros cortiços para a prática de todos os vícios, e onde, dificilmente, se pode prevenir ou 

reprimir o mal, garantindo a segurança coletiva” (Comissão; p. 67 – Destaque nosso).  

Almeida Pinto enfatiza nesta sua conferência as dificuldades de se administrar o controle social 

numa “cidade errada”, como a Bahia, onde “as barreiras de movimento são muitas”. No seu 

dizer, “na Bahia tudo parece conspirar por uma boa vigilância, até mesmo das vias públicas” 

(Comissão; p. 69). E nestes termos, Almeida Pinto arenga ao público: 

[...] A cidade estendeu seus braços, sem uma sistemática. [...] Como executar, 

senhores, severo policiamento, sobre todos e sobre tudo, a fim de fugir aos 

abalramentos, impedir os choques entre os veículos e evitar o carregador com o 

volume na cabeça que transita pelo meio fio, sujeito a ser atingido a cada instante, 

porque lhe é proibido andar, assim, pelos passeios e, estes, são para pedestres? 

(Comissão; p. 71-70 – destaque nosso). 

Almeida Pinto conclama os poderes públicos a traçarem um plano de conjunto capaz de 

produzir um ordenamento espacial adequado a ação policial na cidade e seus subúrbios. A 

“cidade errada” obstaculiza à ação dos agentes da segurança pública pela irracionalidade 

geométrica das ruas, por oferecer “quistos perniciosos” onde se escondem os transgressores da 

ordem urbana, pela presença de camelôs e ambulantes nos logradouros públicos e por tudo 

aquilo que congestiona a cidade. Então, o engenheiro geógrafo denuncia a negligência das 

administrações em não estabelecer “uma carta minuciosa, no intuito de criar novas perspectivas, 

permitir o desenvolvimento de belos conjuntos monumentais, por a bom alcance o centro 

operatório da cidade”. Diante do descaso público quanto à elaboração do plano de urbanismo, 

“regulado nos moldes de uma melhor direção”, o futuro que se avizinhava era negro, pois a 

“vida fugirá do controle da autoridade, pela deficiência, dia a dia, de uma organização de 

segurança, vasta e bastante, para fixar, plenamente, a tranquilidade e a ordem em múltiplos 

pontos da cidade” (Comissão; p. 67 – Destaque nosso).  

O engenheiro Lourenço Costa, em sua Propaganda do Urbanismo, palestra do dia 23, nos salões 

da EPB, explica a lentidão do progresso econômico da Bahia pelo “erro que praticamos, fazendo 

a nossa capital sobre a trilha dos caboclos e as estradas incertas das fazendas” (Comissão; p. 



100). O motivo do atraso geral da Bahia estava no fato de sua capital ter sido construída 

seguindo os caminhos das mulas que tanto criticou Le Corbusier. E o futuro da Bahia era 

tenebroso, pois 

Se as coisas continuarem como estão, chegaremos a uma época em que ninguém se 

entenderá. Observe-se que o baiano que consegue moderada prosperidade noutro lugar 

não quer voltar a residir na Bahia, muitos dos melhores elementos emigraram. No futuro 

não teremos senão balburdia e confusão; tudo nos será difícil, até mesmo conservar o 

que de melhor possuímos. Eis a que estamos chegando” (Comissão; p. 101). 

De fato, nos anos 30, na Bahia se fez sentir amargamente os efeitos da crise econômica de 29 

sobre o trabalhador e a insatisfação popular em virtude do empobrecimento e demais 

desdobramentos da depressão econômica, nesse decênio, manifestaram-se de diversos modos. 

Movimentos “espontâneos” de populares como o “quebra-bondes” e greves de trabalhadores 

urbanos como as que houve em 1934 em Salvador revelam o turbulento panorama social dos 

anos 30 e justificam as preocupações do agrimensor Almeida Pinto, na Semana de Urbanismo, 

com o controle social através da técnica urbanística. 

Em 4 de outubro de 1930 uma multidão de populares queimou no curto intervalo de 6 horas 84 

bondes da Linha Circular e Energia Elétrica da Bahia, duas subsidiárias da Eletric Bond and 

Share Company que administravam por concessão vários serviços urbanos em Salvador tais 

como energia elétrica, bondes, telefonia e elevadores urbanos. Após o aumento de preço dos 

bilhetes de bondes e das fichas dos ascensores que faziam a ligação entre a parte baixa e alta da 

cidade, além da majoração da tarifa de energia elétrica, turbas populares arremeteram-se contra 

os bondes, depredaram oficinas e garagens da empresa americana e invadiram o novo prédio 

do A Tarde considerado favorável à Circular danificando a maquinaria recém comprada pelo 

jornal e apedrejaram a Secretaria de Polícia.  Consuelo Sampaio, ao analisar os efeitos da crise 

econômica internacional sobre o trabalhador urbano e a ação dos movimentos sociais na capital 

baiana dos anos 30, nos ensina que 

[...] se em relação ás classes dominantes a situação de crise funcionou como um fator 

de coesão, em relação aos setores intermediários e, de modo mais verdadeiro, em relação 

às camadas mais baixas da população, atingidas pelo desemprego em massa, a crise 

trouxe à tona insatisfações reprimidas que se manifestaram de forma violenta, através 

de “quebra-bondes” e de greves, pondo a descoberto o conflito entre o capital e o 

trabalho (Sampaio; 1982, p.98). 



Entre julho e agosto de 1934, trabalhadores do setor de transporte (ferroviários e trabalhadores 

dos serviços de bondes) e de outras utilidades públicas (doqueiros, telefonistas e telegrafistas) 

entravam em greve reivindicando jornada de trabalho de 8 horas, aumento salarial e outras 

questões trabalhistas (Sampaio; 1982, p.45). Tomamos como exemplar as condições de vida 

dos trabalhadores do setor de transporte urbano, especificamente os operários, acreditando 

aferir as condições de vida dos estratos mais numerosos da classe trabalhadora urbana de 

Salvador. Salários congelados e a inflação galopante deprimiam as condições de vida desses 

trabalhadores. Os motorneiros, classe mais bem paga, em 1934, tinham por salário mensal o 

valor de 168 mil réis. Em relatório de 1934 enviado à diretoria, o sindicato dos trabalhadores 

do setor de transporte admitia que um operário para garantir o mínimo da subsistência 

(alimentação, vestuário e outras necessidades, excluindo gastos com assistência médica e 

remédios) de uma família de tamanho médio de classe baixa (um casal e quatro filhos) deveria 

ter um salário mínimo mensal de 460 mil réis! (Sampaio; 1982, p. 105). 

Em ofício dirigido à diretoria da Circular, o “Sindicato Profissional em Tramway, Telefone, 

Força e Luz da Cidade do Salvador”, em 7 de julho de 1934, relatou os motivos da greve 

apelando para a justiça e denunciando os efeitos sociais das baixíssimas remunerações e 

péssimas condições de trabalho a que estavam submetidos. Devido a dura repressão policial, a 

greve chegou ao fim em Agosto de 1934 sem as exigências dos trabalhadores atendidas. A 

seguir, o reproduziremos, como o fez Sampaio (1982; p. 105-06), um significativo trecho deste 

ofício emitido pelo sindicato à diretoria da Circular. 

Os empregados subalternos, pelo esforço físico (que) dispendem diariamente, e pelo seu 

poder aquisitivo que é inferior ao de todos os empregados de bonde do Brasil, e pela 

coação de que são vítimas (por parte) dos seus desumanos Chefes, constituíram uma 

cifra apavorante de tuberculosos, de sifilíticos, de impalúdicos, levando o germen 

da peste branca à sua prole, também enfraquecida pela fome. Alega V.S. (o diretor) 

déficit das Empresas no ano passado, porém, esquecem-se dos lucros anteriores. Não 

queremos que os ordenados do pessoal subalterno equipare-se com o do pessoal de 

escritório, os graduados, porém queremos que (se) faça Justiça. Não é possível que 

enquanto um empregado precisa de 800$ 1000$ e mais por mês, milhares precisam 

apenas de 150$ e 200$ para manter a si e suas famílias; enquanto aqueles trabalham em 

serviço interno têm feriado, santificados e semana inglesa remunerados, os que estão 

expostos a todas intempéries nada têm; ainda estão sujeitos a matrículas, multa da 

Inspetoria de Veículo, avarias do material, prisões, processos, até assassinatos, no 

desempenho das suas funções, em defesa do patrimônio da Empresa [...]. 



Ficou demonstrado que o empregado não pode viver com menos de 480$000 mensais 

ou seja 16$000 diários com 8 horas de serviço. É preciso compreender que estes são os 

que menos dependem da Empresa, até mesmo quando morrem, e são os que sacrificam 

a sua existência em prol do engrandecimento dessa mesma Empresa, e faça-se Justiça. 

Não são eles quem dão desfalques de dezenas e centenas de contos. Não são eles que 

percebem 4 contos mensais e tem 6 meses de licença com os vencimentos e passagens 

para ir à Europa. Não são a eles a quem se dá automóvel pelos bons serviços prestados! 

Não são a eles a quem se dá as gordas gratificações no fim de cada ano. Não são eles os 

que recebem pelo livro privado. Porém são eles os que trabalham completamente 

desprotegidos nas linhas de alta-tensão e muito são os que tem tombado fulminados 

deixando a família na miséria. São eles que respondem com a sua liberdade pela vida 

dos passageiros e dos transeuntes. São eles que se intoxicam nas valas das oficinas. São 

eles que são vítimas de tantos acidentes que há uma Companhia de Seguro que explora 

disso um alto negócio, pagando ½ diária aos acidentados e negociando-se a pagar 

indenizações, apelando para os Tribunais enquanto a vítima morre de fome. São eles, 

enfim, a força propulsora para o desenvolvimento da vossa fortuna, cuja paga é a 

demissão depois de 8 a 9 anos de serviço, quando não morrem tuberculoso antes disso 

[...]. 

Almeida Pinto, em sua palestra do dia 21, referiu-se especificamente às greves, a possível ação 

de “anarquistas” na cidade e as dificuldades de se exercer uma eficiente coação policial devido 

às carências do sistema viário da capital. Nos turbulentos anos 30, o Urbanismo, ou melhor, a 

aplicação de um plano de conjunto era necessária para promover boas circulações para o 

controle social eficaz.  

Como ocorrer, imediatamente, a uma greve na cidade baixa desta Capital, se os 

instigadores promoverem a obstrução da ladeira da Montanha, que é a única trilha certa 

e capaz de circulação, da cidade alta para a baixa? Se as mãos perversas de alguns 

anarquistas atearem fogo a qualquer casa comercial, e, em posição estratégica, dominar 

a ladeira da Montanha, de que modo poderão os carros do Corpo de Bombeiros alcançar 

o local? Pela ladeira da Conceição? Mas, por esta, todos vós conheceis, o seu grande 

declive a recear perigo. Pela ladeira “Caminho Novo” que de novo só tem a 

denominação? Mas, esta, além de não estar calçada, tão pouco aplanada, quando chegar 

abaixo encontrará o estreito do Pilar a obrigar a seguir o mesmo rumo de descida, até 

dar com a rua da ligação em Águas de Meninos, para então retroceder e vir na direção 

do acidente... (Comissão; p. 69). 



Em artigo intitulado “Até quando perdurarão na Bahia tais aspectos?”, o A Tarde revelou sua 

identificação com os engenheiros da EPB e elites dirigentes no tocante ao projeto de “cidade 

civilizada” para Salvador. Fez referência aos trabalhos da Comissão do Plano da Cidade e, 

também, cobrou da Prefeitura a reparação de “defeitos”: os desalinhos das construções da 

cidade e as ruelas de pobres, as “avenidas”, que se proliferavam pela cidade.  

Por inúmeras vezes, já nos temos ocupado com a falta de "alinhamento" em certas ruas 

da cidade chamando atenção da Prefeitura para tais coisas sem que entretanto se tenha, 

até então, esboçado qualquer providência. E a cidade assim, entregue à displicência do 

interesse de cada qual, vai continuando a apreciar desagradáveis aspectos. 

A "A Tarde", porém, não se cansará jamais de profligar pelo reparo de tais defeitos, 

especialmente, agora, quando já existe uma associação de urbanismo, que se propõe a 

trabalhar com afinco para fazer cessar tais inconvenientes. 

[...] São trechos da cidade, onde as casas se apresentam, na maior irregularidade, para 

dentro e para fora, sem nenhuma observância das linhas que deveria ocupar. 

Além deste aspecto de irregularidade no alinhamento, há outra a considerar. É a que diz 

respeito às construções de arruados pequeninos, aos quais se dá, geralmente, o nome de 

"avenida" em plena cidade e que não são mais nem menos que deselegantes "favellas". 

[...] Quando se decidirá, afinal, a Prefeitura a tomar uma medida definitiva para 

acabar com tais coisas que nada recomendam uma cidade civilizada? (A Tarde; 

Outubro de 1935 – destaque nosso). 

A Figura 12 retrata dois aspectos do centro de Salvador apresentados durante a Semana de 

Urbanismo de 1935 como característicos da “cidade errada”. São duas ruas do distrito de Santo 

Antônio Além do Carmo. A esquerda uma rua curva de velhos sobrados reprovadas pelos 

engenheiros pelo seu estilo “cotovelo” e casario antiquado. Uma “cidade certa” promoveria as 

vias retas, assim como o fez Peltier de Queiroz para a Itaparica, não consentindo com ruas 

contorcidas do centro da Bahia. O casario monótono, de aspecto sujo e de origens coloniais 

também não estava de acordo com o ideal de “cidade civilizada” dos grupos patrocinadores da 

Comissão do Plano da Cidade. A direita, uma foto da Rua dos Ossos, notável nos anos 30 pela 

pobreza, era, de fato, uma “avenida” de casas pobres alugadas a trabalhadores braçais que 

buscavam a proximidade com mercado de trabalho do centro urbano. Ruela de casebres mal 

asseados, colados uns nos outros; viela escura onde as águas rejeitadas eram lançadas no espaço 



comum formando poças fétidas onde se podia ver sempre crianças negras e mulatas brincando. 

Certamente, os aspectos urbanos de Salvador dos anos 30 provocavam o repúdio das elites da 

cidade, setores médios urbanos e seus engenheiros politécnicos.  
 

Figura 14| “Cidade errada”: aspectos do centro da cidade          

 
                                        Fonte: Comissão (1937) 

Ao lado da preocupação tradicional com os bairros centrais da cidade, crescia no meio das elites 

o medo da expansão urbana não planejada, portanto os engenheiros preconizaram o controle do 

crescimento urbano sobre os subúrbios (zonas semi-rurais e rurais do município) através do 

plano de conjunto. Como podemos observar na Tabela 6, o crescimento da área urbana de 

Salvador a partir dos anos 30 se torna mais intenso, tendo em vista somente o número de 

loteamentos, de lotes e área total aprovados pela Prefeitura. 
Tabela 6| Loteamentos aprovados em Salvador nas décadas de 1920, 1930 e 1940 

 
Fonte: Elaboração com base em Oceplan (1979; p. 88) 

 

A expansão não planejada da cidade traria não apenas prejuízos econômicos e estéticos. 

Almeida Pinto, em sua exposição sobre Segurança Pública e Incêndios, no dia 21 de Outubro, 

advertiu sobre os efeitos negativos desse crescimento não planificado no desenvolvimento 

moral e físico dos seus habitantes, posto que 

Na cidade, especialmente, numa Capital, está a inteligência que deve realizar, com 

genialidade, a dilatação territorial dentro de determinadas orientações de um plano 

construtor, previamente delineado e aprovado. Quando uma cidade vai se alargando, 



indiferentemente pela ação do poder público, e atualmente pela vontade dos seus 

habitantes, chegará, por certo, a anarquia, decai pela deficiência de comunicações, 

pelas deselegâncias das suas abobalhadas construções, tornando-se uma expressão 

parasitária que se infiltra pelos organismos e emperra os espíritos (Comissão; p. 

71- destaque nosso). 

O cartograma abaixo indica que, entre 1894 e 1940 a cidade agregou 2.350 ha. Neste 

intermezzo, verificou-se a ocupação pobre nos aterros sobre os mangues da Massaranduba, 

Uruguai e Lobato, avançou a ocupação popular do bairro da Liberdade, Matatú e, ao sul, os 

aristocráticos bairros da Barra, Rio Vermelho e Pituba contornando a orla atlântica e avançando 

no sentido do interior da vasta península.  

Figura 15| Expansão da área urbana de Salvador (1549 a 1940)

 
                                        Fonte: Nunes (2007) 

Pouco a pouco, a partir de meados do século XX, os vales e cumeadas do interior foram 

desbravados e ocupados no sentido oeste-leste. É notório o fato de que a Salvador dos anos 

1930 e 1940 ainda era a cidade das águas tranquilas da Baía de Todos os Santos, contudo os 

vetores de crescimento urbano já indicavam que em 20 a 30 anos as costas da cidade se 

voltariam contra a velha baia e o dinamismo da urbe colonizaria o litoral atlântico.  

As condições habitacionais dos pobres que ganharam o interior da península de Salvador 

colonizando os vales e encostas no interior da península foram descritas no início dos anos 1950 

pelo engenheiro civil Simas Filho da seguinte forma: 

Os vales [...] tendo em vista as condições higiênicas e sanitárias não muito satisfatórias, 

são ocupados, assim como as encostas, pela parte mais considerável, em número dos 

habitantes, que representam o estrato mais numeroso e menos capaz 



economicamente. Aí não existem, no sentido técnico do termo, nem calçamento, 

serviço de água e esgoto etc. São utilizados caminhos, abertos nas encostas dos vales, 

sendo o próprio solo na maioria, de origem sílico-argilosa, de sorte a se tornar de difícil 

trânsito no caso de chuvas, que são muito frequentes. 

Quanto ao tipo de casa predominante, quase sempre é de taipa, cabanas muito simples, 

constituídas de uma armação de madeira, recoberta de barro com água, lançado à mão, 

representando o que denominam "casa de sopapo”. [...] O chão geralmente de terra, 

sendo a cobertura de folhas de palmeiras, ou telhas de canal de baixo preço ou então 

latas ou folhas velhas de zinco. [...] Um a dois quartos, uma sala e um cômodo para 

cozinha, quando não é comum. Não têm instalações de água nem de esgoto. (Simas 

Filho; 1954, p. 42-43 – destaque nosso). 

A “cidade errada” se expandia, portanto, pelos vales e encostas dos subúrbios de Salvador. 

Regiões constantemente encharcadas pelas frequentes chuvas tropicais, eram focos de febre 

amarela e malária. Como veremos, tanto a Comissão dos anos 30 quanto o EPUCS dos anos 40 

propunham sanear os inúmeros vales de Salvador com implantação de circuitos de park-ways.  

Portanto, nos anos 30, o planejamento da ocupação dos arrabaldes com seus morros e vales 

emerge como um problema para a comissão de engenheiros. Recorrentemente, os engenheiros 

apontavam a necessidade de se aliviar o velho sítio histórico das demandas habitacionais do 

crescente estrato social médio e baixo planejando bairros na periferia imediata da cidade. O 

deputado federal Pirajá da Silva denunciou, um pouco antes, a quase obsessão das nossas 

classes dirigentes em remodelar a cumeada principal da cidade olvidando-se da vastidão de 

terras quase virgens às portas da urbe que pouco a pouco ia sendo ocupada espontaneamente 

por posseiros pobres representando a um só tempo dificuldades futuras de estética urbana, 

circulação, controle social e de saúde pública. 

[...] Aos remodeladores, não seria preferível traçar na vastidão das terras brasileiras, 

próximas a esta capital, uma Bahia Nova, de avenidas e alamedas retas, numeradas 

com todos os requisitos aconselhados pela higiene moderna e arquitetura 

futurista? Será possível que as nossas aspirações urbanísticas só se restrinjam ad 

eternum ao quarteirão da Sé, forçadamente implantada no cimo desta colina de granito? 

Será remodelado e modernizado o resto da cidade? [...] (A Tarde; 16/08/1928 – 

destaque nosso). 



Em palestra intitulada "A Cidade Errada e a Cidade Certa", Lourenço Costa mostrando como 

se fazia uma “cidade perfeita” propôs elaboração de um plano de urbanismo de caráter 

extensivo de modo a antecipar-se à futura repetição de erros que perpetraram há séculos nos 

distritos centrais da cidade. Portanto,  

[...] uma cidade perfeita começa por ter um plano em que todos os detalhes, desde 

o rancho a beira da estrada até o mais importante edifício recebem a devida 
consideração e termina com a execução fiel e completa desse plano! Daí resulta a 

necessidade dum plano que abranja desde o centro até as regiões mais longínquas do 

Município. Não será mais prático e econômico que as ruas de Peri-Peri concordem com 

as da cidade quando tiverem de encontrar-se? Não pode haver perfeição ou economia 

onde não existe um plano (Comissão, p. 63 – destaque nosso). 

O plano de conjunto, como a Comissão declarou no preâmbulo do seu livro, tinha o caráter 

preventivo contra a expansão da "cidade errada" nos baldios que cercavam a capital: 

Será melhor esperar a febre amarela venha para combatê-la ou evitar a sua irrupção? 

Um urbanismo curativo sem ser acompanhado de urbanismo preventivo é 

contraproducente. Um plano municipal estenderá a ação da Prefeitura às partes 

mais longínquas da cidade e do Município, evitando que se formem novos bairros 

como Nazareth, Santo Antônio, Brotas, Rio Vermelho, Itapagipe e outros aleijões 

urbanos (Comissão; p. XIII – destaque nosso). 

Os organizadores da Semana, portanto, criam que a Bahia ficava para trás em relação às outras 

capitais do país e o motivo principal do atraso baiano era a falta de um plano, ou melhor, da 

aplicação dos princípios do Urbanismo em sua capital. Neste sentido clamou o presidente 

Milton Oliveira, em sua palestra intitulada Urbanismo e sua Aplicação à Cidade do Salvador, 

realizada no Instituto Geográfico e Histórico no dia 20, que “ou resolvemos desde já estes 

problemas (a Cidade Errada) ou o desenvolvimento e crescimento da Bahia serão de uma 

lentidão de cabilda africana” (Comissão; p. 5 – Destaque nosso). Salvador foi apresentada 

pelos conferencistas como cidade insalubre, antiestética, congestionada e perigosa. Tudo 

conspirava contra a segurança, conforto, salubridade, economia da vida e fluidez devidas a uma 

cidade moderna: o traçado sinuoso e estreito de suas ruas, becos e vielas; o desalinho e o 

adensado de seus sobrados residenciais que se misturavam promiscuamente com casas 

comerciais e oficinas; a proximidade cada vez maior dos pobres em relação aos bairros 

residenciais de status etc. A própria cidade emperrava o ritmo dos acontecimentos. Por isso, se 



fazia necessária a elaboração de um plano de conjunto probo o bastante a harmonizar a velha 

capital, dirigindo sua expansão pelos subúrbios e pondo-a novamente em seu antigo lugar de 

primazia no cenário nacional. O plano seria o último recurso a produzir os ideais estéticos, de 

circulação, de segurança, de higiene e de educação popular dignos da “cidade civilizada” 

perseguida pelas elites dirigentes da região e seus engenheiros. 

Todas as cidades importantes do mundo têm um plano. Belém e Recife possuem-no. O 

Rio gastou considerável soma com o ilustre engenheiro Agache para elaborar-lho. Belo 

Horizonte é uma cidade moderna. O Estado de Goiás está construindo uma nova capital. 

A nossa cidade, a mais velha e tradicional do Brasil, não pode ficar atrás das outras. A 

ocasião é propícia para mostrar ao Brasil e ao mundo do quanto é capaz o povo da Bahia. 

A Bahia carece de um plano, um plano de conjunto, um plano racional, inteligente, 
prático (Idem; p. X – destaque nosso). 

 

3.3. Urbanismo, plano de conjunto e a “cidade certa” 

Em palestra intitulada Urbanismo e sua Aplicação à Cidade do Salvador realizada no dia 20 de 

Outubro, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o engenheiro Milton Oliveira, presidente 

da Comissão, defendeu o caráter científico do Urbanismo identificando as origens da “Ciência 

das Cidades" nas leis europeias e norte-americanas do final do século XIX e início do XX. 

Temos, então, na Bahia, o primeiro evento que procurou conceituar a nova disciplina. 

Ciência e Arte como querem alguns, filosofia social como pensam outros, o 

Urbanismo somente há mui poucos decênios mereceu mais acurado estudo de 

engenheiros, arquitetos e sociólogos [...] pois o Urbanismo propriamente dito teve 

origem a partir de 1865 com a lei italiana sobre “planos reguladores” obrigando todas 

as comunas de mais de 10 mil habitantes a organizarem os seus planos de extensão; 

seguiram-se leis da Suécia em 1874, Prússia em 1875 e mais eficientes e modernas o 

The Planning Act da Inglaterra, a Lei Cornudet da França [...] (Comissão, p. 2-3 – 

destaque nosso). 

Mais adiante, Milton Oliveira, ainda conceituando a “Ciência das Cidades”, revela a maior 

influência urbanística dos comissionados baianos: os americanos do norte. Segundo o 

presidente, a lei “‘Standard City Planning Enabling Act’ dos EUA mais conhecida por ‘Hoover 

Act’, do nome de seu autor o ex-presidente Herbert Hoover, que serviu de base para todas as 

leis estaduais sobre o assunto e onde deveremos beber os ensinamentos para os nossos 



trabalhos, adaptando ao nosso meio as leis e métodos dos americanos do Norte, esses grandes 

fazedores de cidades”. 

J. Gama e Abreu também procurou conceituar Urbanismo em sua palestra intitulada 

Zoneamento nas Cidades, realizada na EPB no dia 22, dirigindo-se ao público nestes termos: 

E então? Que vos dizia eu? Acaso esperáveis vós que o urbanismo fosse essa coisa assim 

cheia de complicações de que vos falei no princípio desta conversa? Confessai que não. 

E não vos envergonhais de o confessar. Eu que por ser professor desta matéria, tenho 

obrigação de estar a par de tudo quanto se relacionar com o assunto, posso afiançar-vos 

que pouco, muito pouco ainda, tem o cunho de uma metodização científica em um grau 

adiantado de sistematização. Muita coisa em urbanismo depende, não de estudo, mas 

de discussão para que se firme com caráter doutrinário. [...] É preciso, antes de tudo, 

ter nítida compreensão de o que se requer em urbanismo. Foi isso que eu tentei mostrar 

nessa palestra, mostrar que há fundo científico nesta nova matéria de menos de 30 

anos [...] Daí o confundirem muitos, engenheiros e arquitetos eminentes até, urbanismo 

com arquitetura paisagística, com necessidades problemáticas do tráfego, com serviços 

de asseio e com abastecimento de água. Há mais do que isto. É a higiene a exigir a 

técnica da engenharia, o direito e a jurisprudência a garantirem; o artista a preconizar e 

o financista a aconselhar (Comissão, p. 54-55). 

O Urbanismo, ciência e doutrina da cidade, foi apresentado na Semana de Urbanismo como um 

campo multidisciplinar reforçando o seu caráter coordenador. Urbanismo não seria apenas a 

arte de embelezar nem a hidráulica de abastecer as cidades. No dizer J. Gama e Abreu, em sua 

conferência do dia 22, “Para se ter urbanismo há que haver COORDENAÇÃO, já que não há 

quem possa ter conhecimentos seguros e completos como médico, como engenheiro, como 

jurista, como arquiteto e como técnico em finanças ao mesmo tempo” (Comissão; p. 55). O 

Urbanismo seria, portanto, todo o conjunto dos saberes acadêmicos e práticas oriundas da 

administração pública sobre a cidade. 

O urbanista é o "médico das cidades". No salão do Instituto Geográfico e Histórico, J. Gama e 

Abreu, no dia 27 de Outubro, palestrou sobre as “cidades tortas” onde “cada um fez o que bem 

[quis]”, quando então “se lembram de chamar um médico de cidades” (Comissão; p. 129-30). 

E segue dizendo que “as Comissões do Plano da Cidade são juntas médicas que aconselham, 

depois de perquiridas causas e sintomas, ao Prefeitos incumbe prescrever a forma por que há 

de seguir o tratamento aconselhado à vista do diagnóstico firmado”.  



Em sua segunda palestra, intitulada As Cidades-Jardins, realizada no dia 26 na Escola 

Comercial, o presidente Milton Oliveira diz que o Urbanismo tem por fim "saber, prever e 

prover" (Comissão, p.114). Esta máxima positivista nos remete ao procedimento médico do 

diagnóstico/prognóstico/terapia.  

O terapeuta das cidades é aquele que promove a harmoniosa interação das diversas partes do 

organismo urbano. Em palestra intitulada Propaganda de Urbanismo, o eng.º Lourenço Costa 

defendeu que o Urbanismo “não tem como fim único embelezar, segundo presumem alguns, 

mas metodizar, coordenar, harmonizar os vários problemas urbanos e sobretudo prevenir e 

economizar. O embelezamento é-lhe natural consequência, porque onde existe ordem e 

harmonia não pode deixar de haver beleza”. O Urbanismo consiste “no estabelecimento de 

regras e medidas, que regulem o desenvolvimento de todas as atividades urbanas, de modo que 

não conflijam umas com as outras” (Comissão; p. 103). Ainda o mesmo engenheiro diz que o 

Urbanismo é a “metodização de toda a sua vida (da cidade)”.  

Em sua apresentação sobre Zoneamento nas Cidades, J. Gama e Abreu introduz um conceito 

de Urbanismo formulado por Armando de Godoy que várias vezes fora citado em outras 

palestras da Semana: “Armando Godoy (guardai-lhe o nome do benemérito) definindo 

magistralmente urbanismo como a ciência de ordenar e harmonizar os elementos estáticos 

e dinâmicos da cidade16, colocou a questão precisamente dentro do campo científico 

(Comissão; p. 42).  

Urbanismo para ser a ciência da ordenação e harmonização da cidade precisava precipuamente 

ser uma pedagogia popular. Almeida Pinto, em sua palestra sobre Segurança, citou o colega J. 

Gama e Abreu que disse, numa aula inaugural dos cursos de 1932 na EPB, que o público em 

geral deveria ter uma noção perfeita e exata daquilo que a cidade pode e deve ser, “qual o 

verdadeiro fim da vida” e "urbanismo não é, apenas, uma questão de técnica e de 

administração, mas é, essencialmente, uma questão de educação". "É a educação do povo para 

que saiba querer conforto e bem-estar" (Comissão; p. 71 – Destaque nosso). Na mesma 

conferência, Almeida Pinto afirma que 

Urbanizar é civilizar, é polir velhos e estultos blocos monumentais de vida comunal, 

como a nossa Bahia, para dar-lhe a graça, realçar as suas maravilhas e oferecer-lhe a 

convicção íntima de que a engrenagem, modernamente bem feita, permitirá uma 

16 [1931] De Godoy, A. A Ordem nas Cidades.  In: De Godoy, A. “A Urbs e os seus problemas”. Rio de Janeiro: Jornal do 
Comércio, 1943, p.87. 



vida bem vivida na tranquilidade dos recursos ótimos, à mão dos executores ao 

primeiro vagido de distúrbio (Comissão; p. 68 – destaque nosso). 

Como afirmou o agrimensor, o Urbanismo deveria convencer que a engrenagem urbana, 

“modernamente bem feita”, estaria sob controle dos executores da ordem pública. Em sua 

Propaganda do Urbanismo, o eng.º Lourenço Costa defendeu a importância do plano de 

conjunto nesses termos: 
Não se constrói uma casa sem elaborar-se-lhe um projeto; não se fabrica qualquer 

máquina sem planejá-la para que haja harmonia no seu conjunto; não se escreve um 

livro ou pinta um quadro sem primeiro esboçá-lo. Um plano é essencial à perfeição de 

qualquer empreendimento. Por que então deve não tê-lo uma cidade, complexa 
como é? (Comissão, p. 103 – destaque nosso).  

No preâmbulo do livro da Semana de Urbanismo, os comissionados apresentaram a figura do 

plano nos seguintes termos: 

Um plano geral do Município significa estudo, método, raciocínio, ponderação, 
previsão e economia. [...] Um plano de expansão e remodelação não é apenas uma 

reforma: é a construção duma cidade nova e a harmonização da parte velha com a parte 

nova. Não é mais econômico e prático que as ruas que estão se irradiando da Pituba 

venham a concordar com as que estão se estendendo da parte central? Não é mais 

sensato que se evite a reprodução dos erros cometidos no perímetro urbano, na parte 

externa desses limites? Remodelar o centro sem cuidar de prevenir no subúrbio é o 

mesmo que procurar resolver o vazamento dum tanque furado, colocando-se-lhe água 

continuamente em vez de tapar o furo. A medicina cada vez mais descamba para o 

terreno preventivo. Será melhor esperar que a febre amarela venha para combate-la ou 

evitar a sua irrupção? (Comissão, p. XII-XIII – destaque nosso). 

O plano de conjunto, portanto, de caráter municipal, significava a sistematização de toda a vida 

urbana. O plano significava ponderação, previsão e tratamento metódico com o fim de 

harmonizar as tensões sociais na cidade. Enfim, é a transposição do saber médico do 

diagnóstico/prognóstico/terapia para o domínio da “ciência da cidade”. A prática do dossiê 

urbano, tal como Peltier de Queiroz o fez em Itaparica e Ilhéus, estava previsto nos trabalhos 

da Comissão do Plano da Cidade do seguinte modo: 

1. Reunião dos dados necessários a visualização e solução do problema sob a forma de 
mapas topográficos, mapas indicando às atuais facilidades de transporte, densidade 
e distribuição da população e reconhecimentos diversos; 



2. Estudo sobre a situação industrial e estimativa das suas possibilidades futuras; 
3. Estudo sobre as condições de vida em todos os seus aspectos; 
4. Estudos sobre a legislação municipal (Comissão; p. 61). 

Os planos de embelezamento da Belle Époque eram, segundo Lourenço Costa, em sua palestra 

“A Cidade Errada e a Cidade Certa”, apenas “planos e sugestões de melhoramentos, restritos 

no seu escopo e sem coordenação com o resto da cidade” (Comissão; p. 57-58). Ao contrário, 

os planos de conjunto pretendiam ser extensivos em assuntos abordados e em geografia 

tendendo a coordenar as partes que compõe a totalidade urbana.  Em sua palestra intitulada 

Sugestões para o Plano Diretor da Cidade do Salvador, realizada no dia 26 no salão da Escola 

Politécnica, Américo Simas, professor catedrático da EPB, informou os dez capítulos 

constitutivos do plano de conjunto, a saber: 1) centro da cidade; 2) artérias principais e 

secundárias; 3) parques, jardins e praças; 4) transportes em comum; 5) quarteirões industriais; 

6) universidades e escolas; 7) distribuição de água, esgotos e asseio; 8) fornecimento de energia 

para indústria e iluminação; 9) habitação para proletários; 10) plano financeiro (Comissão; p. 

119).  

Extensivo em conteúdo e geografia, o plano de conjunto deveria ser inflexível em seus mínimos 

detalhes. Não poderia se submeter a consertos e a própria realidade deveria se dobrar diante do 

seu rigor técnico. As palavras do professor J. Gama e Abreu na palestra realizada no Instituto 

Geográfico e Histórico no dia 27, revelam a forte confiança no poder de controle exercido pelo 

plano de Urbanismo sobre a cidade e seus processos. 
O plano geral e só ele é que deve ter o caráter irreformável. Nada, porém, se pode 

ir executando, seja o que for, seja em que parte da cidade for, sem a subordinação 

expressa às imposições criadas com a adoção do plano diretor. Assim um alargamento 

de rua só se fará se estiver previsto no Plano, bradem como bradarem situações especiais 

de angústia de espaço para o tráfego, em um dado momento. Nenhuma casa se reformará 

sem que sofra as exigências do recuo ou de avanço para o alinhamento indicado no 

Plano Diretor, as de altura de fachada, do gabarito da zona e da implantação em lote 

tipo a que as “zonning ordinances”, os “regulamentos de zonas” obrigam com 

inflexibilidade rigorosa. 

[...] O plano geral de urbanismo deve ser ótimo. O bom ou mesmo o muito bom são 

tão indesejáveis quanto o regular ou o mau, pois que, sendo passíveis de reforma, tiram 

do projeto de conjunto a característica que lhe é mais essencial: o de não admitir 

modificação alguma (Comissão; p. 132-33 – destaque nosso). 



Além de irreformável, segundo Armando de Godoy (1943; p. 73), "os planos de conjuntos são, 

pois, indispensáveis". Os seminaristas baianos não concebiam a ausência de plano em qualquer 

organização. No dizer de Lourenço Costa, "não se constrói uma casa sem elaborar-se um 

projeto; não fabrica qualquer máquina sem planejá-la para que haja harmonia no seu conjunto; 

não se escreve um livro ou pinta um quadro sem primeiro esboça-lo [...] Por que então deve não 

tê-lo uma cidade, complexa como é?" (Comissão; p. 103). 

Em sua busca pela “cidade certa”, Lourenço Costa adverte à sua plateia da EPB que "uma 

cidade ou qualquer outra organização não pode estar certa se não obedecer a um plano”. E que, 

"em suma, uma cidade perfeita começa por ter um plano em que todos os detalhes [...] recebem 

a devida consideração". 

Portanto, a “cidade perfeita” ou “civilizada” é aquela que assumiu a direção inflexível do plano 

de conjunto, segundo às técnicas da urbanística moderna. Ela é fruto do método e do raciocínio 

geometrizado dos engenheiros e harmoniosa e equilibrada pela ação do esteta e do “médico das 

cidades”. A “cidade certa” tem suas circulações desimpedidas e funções bem localizadas. Ela é 

de fácil controle policial e sanitário e oferece ambientes para a assistência e pedagogia popular 

tais como as vilas e cidades-jardins, 

 

3.4. Planejamento do centro da cidade 

A Semana de Urbanismo de 1935 deu oportunidade ao engenheiro civil Américo Simas, 

catedrático da EPB, para apresentar ao público baiano o fruto de suas antigas meditações a 

respeito de um “plano diretor” para a Cidade do Salvador. Na ocasião, até mesmo pelo estágio 

inicial em que se achavam os trabalhos da Comissão, Simas apresentou somente a proposta 

viária que, não obstante, seria o bastante para conduzir o futuro desenvolvimento da capital. O 

escopo dessa proposta viária atendia toda a mancha urbana de Salvador, afetando as imediações 

do Largo 2 de Julho, ao sul, passando pelo centro urbano até alcançar a estrada Salvador-Feira 

de Santana, no extremo norte da cidade, sendo, portanto, um projeto de conjunto de orientação 

futura da matriz urbana da Bahia. 

O epicentro da proposta do Plano Simas, que seria adotado como o capítulo de vias urbanas do 

plano de conjunto da Comissão, era a “remodelação” do centro da cidade na perspectiva 

municipal. Em sua curta palestra intitulada Sugestões para o Plano Diretor da Cidade do 



Salvador, realizada nos salões da Escola Politécnica no dia 26, um sábado, Simas se colocou 

explicitamente sobre o escopo civilizatório de sua proposta: 

A criação de um centro, coração da Urbs, para onde convirjam as artérias, que da 

cidade e arrabaldes, tragam, confortavelmente, os habitantes à sede do governo, às 

escolas, museus, teatros, cinemas, lojas de modas, armazéns, cafés etc., deve ser 

indicada, para que a população, habituando-se à conveniência social, torne-se 

artística, instruída e civilizada (Comissão; p. 118 – destaque nosso). 

 

Ratificar, portanto, a centralidade integradora do centro histórico de Salvador (distrito da Sé, 

especialmente) através da convergência de artérias que conduzissem as populações 

soteropolitanas, “confortavelmente”, ao consumo civilizatório de escolas, museus, vitrines e 

demais bens culturais do coração da velha capital era um dos objetivos da proposta viária da 

Comissão.  

O Plano Simas obstinadamente buscou aliar-se às condições geomorfológicas da região no 

sentido de prover a maior fluidez possível às comunicações do centro com os subúrbios 

imediatos. O engenheiro professor de Mecânica e Máquinas procurou as ligações que 

aproximassem o Porto ao Dique por meio dos vales internos que desembocavam neste 

viabilizando, especialmente, as ligações entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Propôs avenidas, 

pela costa, no sentido norte, visando a estabelecer comunicação segura ao circuito Porto, na 

Baía de Todos os Santos, Estação Ferroviária, no bairro da Calçada até atingir, mais acima, as 

estradas de rodagem para o interior do Estado. Ao sul, este circuito seria completado com a 

construção de uma avenida pela encosta, ligando a Cidade Baixa à Alta, alcançando o Largo 2 

de Julho, Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica, Ladeira da Fonte das Pedras, Fonte Nova, 

Rua Dr. Seabra, túnel e Porto novamente. Procurando fechar este circuito principal, foi 

projetado e de fato construído um túnel17 de ligação entre a Praça Deodoro, na Cidade Baixa, e 

a Rua Dr. Seabra, na Cidade Alta. Este túnel percorrendo abaixo do distrito de Santo Antônio, 

foi projetado com o fim de dar solução de continuidade entre as partes baixa e alta da cidade, 

fechando aquele circuito viário principal. O túnel com seus 200 metros de comprimento e 14 

de largura era completado por um viaduto de acesso.  

O sistema de circulação de Simas era repleto da solução técnica de viadutos, pontes, túneis e 

ascensores urbanos com o fim de vencer a topografia acidentada conectando seguramente os 

17 Atualmente conhecido como Viaduto Américo Simas em homenagem ao seu mentor.  



dois andares da cidade. O emprego maciço de técnicas modernas de comunicação vertical 

(elevadores, vias de encosta e viadutos) por Simas visando a alcançar a fluidez que se esperava 

de uma “cidade moderna”, nos faz lembrar as cidades futuristas de Marinetti e seus discípulos. 

A “cidade civilizada” de Simas cuidava essencialmente das comunicações e ao considerar a 

“topografia muito acidentada” propôs  

[...] o estabelecimento de ligações rápidas, permitindo circulação regular, [o que] 

leva à construção de pontes, viadutos, túneis e elevadores [...] Na Bahia alguns túneis 

e viadutos permitirão ligar os vales e os altos entre si, ficando a circulação melhor 
(Comissão; p. 119 – destaque nosso). 

Na Cidade Alta, o Plano Simas constava de 3 grandes artérias com linhas de tramsways, 

Avenida Sete de Setembro, já construída, e outras duas que viabilizariam as comunicações do 

centro com Brotas, Rio Vermelho, Santo Antônio e Itapagipe; em diversos pontos da grande 

falha geológica elevadores e planos inclinados foram indicados para o transporte de passageiros 

e cargas entre a Cidade Alta e a Baixa; na Cidade Baixa, mais 3 avenidas foram propostas: uma 

subindo a costa em direção ao Largo 2 de Julho, ao sul, e, ao norte, a Avenida do Porto (França) 

com 36 metros, ligando o Porto de Salvador à Estação Ferroviária da Leste, na Calçada, 

passando pelo Aeroporto18, desembocando na estrada de rodagem para o interior e subúrbios, 

além do trecho viário que se ramifica pelo bairro de Itapagipe. Pelo apresentado, tal sistema 

contaria com 6 artérias que partindo da área central se dirigiriam aos arrabaldes, sendo 3 da 

Cidade Alta e 3 da Baixa 

Em sua cidade interligada por dutos modernos de comunicações, Simas previa mais 4 túneis, 

além do túnel que liga a Praça Deodoro à Rua Dr. Seabra, a saber: “um ligando a Rua da Encosta 

ao Vale do Dique, outro da baixada de Nazareth à Fonte Nova, um terceiro da Fonte Nova à 

baixada de Brotas e um quarto da baixada da Vitória à rua que liga a Cidade Baixa a Barra pela 

encosta. Por baixo da Ladeira da Barra está também indicado um túnel, sendo também possível 

ligar a Praça Cayrú ao Largo de São Miguel, mas, estes, só muito mais tarde devem ser 

construídos”. 

“Os viadutos”, continua Simas, “estabelecerão a comunicação entre as partes altas, convindo 

que façam parte do plano diretor, outros, tais como: Palma à Rua Chile; Nazareth ao alto da 

18 A Comissão do Plano da Cidade projetara o complexo aeroviário de Salvador na região da Massaranduba até o Avenida 
Porto dos Mastro em Itapagipe, onde funcionava o Hidroporto. Além do Hidroporto, o complexo teria o aeroporto e a Torre 
de Dirigíveis. A proposta deste complexo aeroviário na península de Itapagipe foi defendida pela Comissão pela fartura de 
terrenos planos e públicos e pela proximidade ótima de 5 km em relação ao centro urbano. 



Ladeira do Fabrício; Av. Joana Angélica à Avenida de Itapagipe; Maciel à Saúde" (Comissão; 

p. 122-23). Sendo "A cidade sendo muito acidentada”, Simas recomendava que “os vales devem 

ser percorridos por Avenidas e Ruas largas [...]". Sobre o tratamento paisagístico e sanitário 

dedicado ao planejamento dos vales, Simas propõe  

[...] vários parques em torno dos lagos existentes nos vales de alguns córregos como o 

Camorugipe, onde deve ser construída uma grande avenida tendo 30 metros de largura, 

ligando o tanque da Conceição ao Rio Vermelho [...] saneando-se toda a zona, cuja 

drenagem será feita pelo canal indicado [...]. As margens devem ser plantadas e 

transformadas em grande parque (Comissão; p. 123 – destaque nosso). 

O centro urbano do Município de Salvador, com os seus 400 mil habitantes em 1935, segundo 

as contas de Simas, deveria receber, durante o dia, uma média de 160 a 170 mil indivíduos em 

busca do comércio e serviços, portanto se fazia necessário remodelar os distritos centrais afim 

de atender a esta demanda, principalmente tornando-os perfeitamente acessíveis e eficientes em 

suas comunicações. Simas lembrou-se de um “notável urbanista”, que propôs que “o centro das 

grandes cidades deve ser formado de arranha-céus, separados por artérias muito largas, 

propondo grandes edifícios de 60 andares, podendo abrigar 60.000 habitantes cada um” 

(Comissão; p. 120). Não quis o engenheiro baiano nomeia-lo, mas sabemos que se trata do 

arquiteto suíço, Le Corbusier, pela influência do qual sugeriu, para o centro de Salvador,  

[...] construir alguns edifícios com 20 andares, na encosta, ligando a Cidade Alta à 

Baixa, com escritórios de negócio e elevadores, ficando os andares superiores ligados 

por pequenas pontes à Cidade Alta e o pavimento térreo na Cidade Baixa. A Ladeira da 

Montanha ficando entre estes edifícios, poderão eles ter saída por ela, convindo que toda 

a encosta seja ajardinada. 

Além da faixa costeira de Arranha-céus para a Bahia, muitos alargamentos viários foram 

reclamados pelo professor da Politécnica visando as boas circulações da área central. Citando 

demolições anteriores como a Igreja da Sé, realizada pelo prefeito organizador da Comissão e 

da Semana que ele mesmo fazia parte, e da parte do Convento da Lapa, visando precipuamente 

a fluidez do tráfego, Simas defendeu a inevitabilidade dos alargamentos das ruas do núcleo 

central “mal construído” nestes termos: 

A remodelação da cidade inicialmente mal construída, sem planta, sem projeto de 

extensões, é tarefa que traz como consequência inevitável a derrubada de edifícios, 

alguns custosos, outros históricos, mas cuja conservação traria mais prejuízo que 



benefício. A parte central da Cidade Alta está neste caso e a sua transformação acarretou 

a demolição da Sé, cuja situação entre as Praças 15 de Novembro e Rio Branco, 

impedindo a circulação entre elas, não poderia deixar de ser feita, o mesmo acontecendo 

com a parte do Convento da Lapa, para alargamento da Avenida Joana Angélica, que 

levará ao túnel pelo traçado indicado. O Largo 2 de Julho será ligado à Praça da Piedade 

por uma rua de 15 metros de largura, como consta no ante-projeto. A derrubada da Sé, 

abriu uma pequena praça ligada ao jardim que dá para o mar e donde se descortina o 

Porto, situação indicada para outro elevador ligando a Cidade Baixa à Alta (Comissão; 

p. 121 – destaque nosso). 

Deixando as demolições do passado, Simas, na condição de porta-voz da “insânia de Nero”, 

prescreveu as novas demolições em virtude de novos alargamentos viários no quaternário 

distrito da Sé como o 

[...] da Rua do Arcebispo, com os magníficos edifícios da Circular e do Cinema 

Excelsior, e o Palácio Arquiepiscopal, que poderá ser remodelado no estilo primitivo, 

depois de cortado, bem como as Ruas do Bispo, Saldanha, S. Francisco, Ladeira da 

Praça e Rua da Assembleia, fazem parte do ante-projeto de remodelação da parte 

central. 

Ainda na Sé, na parte de cima do Pelourinho, Simas medicou alargamento a partir da Rua 

Maciel de Cima descendo pela Ladeira do Pelourinho até achar a Rua do Carmo, na parte baixa, 

a fim de dar acesso à nova Avenida de Itapagipe e ao viaduto de Santo Antônio, “pelo que não 

poderão ficar com a largura atual”. No meio de todas essas ruas alargadas, Simas propõe 

transformar o quarteirão da Praça 15 de Novembro (Terreiro) num setor dedicado ao 

estabelecimento de diversões, posto que “quase todas as linhas de tramsway que partem da 

Cidade Alta começam nessa Praça, havendo transporte fácil para todos os bairros”. 

O engenheiro propôs o alargamento da Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, de onde subiria um 

“viaduto ligando esta ao começo da Ladeira da Poeira”, sendo este melhoramento uma “parte 

importante do ante-projeto estudado”. O viaduto que partiria da Rua das Laranjeiras subindo ao 

alto da Ladeira da Poeira, desembocaria na Avenida Joana Angélica e, por um outro viaduto, 

por cima do Dique da Fonte Nova, alcançaria o alto da Boa Vista, “tornando as comunicações 

fáceis para Nazareth e Brotas, que ficarão respectivamente a 5 minutos e 10 minutos do centro 

da cidade”.  



Por fim, o engenheiro de máquinas conclamou os baianos a lutarem “por uma cidade higiênica, 

artística, pitoresca, com ruas largas e grandes parques, que nossos descendentes serão mais 

fortes, inteligentes, morais e artistas” (Comissão; p. 126). 

3.5. Planejamento dos subúrbios 

Como legítimo representante do pensamento nacional-agrário de Alberto Torres, o eng.º Milton 

Oliveira – também presidente da Sociedade dos Amigos de Alberto Torres na Bahia - 

apresentara a “cidade-jardim” como solução ao “problema” do êxodo rural e expansão não-

planejada do tecido urbano de Salvador e ao “problema” da habitação dos trabalhadores 

baianos. A sua segunda palestra, realizada no dia 26 de Outubro na Escola Comercial, teve o 

seguinte tema: As cidades-jardins como único meio de impedir que os trabalhadores rurais se 

fixem nas cidades tentaculares (Comissão; p. 109). 

O desenho urbano oferecido pela teoria cidade-jardim vinha ao encontro da ideologia torreana 

encarnada na pessoa do presidente da Comissão. Interpretando as cidades como “túmulos de 

forças físicas da raça”, Torres e seus seguidores, naturalmente, não as concebiam como o 

ambiente adequado para produção da força de trabalho nacional. Portanto, o êxodo rural devia 

ser combatido a todo custo.  Os engenheiros da Semana de Urbanismo imaginaram o espaço do 

proletariado na interseção entre o rural e o urbano e, para tal, a fórmula espacial mais a mão foi 

a da cidade-jardim-satélite. 
A VIª Subcomissão do Plano da Cidade do Salvador, nenhuma solução mais nobre e 

adequada encontrou para impedir a fixação do trabalhador rural nas cidades, esses 

túmulos de forças físicas da raça [...] que propagar a fundação das cidades-jardins, 

satélites das grandes aglomerações humanas (Comissão; p. 113 – destaque nosso). 

A VIª Subcomissão planejou quatro vilas-jardins próximas ao perímetro urbano: uma na 

esplanada superior do Dique da Fonte Nova e as demais nas margens do Tanque da Conceição, 

no Dique do Queimado e na foz do Rio Lucaia. Tais vilas seriam instaladas em parques 

suburbanos onde "[...] árvores frondosas, grandes gramados e lagos maravilhosos ao centro, 

permitirão a criação em liberdade de animais semi-selvagens, para o prazer dos moradores das 

vilas e dos arrabaldes [...]" (Comissão; p.114). 

Para a vasta zona rural do município, a VIª Subcomissão projetou as cidades-jardins-satélites 

de Pirajá, Santo Amaro de Ipitanga, Água Comprida, Candeias e Aratú. Também se propôs uma 

cidade balneária em Itapoã advertindo que "entre estas diversas cidades-jardins, com limitada 



densidade de povoação, não serão permitidas outras povoações e, sim, campos de lavouras e 

criação". Os engenheiros da Sexta Subcomissão propunham, portanto, rígido controle 

urbanístico sobre a "hinterland" imediata da capital onde se edificariam "cidades-jardins" para 

o operário soteropolitano da indústria e do campo e nas terras entre as vilas proibido estaria, 

como o texto da equipe sugere, outra forma de ocupação, a não ser aquelas reservadas às 

práticas bucólicas do repouso e o cultivo agrícola. 

A aplicação dos princípios salutares do Garden-City Movement sobre os trabalhadores baianos, 

segundo o presidente da comissão, não deveria se limitar à capital. A proposta de cidades ou 

vilas-jardins-satélites estava associada a um pensamento mais amplo de engendrar um novo 

proletariado urbano e rural apto a fazer parte das novas relações de produção capitalistas 

aneladas pelos setores mais progressistas da inteligência baiana da Segunda República. 

Segundo o presidente da comissão,  

[...] seria de grande utilidade o projetar para cada um dos lugarejos e vilas do formidável 

hinterland baiano, uma futura cidade-jardim, baseada nos princípios socializantes de 

Ebenezer Howard, adaptando-se em nosso meio [...]. Além desta medida preventiva 

de Urbanismo, que tem por fim saber, prever e prover, devemos empregar um grande 

ímã de atração para evitar a emigração dos campos, constituindo este em sanear o 
nosso hinterland, educar e instruir o nosso Jéca [...] (Comissão; 1937, p. 114 – 

destaque nosso).  

Neste ponto, precisamos retornar ao engenheiro Armando de Godoy. Em ensaio do início do 

ano de 1931 intitulado “Cidade-jardim”, Godoy discutiu entusiasticamente o surgimento da 

cidade-jardim como solução da questão social e especificamente sobre o problema do 

alojamento operário. 

Foram as tendências que venho de assinalar, que fizeram surgir a cidade-jardim, a qual, 

pode-se afirmar, constitui a mais perfeita e a mais completa criação urbanística da época 

que atravessamos. A sua eclosão e o seu surto resultaram da pressão cada vez maior do 

problema social, cuja solução reclama para as classes proletárias, como um dos 

principais elementos indispensáveis à sua existência, habitações salubres e 

confortáveis (Godoy; 1943, p. 137 – destaque nosso). 

Apresentada por Godoy (1943; p. 138) como o melhor fruto do movimento humanitário, a 

cidade-jardim, cujo principal fim é, segundo o engenheiro, oferecer abrigo são e barato ao 

trabalhador e sua família, proporcionando-lhes as melhores condições de conforto que a vida 



moderna pode oferecer, como o nome sugere, implica o planejamento da associação entre o 

alojamento e o verde, de modo a “criar um verdadeiro ambiente de bosque em torno das 

habitações, arborizando-se racionalmente todas as praças, avenidas e ruas, formando jardins na 

frente das casas, pomares e pequenas hortas nos pátios”.  

A partir da Revolução Industrial na Inglaterra, a narrativa histórica empreendida pelo 

engenheiro sobre Ebenezer Howard e Raymond Unwin e a contribuição de ambos na reforma 

social, alcança a realização de Letchworth, a primeira cidade-jardim inglesa, e seu papel 

modelar a partir da sua fundação na segunda década do século XX. 

Quem teve a ideia e a verdadeira concepção da cidade-jardim foi um publicista inglês, 

cujo nome, Ebenezer Howard, sempre pronuncio com grande emoção e real veneração. 

Ele imaginou a cidade em questão, não só com o objetivo de dar bom alojamento 

às famílias dos operários, mas também – o que revela o seu elevado ponto de vista, 

o aperfeiçoamento moral do proletariado. Foi tal ideia que o conduziu a estabelecer, 

como umas das principais condições a realizar, não se permitir nas cidades-jardins 

habitações coletivas, tão prejudiciais à vida e ao recato das famílias. As casas devem 

ficar isoladas umas das outras, com o afastamento necessário, recebendo ar e luz 
por todas as faces (Godoy; 1943, p. 138-39 – destaque nosso). 

O dispositivo habitacional precipuamente deveria atender a três conceitos básicos: higiene, 

moral e bem-estar coletivo. Em ensaio intitulado “O problema da habitação”, escrito em 

outubro de 1931, Godoy discorreu sobre “[...] o papel preponderante da casa sobre o conjunto 

da evolução humana e que da solução de tal questão dependem, em grande parte, a saúde e o 

bem-estar da nossa espécie [...]” (Godoy; p. 143). Tanto do ponto de vista da higiene moderna, 

quanto da moral familiar e do bem-estar geral, a casa unifamiliar isolada e com jardim foi 

recomendada pelo engenheiro. Em relatório entregue ao prefeito carioca Pedro Ernesto, relativo 

aos estudos de uma comissão sobre habitação proletária na capital federal, Godoy formulou o 

padrão mínimo do alojamento proletário sem ferir princípios básicos da comodidade e higiene 

apontando a importância do jardim, da rua e do pátio para o aperfeiçoamento social. 

Com efeito, em face da observação e dos estudos feitos por técnicos notáveis do 

problema em foco, a sua solução completa, tendo em vista as exigências da moral, da 

higiene e do bem-estar coletivo, não é possível sem se darem à habitação os três 

elementos apontados. A casa sem a rua, o pátio e o pequeno jardim, não preenche 
os requisitos mínimos da habitação moderna (Godoy; 1943, p. 154). 



Em vários outros trabalhos do início dos anos 30, Godoy assinalou a superioridade das vilas e 

bairros-jardins operários na elevação moral da família, no declínio da mortalidade, dos vícios e 

das greves e motins baseado em observações de realizações europeias e norte-americanas. 

Observamos que a partir das leituras dos escritos de Armando de Godoy e, provavelmente, da 

nascente pesquisa do welfare, os engenheiros da Comissão do Plano da Cidade do Salvador, 

nos anos 30, elegeram as vilas e cidades-jardins-satélites baseadas no bangalô como solução 

para o problema do alojamento do trabalhador baiano. 

Os outros novos espaços do bem-estar projetados pela VIª subcomissão foram os parques e 

park-ways. Tratava-se de traçar um circuito cênico-higienizador composto de parques e 

avenidas-parques correndo pelos vales compondo cinturão de delimitação da zona urbana e 

suburbana, assim como prescrevia o Movimento Garden-City. Milton Oliveira em sua palestra 

do dia 20, assegurou que "a Bahia terá um belo park-way, com 50 metros de largura em média 

a partir da Conceição (um futuro parque) até o Retiro e dali até o Rio Vermelho (outro parque) 

acompanhando sempre o vale do Camorogipe; este park-way serve de limite à zona urbana da 

capital" (Comissão; 1937, p. 6). 

A avenida-parque (park-way) foi apresentada por Milton de Oliveira como uma nova tipologia 

urbana importada dos americanos do norte que “criaram um novo gabarito para as vias de 

comunicação urbana e que não devemos confundir com os das ruas: são os park-ways, ligação 

entre os diversos parques da cidade aproveitando-se da natureza o que for possível, suportando 

um tráfego especial, com largos gramados e frondosa arborização, pavimentação de saibro 

comprimido como as nossas estradas de rodagem”. 

Inicia-se, portanto, com a Comissão dos anos 30 a política de “urbanização” dos vales de 

Salvador que será retomada firmemente no EPUCS sob coordenação do engenheiro Mário Leal 

na primeira metade dos anos 40. A trama de parques e avenidas-parques além de criar cinturas 

de delimitação e contenção das zonas urbanas e suburbana (Figura 17), seria posta a serviço do 

automóvel e dos bondes elétricos integrando eficientemente os bairros mais distantes, servindo 

também ao propósito da eugenia e seus espaços de cultura do corpo e da aeração da cidade 

pelos largos corredores verdes capazes de renovar os ares da velha urbe (Figura 16).  



Figura 16| Trecho da park-way entre a Fonte Nova e Rio Vermelho

 
 Fonte: Comissão (1937) 

Em documento enviado ao prefeito Neves da Rocha, quando a Comissão já era desfeita, os 

engenheiros informaram a realização de “estudos e projetos das avenidas ajardinadas (par-

ways) delimitando as zonas urbanas, suburbanas e rurais, com ligação para os futuros parques 

centrais da cidade, Dique da Fonte Nova, Campo Grande, Rio Vermelho, e vários lagos da zona 

suburbana sendo facílima a implantação de cerca de 20.000 habitantes em lotes de terrenos 

baratíssos de park-way Conceição-Rio Vermelho a menos de 6km do centro comercial da 

cidade baixa” (OCEPLAN; 1979, p. 93). A cintura de park-ways foi dividida em 5 trechos a 

saber: 

1. Park-way com largura média de 50 m, partindo do Tanque da Conceição até o Retiro e 

daí até o Rio Vermelho, acompanhando sempre o Vale do Camorogipe e servindo de 

limite para a Zona Urbana da cidade; 

2. Park-way seguindo da Baixada do Cabula até o parque do Dique da Fonte Nova e daí 

para o Rio Vermelho, acompanhado o rio Lucaia (Figura 16); 

3. Park-way levando do Tanque do Queimado até conectar com o trecho do park-way entre 

a Baixa do Cabula e o Dique da Fonte Nova; 

4. Park-way ligando a Fonte Nova ao Campo Grande; 

5. Park-way partindo da Usina de Aratú até o ponto de intersecção do rio das Pedras com 

a estrada de rodagem e daí acompanhando o rio até sua foz, na orla atlântica, servindo 

de limite às Zonas Suburbanas e Rural. 

 



Figura 17| Circuito de park-ways de Salvador 

 
 

 
Fonte: Comissão (1937) 

 

Sobre os parques, o eng.º Milton Oliveira relatou em sua palestra do dia 20 que seriam "quatro 

grandes parques para a zona urbana: tanque da Conceição, Queimado, dique da Fonte Nova e 

confluência do Rio Lucaia com o Camorogipe, ligados todos como vimos por amplos park-

ways. Para a zona suburbana serão reservados para futuros empreendimentos os seguintes: 

Cobre, Saboeiro, Lagoa dos Lobatos, Mata Escura, Bolandeira e Rio das Pedras, mais amplos 

que os da zona urbana [...]"(Comissão; p. 11). 

O quadro territorial idealizado pela Comissão revela forte efeito cênico-monumental através da 

distribuição de parques urbanos e suburbanos integrados por amplos park-ways que, somando-

se às quatro vilas-jardins suburbanas e às seis cidades-jardins-satélites propostas para a zona 

rural do município, teriam além do efeito estético-higiênico o efeito de plasmar uma matriz 

básica de ocupação das terras públicas do interior da península até a orla atlântica. Tal estrutura 

urbana, juntamente com a despoluição de praias prevista pela comissão, atuaria como grande 

circuito higienizador, purificando o ar da antiga urbe e saneando os vales pantanosos, 

verdadeiros reservatórios de mosquitos transmissores da febre amarela e malária.  

3.6. Encerramento da Comissão do Plano da Cidade do Salvador 

No dia 3 de junho de 1938 foi assinado um documento enviado pela Comissão do Plano da 

Cidade do Salvador ao então prefeito Neves da Rocha requerendo demissão coletiva dos 

membros (OCEPLAN; 1979, p. 109). A autodissolução da Comissão foi um ato de protesto a 

demissão de Milton Oliveira, presidente da Comissão, da chefia da Diretoria de Jardins em 



Dezembro de 1937 e, na mesma carta entregue ao prefeito, alegaram recuo dos poderes públicos 

frente aos objetivos que animavam a Comissão. Parte do ofício declara alguns projetos 

finalizados e também outros em andamento por ocasião do encerramento da Comissão onde 

evidenciamos a preocupação em "remediar" o trabalhador baiano em "ilhas bucólicas" 

retirando-os das favelas e demais formas de habitação anti-higiênicas que se proliferavam na 

capital. 
[...] Estes projetos iniciais de urbanização iriam exercer-se em áreas, algumas centrais, 

outras no limite do perímetro urbano com o subúrbio, a menos de 6 km do centro 

comercial, porém, todas em abandono, de desapropriação insignificante e que teriam a 

vantagem formidável de deslocar dos pardieiros lúgubres e insalubres dos bairros da Sé 

e do Paço, mangues de Itapagipe, e favelas da Barra, e Rio Vermelho para locais 

centrais, aprazíveis e saudáveis, a massa das populações pobres e remediadas (que 

constitui a maioria da capital) a qual contribui com um dos maiores coeficientes 
do mundo para a mortalidade pela peste branca (OCEPLAN; 1979, p.109 – destaque 

nosso). 

 

4. Prefeitos-engenheiros: Neves da Rocha (1938-1942) e Elísio Lisboa 
(1942-1945)  

4.1 Durval Neves e as demolições  

O processo de construção do Master Plan da Cidade do Salvador foi retomado no governo 

municipal do eng.º Neves da Rocha (1938-1942) através do Ato nº 227, de 18 de novembro de 

1938, que criou a Diretoria de Urbanismo e Cadastro de Salvador com um dos objetivos de 

promover a elaboração do plano de conjunto “através do qual se possam orientar todos os 

serviços de urbanização” (PMS; 1942, p. 50). O prefeito através deste Ato extinguiu a velha 

Diretoria de Engenharia (art. 1º), criando a Diretoria de Urbanismo e Cadastro (art. 2º) sob a 

direção do engenheiro Gustavo Maia. Mais do que uma mudança de nomenclatura, a extinção 

da antiga Diretoria de Engenharia e a criação da Diretoria de Urbanismo, no governo Neves da 

Rocha, representou mais um ponto de inflexão dos planos de embelezamento próprios da Bela 

Época para os planos de conjunto que aportavam no Brasil a partir do final dos anos 1920. Em 

relatório apresentado ao interventor federal Landulfo Alves, o governo Neves da Rocha 

apresenta a Diretoria de Urbanismo e Cadastro nos seguintes termos: 

O ato n. 227, de 18 de novembro de 1938 [...], pelo qual foi criada a Diretoria de 

Urbanismo e Cadastro, representa, verdadeiramente, o primeiro passo da atual 

administração municipal no sentido do preenchimento de uma grande falta de que se 



ressente nossa capital: a inexistência de um plano de urbanismo através do qual se 

orientem os seus serviços gerais de remodelação e aformoseamento (PMS; 1940, p. 75). 

O Jornal A Tarde apresentou aos leitores baianos a nova diretoria de Urbanismo que valendo-

se dos “processos mais modernos” estaria sob o comando da competência técnica de “novos” 

engenheiros capacitados em urbanismo.   

A Diretoria de Urbanismo se compõe de duas divisões, uma de cadastro e urbanismo e 

outra de estatística e divulgação. Empregam, ambas, os processos mais modernos. O 

prefeito Neves da Rocha constituiu uma diretoria com engenheiros capazes, sendo 

aproveitados elementos novos habilitados, tendo cursos de especialização, além de 
vocação para o urbanismo. O atual diretor, eng. Gustavo Maia, fez curso de 

especialização na Escola de Geógrafos do Exército, tendo tomado parte no 1º Congresso 

de Urbanismo, como representante da Prefeitura desta capital (A Tarde; p. 07/05/1941, 

p.2 – destaque nosso). 

Outra diretoria estratégica foi criada pelo mesmo ato municipal que criou a Diretoria de 

Urbanismo (Ato nº 227). Tratava-se da Diretoria de Obras Públicas e Jardins cuja atribuição 

era administrar as demolições, atividade de vital importância no governo Neves da Rocha. Essa 

Diretoria estava sob a direção do enérgico Aristides Milton, engenheiro formado pela EPB, que 

normalmente observava os seus subordinados demolir (A Tarde; 2/12/41, p2).  

A Diretoria de Fiscalização Municipal foi modernizada por Neves da Rocha visando a atender 

eficientemente às funções estratégicas que possuía em seu governo. Além de ser responsável 

pela administração fiscal do Município, velaria também pelo cumprimento de leis, decretos e 

posturas municipais e pela repressão a proliferação de mocambos, posto que a Portaria nº 988 

de 22 de julho de 1940 deu à Diretoria da Fiscalização atribuições para agir contra a construção 

de mocambos e demolir os que existiam em locais impróprios”. Diretor qualificado como 

“funcionário zeloso e cumpridor de deveres” iniciou seus trabalhos, “com eficiência”, 

destruindo “pardieiros deprimentes” espalhados no 

Arraial das Docas do Porto, Mercado Modelo, Cais de 10 metros, Largo do Tanque da 

Conceição, Estrada da Liberdade, Morro do Cristo Redentor, e outros pontos da cidade. 

Obediente às instruções baixadas, o serviço permanente contra mocambos continua 

merecendo da Diretoria a mais cuidadosa vigilância (PMS; 1942, p. 50 – destaque 

nosso). 



De fato, as novas Diretorias de Urbanismo e Obras Públicas e a moderna Diretoria de 

Fiscalização ocupavam posição central no programa de modernização da Administração do 

prefeito Neves da Rocha e depois de Elísio Lisboa, o seu sucessor, que herdou essa nova 

máquina administrativa. Além dessas diretorias criadas ou modernizadas pelo prefeito, foi 

também reorganizada a Divisão de Estatística e Divulgação da Cidade do Salvador, órgão de 

estatística e de fomento do turismo, vinculado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

sob o comando de José Allioni, professor catedrático da EPB. O programa modernizador do 

governo do engenheiro Neves da Rocha dependia do perfeito entrelaçamento das atividades 

dessas novas diretorias.  

Figura 18| Gestão Neves da Rocha: Lançando as bases da cidade futura

 
     Fonte: A Tarde, 17/10/1941, p. 2 

Engenheiro civil formado pela EPB entre os anos de 1912-16, tornando-se professor da mesma 

em 1943, considerado gestor discreto e firme, filho das classes médias de Salvador, foi 

apresentado pelo A Tarde como gestor competente e portador de um programa de modernização 

para a cidade. As classes médias e elites dirigentes, as quais mantinham o vespertino de Simões 

Filho, aplaudiam o prefeito-engenheiro, no jornal, do modo como reproduzimos abaixo. 

O próprio aparelho administrativo exige uma constante adaptação às novas 
condições. A tudo isto tem atendido o Dr. Durval Neves da Rocha, a quem se deve a 

implantação do novo sentido urbanístico. Atentemos na solução do problema - Rua 

Carlos Gomes e Senador Costa Pinto; nas iniciativas das ruas Visconde de Mauá e 

Botelho Benjamin; a readaptação da velha ladeira da Praça e na destruição daquele 

aglomerado de aleijões que era a Sé e que, agora, é uma moderna e enorme praça, 



e então encontramos a prática de uma nova tese de administração urbana.[...] 

Reparemos nas estradas do Calabar, Federação e Brotas-Rio Vermelho, e colheremos o 

interesse da atual administração da nossa Prefeitura em encurtar distâncias, do qual 

resulta economia de tempo e de energia. Temos, sem dúvida, uma das cidades mais 

bem asseadas do Brasil. Com todo esse elã de modernidade, têm merecido o melhor 

cuidado do Dr. Neves da Rocha os monumentos históricos e a parte da cidade que 

encerra autênticos símbolos da nossa tradição colonial, que são divulgados por todo o 

país, como um estímulo ao turismo através da sua recente criação - a Seção de 

Divulgação Estatística da Prefeitura. E sempre empolgado pela ideia de progresso da 

cidade, o Dr. Durval Neves da Rocha levando o particular à participação da obra comum 

da modernidade, acaba de, juntamente com o termo de isenção de décimas para as 

construções, em terreno baldio, facultar à iniciativa dos proprietários a pavimentação 

das novas ruas, contribuindo a Prefeitura com um terço das despesas e observados os 

dispositivos que regulamentem a matéria, uma vez que os benefícios pela isenção 

podem, assim, obter rápida e progressiva valorização dos seus imóveis. Estas são já as 

valiosas e consideráveis bases de novas perspectivas que recomendam, sobretudo, a 

avançada visão de um administrador que, sem nervosismos nem alardes bombásticos, 

realiza uma obra digna de figurar entre as realizadas nos centros mais adiantados (A 

Tarde; 17/10/1941, p. 2 – destaque nosso).   

O “novo sentido urbanístico” empregado por Neves da Rocha e seus diretores dirigiu-se em 

quatro aspectos principais, a saber: a) medidas visando o tráfego urbano, ou melhor, o 

descongestionamento do tráfego eliminando os “cotovelos”, rasgando e alargando novas vias 

na cidade; b) remodelação de pontos específicos da cidade. O ponto nefrálgico de suas reformas 

foi o velho e historicamente visado distrito da Sé; c) estimulo à prática de loteamentos pela 

iniciativa privada nos baldios da cidade rendendo boas fontes de renda imobiliária; d) combate 

aos mocambos e o estabelecimento de uma polícia urbana.  

As desapropriações/demolições foram indispensáveis ao plano de obras do prefeito e seus 

lugares-tenentes. Este pequeno trecho de um vespertino local revela a dimensão da atividade 

demolidora do governo Neves da Rocha. 

As picaretas da Prefeitura têm funcionado, sem cessar, nestes últimos tempos. A 

atividade tem sido tão grande que certo visitante estrangeiro, dando um passeio pela 

cidade, curioso de conhecer as nossas obras de arte e tudo que de bonito há na Bahia, 

teve para o seu cicerone a seguinte pergunta: aqui também esteve em guerra? Realmente 

quem não souber da atividade espantosa da picareta da Prefeitura, pensará, e com razão, 



que, ao invés de ferramentas, funcionaram aviões de bombardeio (A Tarde; 5/12/41, p.3 

– destaque nosso). 

O supracitado artigo começa reconhecendo que a gestão Neves da Rocha estava, de fato, 

imbuída com a questão urbanística: "A remodelação da cidade têm preocupado os nossos meios 

urbanísticos”. Em outra reportagem sobre as intervenções urbanísticas do prefeito, 

especificamente sobre o badalado “caso da Sé”, como veremos adiante, um popular fora 

entrevistado pelo repórter da “A Tarde” e se pronunciou sobre a prioridade dada pelo prefeito-

engenheiro ao Urbanismo: "O engenheiro prefeito desta capital, espírito moderno e 

progressista, compreendeu a necessidade da remodelação da cidade: em vez de becos e vielas, 

ruas largas e praças bem calçadas e assim está transformando o distrito da Sé" (A Tarde; 

08/02/41, p.2 – destaque nosso). 

O Urbanismo de Neves da Rocha demandava as demolições. Algumas reportagens da época 

relataram denúncias de transeuntes que, ao atravessar certas áreas centrais da cidade, eram 

envolvidos por uma nuvem branca proveniente dos velhos quarteirões postos abaixo apegando-

se ao paletó o pó que o Urbanismo do prefeito deixava para trás (A Tarde; 12/09/1944, p.3).  

Em relatório de 1940 entregue ao interventor Landulfo Alves, a administração Neves da Rocha 

apresentou as desapropriações/demolições como problema fundamental buscando as soluções 

do tráfego urbano e o atendimento dos reclames estéticos de uma “cidade moderna” da seguinte 

maneira: 

A solução desse problema, dos mais interessantes para a vida urbana de nossa capital, 

logo aos primeiros dias da atual administração passou a constituir objeto de 

constante preocupação, dada a sua urgência, tanto para melhorar as condições do 

tráfego geral do centro da cidade como para emprestar melhor feição a velhos 

aspectos locais, não condizentes com a fisionomia que deve apresentar uma cidade 
moderna (PMS; 1940, p.75 – destaque nosso). 

O urbanismo de Neves da Rocha e de seus pares visava ao descongestionamento da Bahia 

apresentada como uma cidade de becos e vielas e de casarios pardacentos e adensados que 

comprimiam as passagens. De algum modo, toda estrutura urbana se apresentava a este tempo 

como um entrave ao estabelecimento das boas comunicações, da salubridade e a segurança 

geral da população, considerando também a boa estética do conjunto urbano. Em 1942, Neves 

da Rocha, em seu último ano de gestão, redige novo relatório ao interventor Landulfo Alves, 



sublinhando seus esforços em descongestionar a velha urbe via abertura e alargamento de vias. 

Para tal efeito, o recurso a desapropriação/demolição tornou-se a mola-mestra da sua 

administração municipal. 

Como já temos asseverado, julgamos primordial o problema de 

descongestionamento do tráfego, cada dia mais premente, e para cuja solução 

vimos, desde o início da atual gestão, tomando medidas como o alargamento de 

ruas e praças e construção de novas vias de acesso. [...] dele não nos temos 

descurado e, em consequência disto, inúmeras têm sido as desapropriações de 
prédios e terrenos, efetuadas (PMS; 1942, p. 66 – destaque nosso). 

A Ladeira da Praça, no coração da Sé, teve quase todos os seus prédios derrubados pelo governo 

Neves da Rocha para se realizar o novo alinhamento (A Tarde; 08/02/41, p.2). Tamanha foi a 

desolação dessa velha ladeira sob o influxo do Urbanismo de Neves da Rocha que no 1º 

Congresso Brasileiro de Urbanismo, realizado no Rio em 1941, fora “particularmente 

mencionada nas discussões dos congressistas" a “mais recente das obras da Prefeitura, o 

alargamento da ladeira da Praça, (A Tarde; 15/02/41, p. 2).  

Figura 18| Críticas do 1º Congresso de Urbanismo à remodelação do centro de Salvador 

 
                                                    Fonte: A Tarde (15/02/41, p. 2) 

Na Figura 18 apresentamos uma fotografia da Ladeira da Praça remodelada anexada à entrevista 

do A Tarde ao engenheiro J. Gama e Abreu, delegado baiano junto ao conclave de urbanistas 

reunidos na capital federal em Janeiro de 1941, que comentou as pautas do 1º Congresso de 

Urbanismo informando ao jornalista as críticas realizadas pela junta de técnicos nacionais às 

obras de remodelação em realização no distrito da Sé, especialmente o bota-abaixo da Ladeira 

da Praça, pelo governo Neves da Rocha concluindo eles que os erros cometidos frente ao 



patrimônio histórico, em Salvador, poderiam ter sido evitados pela utilização de um plano de 

conjunto capaz de prescrever as rígidas poligonais de proteção. 

No 1º Congresso de Urbanismo, realizado na capital do país de 20 a 27 de janeiro 

passado, o eng.º Jaime Gama e Abreu foi um dos delegados da Bahia, como 

representante da Escola Politécnica, a cujo corpo docente pertence. Tendo regressado 

do Rio, num dos últimos transportes, a "A Tarde" procurou hoje ouvi-lo sobre o referido 

certame de técnicos em assuntos urbanísticos. 

Nesse ínterim o jornalista o perguntou: 

- Por falar nesse ponto, foi ventilado no Congresso a questão de urbanização de nossa 

capital? 

Ao que J. Gama e Abreu respondeu: 

- De uma maneira particular, não. Entretanto os defeitos que se têm verificado nas 

obras de remodelação da cidade deram motivo ao pronunciamento de técnicos 

presentes ao Congresso de Urbanismo, que os condenaram formalmente, 
atribuindo-os ao erro inicial de alteração do traçado sem projeto de conjunto etc. 

(A Tarde; 15/02/41, p. 2 – destaque nosso). 

Figura 19| Antiga Ladeira da Praça antes do alargamento  

 
                                                       Fonte: PMS (1940) 

A Figura 19 mostra o “gargalo” representado pela Ladeira da Praça, importante eixo de ligação 

entre a Praça da Sé, sede do governo municipal, e a Rua Dr. Seabra, importante corredor 

comercial da cidade do Salvador nos anos 40. A foto acima flagra a demolição de um grande 

sobrado sob os olhos curiosos dos transeuntes.  



No início dos anos 40, a obra de alargamento e prolongamento da Rua Carlos Gomes foi o 

capolavoro do prefeito Neves da Rocha facilitando o fluir do tráfego entre o distrito da Sé e os 

bairros de alto status do sul. A abertura de vias de grande calibre correndo da Sé para os bairros 

do sul (Campo Grande, Barra, Vitória etc.) era uma antiga pretensão das elites da cidade que 

costumava apelidar Salvador de “cidade de uma rua só” referindo-se a Rua Chile. O desejo de 

arejar a primeira cumeada da Bahia com uma via larga se expressou concretamente com a 

Avenida Sete de Setembro de J.J. Seabra na década de 1910. Do ponto de vista projetual, este 

desejo se expressou com o plano geral de melhoramentos de Alencar Lima em 1912 e também 

através da sugestão de plano diretor de Américo Simas apresentada na Semana de Urbanismo 

de 1935. Obra que merecia “especial menção”, o projeto de alargamento e extensão da Rua 

Carlos Gomes, que passou a ter 15 metros de largura, tinha o “propósito de resolver, entre 

outros, o problema do descongestionamento do tráfego” (PMS; 1942, p.50).  

As obras da Carlos Gomes, “através de várias demolições”, como salientou A Tarde (2/12/41, 

p. 2), veio no sentido de “descongestionar” a primeira cumeada da cidade que ao lado da Av. 

Sete de Setembro e da Rua Chile representaria via de grande calibre capaz de fazer fluir o 

tráfego em área de grande densidade predial e concentradora das principais atividades 

econômicas, político-administrativas e culturais da cidade. Como podemos ler nas declarações 

do governo Neves da Rocha, a Carlos Gomes atenderia prioritariamente o tráfego de 

automóveis. 

Com cerca de mil metros de extensão, criando, da Praça Castro Alves à da 

Aclamação, uma nova artéria, paralela à Av. Sete de Setembro destinada 

especialmente ao tráfego automotor. Aberta e pavimentada, melhorará 

consideravelmente a circulação no trecho compreendido entre aqueles dois 
logradouros, já bastante congestionado (PMS; 1942, p.50 – destaque nosso). 

A antiga Rua de Baixo de São Bento, uma das vias mais antigas da cidade, conhecida como 

Carlos Gomes já nos anos 40, a partir da Praça Castro Alves foi alargada através de demolições 

de prédios, sobretudo do lado da terra, do Hotel Sul Americano até a Rua da Forca. O famoso 

Hotel Sul Americano, em estilo arte déco, situado na entrada da Carlos Gomes, como podemos 

observar na Figura 19, foi demolido e em seu terreno fora construído o prédio da Sulacap 

(Figura 20), em estilo moderno, já no alinhamento proposto pela Prefeitura.  



Figura 19 - Hotel Sul Americano na entrada na Rua Carlos Gomes antes do alargamento 

 

                                        Fonte: PMS (1942)   

O festejado prédio da seguradora Sul América Capitalizações S./A., erguido sobre os escombros 

do Hotel Sul Americano, teve solenidade de colocação da cumieira, “fato altamente 

expressivo”, organizada pelos diretores da instituição financeira contando com a presença do 

então prefeito o eng.º Elísio Lisboa (1942-45). A imprensa assim alardeou a as linhas modernas 

da nova sede da Sulacap em Salvador apontando o progresso da Bahia: 

Mais uma realização digna de um registro especialíssimo este que a "Sulacap" 

está proporcionando ao progresso da Bahia, com a edificação de seu belo e 

majestoso edifício de oito andares, sito à entrada da Avenida Sete, entre a 

Ladeira de São Bento e Rua Carlos Gomes. [...] Assim, pois teremos, para muito 

breve, mais um edifício de grandes proporções aumentando o número dos já 

existentes para demonstração do progresso da Bahia (A Tarde; 29/03/43, p. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 20| “O grande edifício Sulacap” 

                                                         Fonte: A Tarde (29/03/43, p. 3) 
 

 
A dimensão da atividade demolidora em marcha para o alargamento e prolongamento da Carlos 

Gomes pode ser sentida observando a Figura 21. A imagem do lado esquerdo da Figura 21 nos 

mostra a massa densa de casarios que Neves da Rocha teve que rasgar para estender e alargar a 

sua grande Rua. Comparando o antes e o depois do início das obras, percebemos o quanto da 

velha Bahia veio abaixo para atender aos apelos da elite e seus engenheiros por fluidez nos 

velhos distritos centrais da Sé e São Pedro, mais ao sul.  

 
Figura 21| Perfis da Rua Carlos Gomes antes e depois do alargamento 

    

                           Fonte: PMS (1942)  
 
  



Mesmo com as restrições orçamentárias e crise de abastecimento decorrentes da Guerra 

Mundial, as obras viárias e outras visando o descongestionamento da capital não cessaram no 

governo Neves da Rocha. A partir da tabela abaixo, percebemos que vários anos a partir de 

1936 as despesas superaram as receitas municipais. Supomos que para o período de 1935 a 

1940, os onerosos planos de obras dos prefeitos-engenheiros com suas decorrentes 

desapropriações/demolições fizeram com que as despesas municipais sobrepujassem muitas 

vezes as receitas. 
Tabela 7| Finanças municipais: receita arrecadada e despesa efetuada 

 
                                  Fonte: A Tarde 17/10/1941, p. 4 

O prefeito iconoclasta, com “pulso forte de um administrador”, como disse o jornalista, realizou 

diversas obras viárias na cidade sendo melhoradas ou criadas pelo Haussmann baiano que o 

aspecto da velha urbe modificou. Em 1940, o governo municipal gastou somente com 

desapropriações o equivalente a 20% da receita! Em 1941, Neves da Rocha somente com os 

“melhoramentos” que destacamos no artigo abaixo empregou cerca de 2.718:683$776. Com 

desapropriações, ainda em 1941, “para modificação da fisionomia urbana da cidade”, gastou a 

cifra de Rs. 2.054:000$000. 

Em todas as ruas desta Cidade do Salvador aparecem, firmando uma nota de 

real destaque, obras que demonstram o pulso forte de um administrador. O 

eng.º Durval Neves da Rocha, em três anos de um governo fecundo de nossa 

comuna, tem realizado vários melhoramentos de vulto, dentre os quais merecem 

especial relevo os seguintes; pela soma de benefícios que trouxeram à 

população da cidade: 

Ruas Botelho Benjamin, Visconde de Mauá, Visconde do Rio Branco, dos 

Bandeirantes, dos Tupis, Francisco Padilha, Avenidas Bonfim, Mem de Sá, D. 

João VI e Praças General Osório, Colombo, dr. Paterson, que principalmente, 

mereceram especial cuidado do sr. Prefeito, melhorando sensivelmente a sua 

feição antiga, calçando a paralelepípedos rejuntados a cimento, canalizando 



águas, levantando balaustradas, alargando, rasgando outras enfim. [...] (A 

Tarde; 17/10/1941, p.4 – destaque nosso). 

 

Gráfico 2| Valor das desapropriações: governos Neves da Rocha (1938-42) e Elísio Lisboa (1942-45) 

 
                                                 Fonte: PMS (1944) 

O Gráfico 2, retirado do último relatório de governo municipal de Elísio Lisboa (1942-45), 

retrata o valor gasto em desapropriações em sua gestão e na gestão do seu anterior, o engenheiro 

Neves da Rocha. Nos primeiros 4 quatro anos da década dos 40, percebemos que o maior valor 

gasto em desapropriações para remodelação urbana se registrou no ano de 1940 quando Neves 

da Rocha dispendera quase 20% da receita municipal a fim de mover as desapropriações por 

utilidade pública, mecanismo jurídico-administrativo regulamentado pela Constituição Federal 

de 1934 e que seguiriam na gestão do seu colega engenheiro Elísio Lisboa em 1943 e 1944. 

Em Outubro de 1941, num jornal de Pernambuco, o prefeito Neves da Rocha anunciou um 

plano de remodelação para o distrito da Sé. No dia 31 de Outubro de 1941, o “A Tarde” 

anunciou em primeira mão aos baianos uma imagem do iminente plano para o principal distrito 

da capital baiana. A “insânia de Nero” novamente se voltaria contra a Sé.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 22| Clichê do plano de remodelação da Sé apresentado por Neves da Rocha em 1941 

 
                                                              Fonte: A Tarde (31/10/41, p. 2) 

A proposta do governo Neves da Rocha de “embelezamento” da Sé compreendia a retomada, 

de um lado, do plano de melhoramentos da Sé de 1912 traçado na gestão J. J. Seabra e Júlio 

Viveiros e, por outro lado, das sugestões de plano diretor do professor Américo Simas 

apresentadas em 1935 por ocasião da Primeira Semana de Urbanismo, em Salvador. De fato, o 

ataque de Neves da Rocha ao distrito da Sé se deu pelos alargamentos de ruas, ladeiras e praças 

propostos pelo plano de 1912 e o de 1935.  A seguir, um trecho do anúncio da futura “obra de 

embelezamento”, em primeira mão, do A Tarde: 

Vendo o clichê acima os baianos certamente, se admirando ao saberem que se trata 

duma perspectiva da praça da Sé, tal qual como a imagina a Prefeitura desta capital num 

futuro que, segundo cremos, não deverá estar distante, pois só assim se justifica que 

houvesse feito publicá-la na imprensa de Pernambuco. Como se pode ver a obra de 

embelezamento da Sé, além dos grandes edifícios projetados, compreende uma galeria 

de dois andares e que será o ponto terminal de todas as linhas de bonde da cidade alta 

(A Tarde 31/10/41, p. 2 – destaque nosso). 

Obra de feitio futurista composta de arranha-céus de aço e vidro sustentados por pilotis 

entremeados por ruas e estação elevadas. Esta era a proposta da Prefeitura para a Sé que, se 

fosse levada plenamente a efeito, promoveria, quiçá, a maior obra de destruição de casarios 

coloniais da história do país, posto que todo o distrito central da Sé viria a baixo para que blocos 

de edifícios modernos e vias se levantassem da colina histórica. Nos meses seguintes, o jornal 

baiano realizou uma enquete dedicando espaço para ouvir populares e urbanistas sobre o 



polêmico plano de remodelação da Sé: "Trata-se, sem dúvida, de assunto de maior interesse 

para cidade, de vez que, em face dos projetos elaborados pela municipalidade, o momento é 

decisivo, quanto a conservação, ou não, das linhas antigas do bairro histórico, cuja mutilação 

se vem acentuando desde a derrubada da igreja centenária, há nove anos” (A Tarde; 5/12/41, p. 

2 – destaque nosso). 

Em Novembro de 1941, uma enquete do vespertino baiano em torno da reforma planeada pelo 

governo Neves da Rocha ouviu populares e técnicos de renome no cenário nacional como, por 

exemplo, o engenheiro Atílio Correia Lima, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), Oscar Caetano, J. Gama Abreu e Godofredo Filho, 

superintendente do SPHAN na Bahia. Já no primeiro semestre de 1941, financiada pela Caixa 

Econômica Federal, a Prefeitura iniciou a execução do plano de obras do distrito da Sé pondo 

abaixo quarteirões inteiros com o fim de erguer “arranha-céus modernos”, dentre os quais um 

para o banco federal que financiava o plano, e de descongestionar, higienizar e “embelezar” o 

centro de negócios da capital. 

Todos os ilustres entrevistados, em uníssono, atribuíram os riscos aos quais estava sujeito o 

distrito da Sé à ausência de um plano de conjunto capaz de regulamentar, entre outras coisas, a 

construção em sítios históricos, preservando-lhes o caráter pitoresco. As opiniões contrárias ao 

plano da Sé argumentavam que enormes volumes de arranha-céus amesquinhariam os casarões 

históricos de valor descaracterizando o velho conjunto colonial.   Oscar Caetano, engenheiro 

da EPB que projetou a cidade balneária de Cipó nos anos 30, afirmou em entrevista ao A Tarde 

que “uma regulamentação conveniente (e esta, infalivelmente, nos seria dada pelo Plano Diretor 

da Cidade) fixaria a fisionomia característica do bairro da Sé”. E se referindo ao esforço do 

prefeito em organizar o plano diretor da cidade, completou: “E permita Deus que os esforços 

do ilustre colega, que dirige os destinos da Comuna, sejam coroados de êxito, afim de que a 

nossa Salvador venha a possuir seu Plano" (A Tarde; 29/11/41, p. 2). 

Mesmo antes da divulgação do plano da Sé, as demolições na Bahia ecoavam chamando 

atenção dos dirigentes nacionais. Criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN) em 1937, desde então, qualquer obra urbana projetada em sítios históricos deveria 

antes obter consentimento do aludido Serviço. Todavia, “na Bahia, [...] não se procedeu desse 

modo com as obras de remodelação porque passa a cidade. Meteu-se mãos à obra sem a 

audiência prévia e indispensável do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

E muita coisa de valor veio abaixo...” (A Tarde; 06/05/41, p.2 – Destaque nosso). Tamanha 



foi a atividade demolidora empreendida por Neves da Rocha e sua Diretoria de Urbanismo no 

centro da cidade que Gustavo Capanema, Ministro da Educação, enviou em caráter de urgência, 

em maio de 1941, o engenheiro Atílio Correia Lima, ilustre projetista da nova capital do Estado 

de Goiás, afim de tomar conhecimento das ações da Prefeitura no centro histórico e negociar 

junto à Diretoria de Urbanismo meios de “harmonizar o plano de obras da Prefeitura com a 

defesa dos interesses do patrimônio histórico e artístico, que deve ser preservado, tanto quanto 

possível e, nalguns caso, até mesmo quando impossível” (A Tarde; 06/05/41, p.2).  

No dia seguinte a sua chegada, Atílio Correia Lima verificou “in loco” as obras da Prefeitura 

no bairro da Sé em companhia do interventor Landulfo Alves, do prefeito Neves da Rocha e 

dos diretores Gustavo Maia e Aristides Milton com o fim de se obter “sugestões e 

entendimentos a respeito das providências que deverão ser tomadas, afim de que fiquem 

convenientemente preservadas as obras que têm valor histórico, evitando que se sacrifiquem 

riquezas artísticas na execução do plano de melhoramentos urbanos" (A Tarde; 06/05/41, p.2). 

A audiência de Atílio Correia Lima com Ladulfo Alves e o prefeito e seus diretores parece que 

não surtiu o efeito de frear o ímpeto demolidor dos governantes baianos. É na própria 

reportagem que trata da excursão do diretor nacional do SPHAN junto aos dirigentes baianos 

pelo distrito da Sé e obras da Carlos Gomes que se divulga novas demolições, inclusive de 

alguns prédios tombados pelo próprio órgão federal. Parece que nada podia frear o impulso 

demolidor do interventor baiano e seu prefeito. O fato é que grande parte dos agenciamentos 

desse Urbanismo visando, como diria Foucault (2009; p. 24), “organizar a circulação, de 

eliminar o que era perigoso nela, de separar a boa circulação da má, de maximizar a boa 

circulação diminuindo a má” se dava no centro histórico da capital baiana onde a interferência 

dos instrumentos jurídicos de salvaguarda do patrimônio histórico e artístico já se fazia notar a 

partir da criação do Serviço do Patrimônio e da militância de seus intelectuais. As relações entre 

o urbanismo e os institutos de defesa do patrimônio histórico ganham outros contornos e 

complexidade na medida em que o século XX avança alcançando o ano de 1984 quando, sob 

ingerência da UNESCO, o centro histórico de Salvador fora tombado. Interessante notar que, o 

próprio prédio onde funcionava a Diretoria de Urbanismo, tombado pelo SPHAN, foi vítima de 

demolição parcial para recuo de fachada.  

Far-se-á a desapropriação total dos edifícios situados entre a Praça da Sé e a Rua do 

Saldanha, que será então alargadas para 10 metros, construindo-se em lugar cinco 

arranha-céus. Consta que um desses edifícios será construído pela Caixa Econômica, 



que parece já ter solicitação da Prefeitura a desapropriação do espaço necessário, e outro 

pela Santa Casa de Misericórdia. Os novos edifícios que não poderão ter menos de 8 

andares, serão construídos de modo a que a passagem entre a Praça da Sé e o jardim 

fique eficientemente larga, podendo daquela descortinar-se este. Ficou deliberado 

também a retificação do alinhamento desta ladeira (Ladeira da Praça), dando o Serviço 

do Patrimônio Histórico a necessária autorização para o corte no edifício onde funciona 

a Diretoria de Urbanismo e Cadastro, por ter sido o mesmo tombado por aquele 

serviço, em virtude de se haver assinado em um de seus salões o decreto de abertura dos 

portos do Brasil às nações amigas. 

O alargamento desta rua (Carlos Gomes) depende de autorização do Serviço do 

Patrimônio para demolição do prédio nº 26, considerado monumento arquitetônico, e 

modificação do aspecto colonial do mesmo. Dado tal assentimento, será demolido o 

quarteirão do lado onde existiu o Hotel Sul Americano, prosseguindo as obras. 

A nova artéria, que já está ligada à Rua Senador Costa Pinto, terminará em frente ao 

Forte de S. Pedro e não no Politeama, como atualmente devendo para isto serem 

demolidos os prédios do lado direito do Consulado Italiano. 

Por sugestão do sr. interventor, a prefeitura deverá mandar pavimentar a estrada que 

contorna o Passeio Público e liga os Aflitos ao Banco dos Ingleses, terminando então a 

nova Rua Carlos Gomes em verdadeiro Y, do qual uma das hastes terminará no Forte 

de S. Pedro e a outra no Campo Grande. 

Depois de assentadas essas deliberações, o sr. interventor seguiu para o palácio da 

Aclamação [...] o sr. Neves da Rocha esteve em vários outros pontos da cidade com o 

eng.º Atílio Correia Lima (A Tarde; 08/05/1941, p. 2 – destaque nosso). 

Godofredo Filho, diretor regional do SPHAN, participando da série de entrevistas organizada 

pelo A Tarde sobre o propalado “Caso da Sé” elaborou uma crítica mais ampla aos governos 

demolidores da Bahia, não se detendo a crítica do projeto em questão que mobilizava a opinião 

de leigos e experts. Segundo o diretor “o problema da Bahia não seria jamais o de mutilar 

ou destruir-se uma cidade, sagrada pelo heroísmo e pela beleza; antes, o de aumenta-la, 

subordinando sua parte nova aos novos imperativos da hora corrente e às promessas do 

futuro" (A Tarde; 16/12/41, p. 2 – destaque nosso). 

Em seguida, Godofredo Filho argumenta a necessidade de plano de conjunto como expediente 

capaz de evitar as demolições desnecessárias na Bahia. Segundo o diretor do Patrimônio 



Histórico na Bahia, existiria outro modo de se higienizar os sítios históricos sem o uso fácil das 

demolições que caracterizavam os últimos trinta anos de governos da Bahia no trato da cidade 

colonial.  

Assim, tenho profunda pena de que, um tanto a esmo e sem normas prefixadas por 

um plano diretor, tantas demolições e construções se tenham processado e 
projetado na Bahia, durante os últimos trinta anos [...] Haveria e há, realmente, se 

quisermos, um meio seguro de higienizar tais casas, e ruas, e bairros inteiros até, sem 

lhes prejudicar o feitio original, esse cachet que é um permanente convite aos amorosos 

de nossa terra, a essa imensa confraria dos místicos da beleza da Bahia [...] Entretanto, 

na Bahia, a ausência, que acentuamos, de um plano diretor, ausência que muitos 

igualmente têm notado e lamentado - impediu que fossem encontradas para os 

nossos complexos problemas urbanísticos, outras soluções que não as efêmeras que 
se concretizam aqui e ali, nestas últimas décadas. [...] Estimaríamos que pudessem 

realizar, um dia ao lado desta pobre e pacata Bahia, o sonho de Le Corbusier, talhando 

umas "dessas cidades em desespero", cujas ruas são simplesmente "máquinas de 

circular", e agitando a solução de problemas, dos que excitam as imaginações mais 

audazes (A Tarde; 16/12/41, p. 4 – destaque nosso). 

Em relatório de governo assinado em 1940, Neves da Rocha presta contas dos dois primeiros 

anos de gestão àquele que o nomeou prefeito da capital, o interventor Landulfo Alves. Trata-se 

do primeiro relatório onde o engenheiro revela a existência de um plano de remodelação do 

distrito da Sé. O fato é que o “blitzkrieg” realizado pela Prefeitura no velho bairro se fez sem a 

divulgação do plano (A Tarde; 18/11/1941, p. 2). Após a construção do belvedere, a imaginação 

coletiva especulara meses a fio o tipo de intervenção urbanística que sofreria o distrito mais 

tradicional da cidade e as especulações sobre o número de andares dos novos edifícios correram 

soltas a partir do clichê publicado meses antes pela A Tarde (31/10/41, p. 2) onde se via enormes 

arranha-céus compondo um conjunto urbano futurista com vias em níveis e estação de bonde 

flutuante. As obras supostamente previstas no misterioso plano e que se tornavam concreto e 

pó (em caso de demolição) foram financiadas pela Caixa Econômica no valor de 5mil contos 

de réis cujo contrato fora assinado em Março de 1940, mediante aprovação expressa do 

presidente Getúlio Vargas (PMS; 1940). Segundo o contrato, o valor do empréstimo e os juros 

seriam amortizados por meio da venda pela Prefeitura de lotes valorizados pelas novas 

infraestruturas e pela doação de um terreno público no centro da Sé para o banco financiador 

construir a sua nova sede.    



Em relatório, o prefeito Neves da Rocha explicita os motivos do plano da Sé, ou pelo menos 

obras que encamparia nos últimos dois anos de governo. Como dissemos, o seu governo tinha 

como principal missão descongestionar a velha cidade de Tomé de Souza e as justificativas do 

seu plano urbanístico para a Sé (ainda que nunca visto pelo público, se é que existiu mesmo um 

plano!) bebem dessa mesma fonte: promover a segurança do tráfego no centro político e de 

negócios da capital e a higiene e estética do conjunto urbano central. Ele toma o derrubada da 

Igreja da Sé, há 6 anos atrás, no governo do eng.º Americano da Costa como o início de uma 

grande reforma urbana que cabia a ele conduzir a bom termo.  

A verdade, entretanto, é que, demolida a velha Catedral (que, aliás, da primitiva quase 

nenhum vestígio guardava já), impedido, como se acha, pelos poderes públicos, o 

desaparecimento do muito que nos resta de valioso em tal sentido, condenável seria, 

talvez, o sacrifício do bairro mais central e mais importante da cidade, onde se 

encontram os seus principais templos e edifícios públicos, simplesmente para que 
possam continuar de pé quarteirões de velhos, remendados e feios edifícios, hoje 

sem a característica própria do seu estilo primitivo, transformados ou concertados em 

várias épocas, como sempre aconteceu, independentemente de qualquer preocupação 

quanto ao resguardo da fisionomia antiga. 

Representando o bairro em questão grande área, e nesta encontrando-se a maior parte 

do melhor que possuímos em lugares, templos e edifícios do mais alto valor histórico, 

o que é perfeitamente compreensível é que a administração municipal empregue o seu 

esforço máximo com o objetivo de realçar a grandiosidade deste incomparável 

patrimônio, proporcionando-lhe moldura decente, através da higienização, 

ventilação e aformoseamento dos arredores. Daí a insistência pela solução do 

problema, que ora se encaminha para a realidade dentro em pouco, mediante a execução 

do plano de remodelação que consta do presente Relatório (PMS; 1940 –destaque 

nosso). 

Como admitiu em seu texto, “não é de hoje o debate em torno da remodelação do bairro da Sé” 

(PMS, 1940). De fato, grande parte do que se viu a partir de 1938 foi a retomada do Projeto de 

1912 do governo de J.J. Seabra para o centro da cidade (Oceplan; 1979, p. 62). Seguindo as 

linhas do velho Plano de Melhoramento do Distrito da Sé, desenhado em 1912 no primeiro 

governo de Seabra ao lado dos engenheiros Arlindo Fragoso e Júlio Viveiros, o governo Neves 

da Rocha efetivou a “desapropriação para alargamento da Rua da Ajuda, a partir da Rua Virgílio 

Damásio – justamente ao fundo da nova Igreja da Ajuda, onde terminaram as obras anteriores 



a 1920 – daí prosseguindo para a Sé, compreendendo as Ruas Tomé de Souza, José Gonçalves 

e Rui Barbosa [...] tudo conforme o Projeto de 1912. De novo, somente as obras de alargamento 

da Ladeira da Praça” (Oceplan; 1979, p. 62). 

Remodelada a Praça da Sé, seguindo a perspectiva da Diretoria de Urbanismo e Cadastro, 

nódulo central do plano de obras de Neves da Rocha, a ação demolidora do prefeito-engenheiro 

se deu também no sentido de desobstruir as vias de acesso à grande Praça tais como a Rua José 

Gonçalves (Figura 23), a Tomé de Souza (antiga Rua da Ajuda) (Figura 24), a Ladeira da Praça 

(Figura 19), Virgílio Damásio, a Avenida Joana Angélica (Figura 25) e a construção da 

Visconde de Mauá (Figura 26),  rua de meia cumeada rumo ao Largo 2 de Julho sugerida por 

Américo Simas na Semana de Urbanismo   

Figura 22| Remodelação da Praça da Sé  

 
         Fonte: PMS (1942) 

 
                       

A Figura 22, extraída do último relatório do governo Neves da Rocha, em 1942, revela a 

fidelidade entre aquilo que foi desenhado pela Diretoria de Urbanismo e aquilo que se 

materializou na grande plazza de Salvador. Praça aberta e ainda emoldurada pelo velho casario 

(que se esperava por abaixo para plantar os prédios modernos) se apresentava aos baianos como 

grande área aberta de arejamento e circulação de pessoas e automóveis no velho distrito 

religioso e administrativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Figura 23| Alargamento da Rua José Gonçalves  

 
     Fonte: PMS (1942) 

 
A Figura 24 nos permite visualizar os agentes da Prefeitura responsáveis pela fiscalização das 

demolições procedidas no governo Neves da Rocha. Indivíduos que usavam fardas e boinas 

negras apareciam em diversas fotos acompanhando as diversas demolições na cidade. Uma 

espécie de polícia da demolição. 

 
Figura 24| Alargamento da Rua Tomé de Souza 

  
              Fonte: PMS (1940) 
 
 
O distrito da Sé era repleto de sobrados dedicados ao comércio popular onde os andares não 

reservados ao comércio serviam também de moradia aos pequenos capitalistas ou mesmo às 

famílias de trabalhadores empregados nessas lojas centrais. Salvador não tinha a função 

industrial desenvolvida, portanto a enorme parcela de sua população se empregava no 

hipertrofiado setor de serviços (público e privados) e no comércio formalizado ou não. As ruas 

do centro da cidade viviam apinhada de trabalhadores autônomos, ou biscateiros, que ganhavam 

a vida prestando eventuais serviços braçais ou se dedicando ao grande comercio ambulante 



pelas ruas ou em feiras estabelecidas em cantos da cidade. A quantidade de homens e mulheres 

carregando fardos sobre a cabeça como a Figura 24 registra era bastante comum na Salvador 

dos anos 30 e 40 indicando a presença marcante do trabalhador braçal que vivia de ganhos 

eventuais nas ruas da capital. 
 

Figura 25| Alargamento da Avenida Joana Angélica

 
                                     Fonte: PMS (1940) 
 

Figura 26| Construção da Avenida Mauá 

 
                                       Fonte: PMS (1940) 

 

 

Ainda no distrito da Sé, o governo Neves da Rocha providenciou o alargamento da Rua Silva 

Jardim (Taboão), importante eixo do pequeno comércio popular de Salvador, justificando em 

relatório da seguinte maneira: 

[...] dentre os Melhoramentos ora em execução, com o fim de descongestionar o 

tráfego urbano, convém destacar o que compreende o alargamento [...] dessa rua, que 

é, talvez, a de trânsito mais movimentado por parte dos nossos trabalhadores, entre 



as chamadas cidades alta e baixa desta Capital (Figura 27). [...] Essa artéria ficará com 

10 metros de largura e já está com os respectivos serviços quase concluídos, faltando, 

apenas, a demolição dos prédios nºs 1 e 5, em acerto com os respectivos proprietários, 

para completar-lhe o alargamento (PMS; 1942 – destaque nosso). 

 
Figura 27| Rua Silva Jardim (Taboão) antes e depois do alargamento 

 
                                Fonte: PMS (1942) 
 

O Urbanismo dos prefeitos-engenheiros de Salvador dos anos 30 e 40 ia exatamente de encontro 

a estes aspectos da “cidade incivilizada”: o sistema viário estreito e tortuoso feito “caminho de 

ratos”, o velho casario adensado composto pelos sobrados centrais que albergavam em si o 

comércio e a residência em flagrante promiscuidade, as casinhas de “avenida” incrustradas nos 

bairros centrais, o pequeno casebre suburbano assim como todo o tipo de habitação rotulada de 

anti-higiênica, os vendedores e biscateiros andarilhos, mendigos e meninos de rua etc.   

Com o fim do governo Neves da Rocha cessa o período das grandes demolições. É o jornalista 

que nos informa novamente que “a derrubada das ruas na Velha Tomé de Souza cessou. O 

remodelamento das zonas destruídas trouxe mais ar e imprimiu certa graça, "humour" 

mesmo, ao antigo sistema de construções que se amontoam, ainda, onde não passou a picareta” 

(A Tarde; 16/04/43 p.3 – Destaque nosso). A política do “bota abaixo” empreendia por Neves 

da Rocha, e continuada em menor nível pelo seu sucessor, contribuiu em um dos aspectos mais 

crítico da crise de abastecimento produzido pela Segunda Guerra Mundial:  a crise da moradia 

em Salvador.  



A escassez de moradia se apresentava como um problema que afetava não apenas os mais 

pobres, mas também os segmentos médios da sociedade baiana dos anos 40. O A Tarde recolhia 

sistematicamente reclamações de populares sobre a carência de casas disponíveis no mercado 

imobiliário de médio e baixo status e a especulação crescente em torno dos aluguéis. 

Reconhecia-se diversas fontes dessa crise, considerada o principal aspecto da crise geral de 

abastecimento, apontando a escassez e carestia dos materiais de construção, em grande parte 

importados do exterior, os óbices às transações comerciais colocados pela Guerra, as reformas 

urbanas realizadas pelos prefeitos e suas decorrentes demolições e o crescimento populacional, 

a partir dos anos 40. Abaixo, reproduziremos um trecho de artigo de jornal que apresenta a 

visão do influente periódico sobre a crise da moradia em Salvador dos anos 40.  

As habitações existentes não chegam para a população - um reflexo da crise geral traz 

muita gente em dificuldades: o problema se formou no período de 10 anos - materiais 

de construção caros e escassos - não há casas vazias [...]. 

Um dos assuntos mais palpitantes do momento é, sem dúvida, o problema da habitação. 

Notou-se, com o prolongamento da atual guerra, um crescimento, por assim dizer, 

anormal nas populações das cidades, principalmente, nas capitais de Estados, 

originando daí as mais diversas dificuldades, avultando entre elas as referentes a 

moradia. 

Num recente exame levado a efeito em cerca de 3 mil jovens o índice de tuberculosos 

foi o seguinte: mil e quatrocentos eram pré-tuberculosos, trezentos já em estado grave 

e os restantes não isentos de contraírem a "peste branca". Concorre muito para isso a 

sub alimentação que aliada aos outros fatores anti-higiênicos focalizados nestas linhas 

coloca a Bahia numa posição pouco invejável quanto a salubridade das suas habitações. 

 [...] Atualmente, a crise na Bahia tem a sua manifestação mais alta na falta de 

habitações. Seja porque a população da cidade cresceu, seja em vista das 

desapropriações, para alargamento de ruas, o certo é que estamos atravessando 

uma verdadeira crise de habitações (A Tarde 31/05/44 p.2). 

 

No fim deste artigo, o jornalista relatou a procura frenética dos setores populares por casas 

baratas, cada vez mais escassas nos “mapas” do mercado imobiliário popular em virtude das 

demolições de quarteirões inteiros desse tipo de habitação pelos planos de “melhoramentos” 

dos bairros centrais realizados pelos prefeitos-engenheiros e pelos especuladores imobiliários 

que, no lugar dos velhos sobrados demolidos, disseminavam edifícios de apartamentos nas 



áreas centrais passíveis de valorização. Portanto, da metade dos anos 30 até a metade da década 

de 40, populações tradicionais do centro de Salvador, por não arcar com o novo tipo de moradia 

imposto pelo capital imobiliário garantido pelas picaretas da Prefeitura, eram obrigados a 

migrar para a zona peri-urbana onde ainda era possível adquirir, com sorte, uma casa acessível.  

Com a crise de habitações vem se vulgarizando as chamadas casas de 

apartamentos. Estes são geralmente cômodos confortáveis, mas muito caros, de preço 

inacessível à bolsa do pobre, que neles não pode residir. 

Na parte central da cidade é este o tipo de construções que vem predominando. A massa 

de populações, em consequência, terá de se acomodar mais próxima do perímetro 

urbano, o que vale dizer, está sendo forçada, pelos melhoramentos nas ruas 

centrais, a expansão horizontal da nossa "urbs". 

Um agente imobiliário, um destes dias, afirmava-nos que se vem tornando 

verdadeiramente risível constituindo, até motivo de anedota, a procura de casas por 

populares. Não há casas vazias. O povo, entretanto, não se quer conformar. E todos 

os dias invade as agencias, à procura dos antigos "mapas", que não existem mais. Outros 

telefonam, dizendo aceitar quaisquer condições (A Tarde 31/05/44 p.2 – destaque 

nosso). 

As “avenidas”, becos de casinhas geminadas, ao lado dos tradicionais mocambos e cortiços, 

eram apresentadas como típico espaço residencial do operariado mais baixo. Em entrevista, o 

professor Pasqualino Magnavita, engenheiro formado pela antiga EPB, declarou que em sua 

juventude, pelos anos 40, as “avenidas” eram conhecidas como “a moradia de gente pobre, 

principalmente, negra”19. Ruas estreitas produzidas geralmente pela ação do pequeno loteador, 

apresentavam em seus dois lados pequenas casas que desciam as encostas dos morros da cidade 

em direção ao fundo dos vales, ainda grandes reservas florestais. Eram pequenos corredores de 

casas que desembocavam nas avenidas de cumeadas que pela sua própria conformação física 

eram de pouca visibilidade para aqueles que trafegavam em Salvador.  

A partir da narrativa jornalística de bairros pobres, espécie de inquérito de redação comum 

naquele período, um jornal publicou artigo intitulado "Ruelas estreitas onde mora a gente pobre 

- a cidade possui mais de um milhar de vielas". Em sua peregrinação curiosa por algumas 

“avenidas” do centro de Salvador, o repórter apresentou-as como lugares insalubres 

descrevendo o exotismo dos seus elementos sociais e suas condições ambientais. 

19 Entrevista concedida na FAUFBA em 06 de fevereiro de 2014. 



São ruelas estreitas, mal iluminadas, lamacentas, formadas por aglomerados irregulares 

de casinhas frágeis, humildes, sem conforto. Incontáveis, têm aspecto diverso, a cada 

passo. Entretanto, é constante, em todos eles, a feição de abandono flagrante, revelado 

pela falta de calçamento ou de água, naquele pelo deplorável estado higiênico, em 

todos pela mais absoluta desordem de arrumação e asseio. 

Aqui é uma viela tortuosa, abrigando centenas de pessoas, de todas as idades. 

Adiante, perpendicular a uma rua transitada do centro da cidade, há uma 

depressão do solo, a que se tem acesso por uma escadaria de cimento, esburacada 

e lodosa, a que sucede o exíguo vão intermediário entre as fachadas de lojas mal 

cheirosas de pardieiros anciãos. Ali, arrumadas à toa, próximo a uma fonte de água 

cristalina e poucos arvoredos, algumas casinhas fronteiriças, deixam entre si um espaço 

restrito que é a via comum dos seus moradores. Além cimentado, com aspectos mais 

moderno, os becos assumem uma característica diversa: são as celebres "avenidas". 

Conservam todos males peculiares às habitações coletivas (A Tarde, 07/07/44 p.2 – 

destaque nosso). 

As “vielas de casas” dos bairros centrais, segundo o jornal, são o habitat possível de uma “gente 

pobre”, do trabalhador braçal. Resquícios de moradia acessível para os biscateiros e pequenos 

operários em Salvador, dos anos 30 e 40, mesmo que sobre a ameaça constante de sucumbir 

sob o peso das marretas dos prefeitos-engenheiros em busca da “cidade civilizada”.  

Habita, ali, a gente pobre. Homens que mourejam todo o dia no labor de uma 

ocupação braçal. Mulheres de fábricas, operários laboriosos que amassam com o 
seu suor o pão de cada dia [...]. Rapazes e mocinhas que, mal frequentaram a primeira 

escola, são levados à voragem da vida prática, negociando o seu trabalho e as esperanças 

do amanhã para viverem o dia de hoje. Em geral, têm fisionomia alegre, simples e 

risonha, muito embora as constantes brigas de vizinhos, por qualquer dá cá aquela palha 

[...]. Tipos populares, afeito ao trabalho, suportam com um riso satisfeito as agruras do 

destino ditadas pelas irregularidades da ordem social. E vão vivendo, quase sem 

queixas, a rudeza de sua condição (A Tarde, 07/07/44 p.2 – destaque nosso). 

. 

Sobre as “avenidas”, o jornal, no mesmo artigo, defende que não deviam desaparecer. Locais 

de habitação do trabalhador braçal, deveriam ser saneados, mas não destruídas pelo “reformador 

apressado”, tendo em vista a crise da moradia e as agruras a que estavam sujeitos esses 

segmentos sociais baixos no correr daqueles tempos difíceis. 



Vimos recebendo, constantemente, reclamações de toda a parte que nos são endereçadas 

pelos moradores das humildes ruazinhas. Queixam-se da falta de aluminação, da falta 

de água, da falta de esgotos, da falta, enfim, de muita cousa indispensável aos habitantes 

de uma cidade como a nossa. Já seria tempo, aliás, de se melhorar a condição de conforto 

dessa gente pobre. 

Um destes dias pelo telefone, um morador de uma "avenida", à Lapinha, queixava-se de 

que para um número de mais de cinquenta casinhas, havia somente uma pena de água e 

um W.C. 

As avenidas, entretanto, não devem desaparecer, como poderia sugerir algum 

renovador apressado. Devem, sim, ser melhoradas e aparelhadas convenientemente 

para abrigar a população pobre da cidade. E, atualmente, quando é tão precário o número 

de habitações para atender às necessidades do povo, seria de bom aviso intensificar-se 

a construção de avenidaszinhas atendendo, de certo, às normas de higiene 

indispensáveis (A Tarde, 07/07/44 p.2 – destaque nosso). 

As Figuras 28 e 29 mostram dois aspectos da política do “bota a baixo” de Neves da Rocha no 

centro de Salvador que contribuíram por deslocar segmentos baixos e médios da sociedade para 

as zonas próximas do perímetro urbano na medida em que as áreas centrais eram valorizadas 

pelos novos investimentos imobiliários tais como apartamentos de vários andares. A Figura 28 

é um clichê do A Tarde que revela o momento do despejo de uma família negra que ocupava, 

em 1941, um mocambo, de madeira e lata, instalado ao sopé de uma encosta central já ocupada, 

por sua vez, por diversos outros casebres do tipo. A visita do fiscal da Prefeitura (canto direito 

da Figura 28) significou, segundo o jornal, mais “um mocambo demolido na Bahia, cujos 

moradores, [...] ficaram no relento” (A Tarde; 11/02/41, p.2).  A Figura 29 revela uma típica 

moradia simples e acessível aos segmentos médios da população, no centro da cidade, cuja 

demolição se deu em virtude do alargamento da Carlos Gomes pelo governo Neves da Rocha. 

O alargamento dessa rua promoveu grande demolição no distrito central de São Pedro que era 

tradicionalmente habitado pelos orçamentos médios da capital. Com o encarecimento do 

distrito pelas novas inversões de capitais, grandes porções das classes médias migraram para os 

subúrbios em expansão. 

 



Figura 28| Erradicação de mocambos na gestão Neves da Rocha

 
                                                           Fonte: A Tarde (11/02/41, p. 2) 

 

Figura 29| Moradias acessíveis às classes médias demolidas por Neves da Rocha 

 
                                                Fonte: PMS (1942) 

4.2 Elísio Lisboa e a polícia urbana 

Elísio Lisboa, engenheiro civil formado pela EPB e professor de Geometria, foi o prefeito que 

fomentou a maior parte das atividades do EPUCS. Como registramos no terceiro capítulo, o 

engenheiro Lisboa foi representante do Rotary Club junto a Subcomissão Central da Comissão 

do Plano da Cidade do Salvador nos anos 30 participando diretamente da organização da 

Semana de Urbanismo em 1935.  Se através de Neves da Rocha analisamos a dimensão 

demolidora da sociedade baiana dos anos 30 e 40, em Elísio Lisboa estudaremos a polícia 

municipal ou antes o seu desejo de polícia urbana eficiente no controle da velha cidade. Com 

isto não queremos dizer que antes não havia o desejo da polícia eficiente ou que na gestão Elísio 

Lisboa as demolições deixaram de ocorrer. Apenas para efeito de estudo, sobressaltamos as 



demolições em Neves da Rocha (os próprios dados confirmam que essa prática foi dominante 

em seu governo) e a polícia urbana em Elísio Lisboa. Tanto as demolições quanto a polícia 

foram potentes dispositivos disciplinares sobre a vida da capital baiana nos anos 30 e 40 e que 

não apenas figuraram no discurso técnico, jornalístico e popular como também nas práticas de 

poder sobre a cidade. 

Elísio Lisboa assumiu a chefia do executivo municipal com o projeto explícito de “readaptação 

da máquina administrativa” da cidade aos tempos modernos (PMS; 1943, p. 14).  O seu 

diagnóstico era preciso: a capital contava com uma estrutura administrativa incapaz de atender 

às modernas exigências do serviço público, tornando-se evidente o atrofiamento em que se 

debatia o organismo municipal, “distanciado de toda a diretriz de há muito consagrada no País”, 

não podendo, portanto, “continuar com a prática de princípios obsoletos”. Seguindo as 

diretrizes do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), a equipe do novo 

prefeito reconhecendo a administração urbana de Salvador como “uma estrutura ineficiente e 

inadaptada às condições atuais do serviço público, foi estudado, de início, o problema da 

reforma parcial, metódica, imprescindível, mesmo, ao organismo municipal”. Sendo que 

 

Alcançada a reorganização de cada órgão em moldura racionalizada e dentro dos 

princípios dominantes em administração pública, empreenderemos em seguida a 

estruturação geral do organismo municipal e que servirá para a definitiva montagem 

da máquina administrativa da Prefeitura. (PMS; 1943, p. 16-17 – destaque nosso). 

 
De imediato, o governo Lisboa expediu dezenas de decretos-leis visando modernizar setores da 

Administração, principalmente, o abrangente setor da fiscalização municipal, bebendo sempre 

das novas orientações do DASP. O Decreto nº 136 cujo objetivo era organizar as Coletorias 

Municipais foi apresentado como prioridade “da primeira etapa administrativa”. O Decreto nº 

136 veio cobrir, no entender do prefeito, a grave falha do administrador em não prover “normas 

diretivas para o processo fiscal” sendo o seu aspecto mais “interessante” o redesenho das 

estações arrecadadoras, na defesa da Fazenda Municipal. Com o melhoramento do aparelho 

fiscal do município, segundo Lisboa em pronunciamento na Rádio Sociedade, sua gestão era 

marcada pelo aumento da arrecadação sem a correspondente majoração tributária. Em 1944, a 

arrecadação excedeu de 38 milhões de cruzeiros, superando em 7 milhões a receita orçada: 

"evidencia a eficiência das medidas administrativas adotadas para melhorar o funcionamento 

do aparelho fiscal da Municipalidade”. Comparada com a arrecadação do ano anterior, o 



exercício de 1944 apresentou uma diferença superior a 4 milhões de cruzeiros (A Tarde; 

21/01/45, p.3). 

Imerso em uma plêiade de decretos administrativos desponta o Decreto nº 168, de 6 de agosto 

de 1943. O Decreto nº 168 veio reger os processos da burocracia municipal, posto que 

“marchavam sem fisionomia própria e orientação definitiva”. A verdade é que este dispositivo 

jurídico se nos apresenta como o elemento-chave da reforma administrativa metodizando os 

seus processos. O Decreto nº 168 “veio regularizar o seu curso na esfera municipal, fixando as 

diretrizes e as responsabilidades no interesse das partes e do serviço público”. (PMS; 1943, p. 

15).   

Além dos Decretos nº 136 e 168, outros mais setoriais se sobrepuseram no arcabouço jurídico 

do prefeito reformador adjudicando temas municipais tais como fez o Decreto nº 153 que versou 

sobre a tradicional questão dos abatedores clandestinos estabelecendo normas sobre essa 

atividade.  Expediu também o Decreto nº 155 que tratou do eterno problema relativo ao 

“descongestionamento do tráfego urbano nas horas de peak, além de outras medidas de ordem 

técnica”. O Decreto 155 propôs medida referente ao escalonamento do horário para o comércio 

e, também, à modificação do horário das Repartições Municipais e Estaduais (PMS; 1943, p. 

16). O Decreto nº 187 procurou reorganizar a Diretoria de Assistência e Serviço Médico 

Municipal, “em forma capaz de atender às suas finalidades presentes”. Excluiu-se de sua 

jurisdição o serviço de fiscalização e cobrança do imposto de caridade, transferindo-o para a 

Diretoria da Fiscalização Municipal, com a criação da Inspetoria de Diversões Públicas, “órgão 

mais apropriado a essa finalidade” (PMS; 1943, p. 16).  

Outro importante decreto que de algum modo condensou não apenas os desejos das elites, mas 

também de uma classe média emergente na capital baiana, foi o Decreto nº 347, de 6 de Outubro 

de 1944, que visava traçar normas para a extinção gradativa das habitações conhecidas pelas 

denominações de "mocambos", "cortiços" ou "casebres" (PMS; 1944, p. 14). Já em Maio de 

1944, o prefeito Elísio Lisboa enviou ao Conselho Administrativo o projeto do Decreto-lei 

municipal nº 234 cujo objetivo era estabelecer "normas para as edificações em terras em 

enfiteuse, aforamento, emprazamento ou arrendamento" e regular "a extinção dos mocambos 

no perímetro urbano". Em seu primeiro artigo, o projeto traz a essência de suas pretensões: "as 

terras dadas em enfiteuse, aforamento, emprazamento ou arrendamento, somente poderão ser 

destinadas à edificação, mediante aprovação de planta de loteamento e demais exigências locais 

ou técnicas da Prefeitura". Não por acaso o projeto se refere as terras sob enfiteuse, aforamento 

e arrendamento visto serem estes há muito os principais modos de acesso dos soteropolitanos à 

terra até a segunda metade do século passado. Ademais, o projeto não deixou de fora do seu 



escopo normativo as terras devolutas e não-cultivadas. Logo em seu início, o projeto declara 

que “As edificações encontradas em terras não cultivadas ou devolutas, no espaço do último 

quinquênio, e que não tenham tido a aprovação da Prefeitura, são considerados atos ilícitos, 

devendo ser demolidas pelos responsáveis”. 

As edificações sem projetos aprovados pela Prefeitura, a partir do decreto, sob o rótulo da 

ilicitude, privadas seriam de qualquer prática oficial por parte da Municipalidade, como consta 

no segundo artigo: "nenhuma averbação, lançamento ou qualquer ato oficial, poderá ser 

efetivado por preposto ou funcionário municipal, de edificações que não tenham observado 

todas as exigências legais".  

O projeto do Decreto nº 234 foi enviado para apreciação do EPUCS. Após as críticas feitas por 

Mário Leal ao projeto, o mesmo fora expedido pelo gabinete do prefeito no dia 6 de Outubro 

de 1944 na forma do Decreto-lei municipal nº 347. Mantendo-se em sua essência, o projeto de 

extinção de mocambos, sob a roupagem do Decreto nº 347, do EPUCS, estabeleceu "normas 

para a extinção das habitações conhecidas pelas denominações de mocambos, cortiços ou 

casebres". Logo no primeiro artigo, o decreto confirma o conteúdo do antigo projeto do prefeito 

Lisboa ao adjudicar que "são condenadas e ficam sujeitas à demolição as habitações construídas 

sem a devida licença da Prefeitura e conhecidas pelas denominações de Mocambos, Cortiços 

ou Casebres". 

De posse do Decreto nº 347, o governo Lisboa entendeu que quanto “ao aspecto da Cidade”, a 

sua “higienização se impõe”. Em nota de jornal, o prefeito anunciou o “blitzkrieg” a ser 

operacionalizado em sua gestão: 

[...] Naturalmente, a providência da Prefeitura não se limitou a essa medida legislativa. 

Já encarregamos o escritório do contratante do plano de urbanismo (EPUCS) de estudar 

a localização das várias zonas da cidade, de trechos onde poderão ser levantados núcleos 

de habitação proletária. A fim de encaminhar a solução definitiva, com a deslocação 

sistemática dos mocambos, instalando seus moradores nas construções a serem feitas de 

acordo com plano em estudos [...] A solução radical importa em questões complexas 

dispendiosas, mas não devemos ficar inativos, aguardando a solução ideal. Vamos 

agindo aos poucos, evitando a multiplicação dos mocambos e fazê-los desaparecer 

aqueles de aspectos mais chocantes e localizados em trechos onde esse aspecto 

deponente para a cidade mais sobressai ainda, pelo contraste com as construções 
próximas - conclui o eng.º Elísio Lisboa (A Tarde, 22/05/44, p.2 – destaque nosso). 



A imprensa local protestava contra a crescente contaminação de áreas mais nobres pela 

presença de casebres e mocambos. Uma certa promiscuidade de usos, como já fora denunciada 

pelos engenheiros da Semana de Urbanismo, aliada à proximidade de habitações de pobres em 

relação aos setores residenciais de alto e médio status incitavam ácidas críticas ao modo de 

organização da cidade.  

[...] O problema entre nós é bastante complexo. Existem na Cidade do Salvador muitos 

bairros, chamemo-los assim, semelhantes. Na Barra Avenida, na Graça, na Vitória, nos 

Barris para citar as zonas residenciais mais abastadas, existem, lado a lado, os bangalôs 

elegantes e as palhoças friorentas formando um contraste aliás comum a todas as 
cidades. 

[...] A solução ideal seria a descentralização dessas massas proletárias, para os bairros 

onde ao lado de ar e luz, pudessem ser fixados tipos de habitação popular. Essa a tarefa 

do urbanista, em nosso meio, estando presentemente em estudos um plano geral da 

cidade do Salvador que talvez venha dar remédio ao angustioso problema. (A Tarde 

19/07/44 p.2 – destaque nosso) 

O “problema do mocambo” era visto como “momentoso”.  Nos anos 30 e 40, as pessoas criam 

que tal “problema” seria resolvido pela técnica do urbanista. A solução do problema consistia 

na “construção de habitações proletárias devidamente edificadas em núcleos adequados” (PMS; 

1944, p. 55-56). 

Sob a direção do Sr. Alencar Araripe, conhecido como homem de “forte atitude” e por realizar 

pessoalmente blitz no comércio da cidade (A Tarde; 11/05/1943, p.2), a Diretoria de 

Fiscalização Geral do Município, estratégica na gestão Lisboa, fora responsável também por 

operacionalizar a campanha de extinção de mocambos no Município, principalmente dentro dos 

limites do centro urbano. Um dos eixos mais importantes de atividade da poderosa Diretoria de 

Fiscalização, segundo o próprio governo, era realizar “severa fiscalização às obras clandestinas 

para a repressão às várias fraudes [...] evitando a disseminação dos mocambos e os atentados, 

tão frequentes, à estética urbana”. (PMS; 1943, p. 44 – Destaque nosso). Segundo os 

dirigentes da Comuna, como podemos ler na citação do relatório de 1944, a Fiscalização não 

apenas supervisionava a prática edilícia no Município como também era investida de poder para 

demolir as edificações “ilícitas” que comprometem a estética e higiene urbana. O relato abaixo 

revela que o governo Elísio Lisboa engendrara um “programa visando a extinção” dos 

mocambos das áreas centrais de Salvador e em seus subúrbios. 



Prosseguiu, com êxito, em 1944, a campanha iniciada pela Comuna no ano anterior, 

visando a extinção de velhos pardieiros enquistados no centro da cidade e que lhe 

imprimiam um aspecto deprimente. 

Casinholas arruinadas e quase inabitáveis, esparsas pelos subdistritos de Santo Antônio 

e Brotas e até em bairros centrais da cidade foram indenizadas e demolidas, tendo sido 

concebidos aos seus ocupantes facilidades e auxílios em dinheiro, para que se pudessem 

reinstalar em domicílios outros possuidores de requisitos de higiene e salubridade 

(PMS; 1944, p. 55 – destaque nosso). 

 

De modo geral, a Diretoria de Fiscalização era incumbida de “medidas gerais” visando 

“reprimir as diversas modalidades de infração”, concorrendo para “melhorar o aspecto da 

cidade, corrigindo-se velhos abusos que tanto comprometiam os nossos foros de cidade 

civilizada” (PMS; 1943, p. 45 – Destaque nosso). Sob a batuta do Sr. Araripe estavam a 

administração fazendária do Município, o policiamento da construção civil, a fiscalização do 

comércio municipal (coibindo crimes contra a economia popular disciplinando desde a usura 

do comerciante às práticas dos ambulantes e feiras livres na cidade), a repressão de infrações e 

a observância das leis e posturas municipais etc. (PMS, 1943, 1944). Um jornalista informa que 

"com os plenos poderes com que se acha investida, a Fiscalização Municipal já vem agindo 

com rigor, iniciando verdadeira 'blitzkrieg' contra os desalmados usurpadores do povo" (A 

Tarde; 11/05/1943, p. 2). Dentro da jurisdição municipal, ao lado do Juizado de Menores e da 

Polícia dos Costumes, a Fiscalização era responsável pela segurança e ordem pública.  

A Fiscalização se dedicava, também, à “organização das feiras-livres e na localização do 

comércio ambulante” (PMS; 1943, p.45). A disciplina do comércio ambulante pela Fiscalização 

foi uma prática bastante documentada pelos jornais e relatórios oficiais. Buscava-se a 

regulamentação das práticas dos ambulantes obstinadamente. Lisboa estabeleceu, seguindo 

uma longa tradição, campanha de repressão aos “camelots” removendo-os dos principais 

logradouros públicos, regulamentando práticas e proibindo outras, taxando-os sempre quando 

possível. Em relatório foi aventado que, no exercício de 1944, a Prefeitura 

 

Reprimiu com vigor o comércio clandestino dos vendedores ambulantes, os quais 
tiveram de pagar os impostos devidos à Comuna. Em várias praças centrais da 

cidade, e sem a devida obediência às posturas municipais, vinham se amiudando 

aglomerações de vendedores ambulantes, com resultados desairosos para os nossos 

foros de cidade civilizada. Essas aglomerações foram proibidas e as atividades desses 



vendedores limitadas apenas às feiras e lugares designados. (PMS; 1944, p. 54-55 – 

destaque nosso). 

 

Medidas de profilaxia e higiene foram impingidas às feiras livres como a imposição de 

protótipos de barracas estética e higienicamente mais apropriadas à “cidade civilizada”. O 

governo do engenheiro-geômetra informou, em relatório, ao interventor-general Renato Aleixo 

que  

Teve satisfatória repercussão pública, nas feiras livres, em 1944, a introdução de 

barracas padronizadas fornecidas pela Prefeitura e que vieram substituir as inestéticas 

e desasseadas coberturas de lona, em uso anteriormente. Essa iniciativa beneficiou de 

modo sensível a estética urbana e concorreu para elevar o índice de saneamento 
das feiras. As barracas foram confeccionadas nas oficinas da Limpeza Pública (PMS; 

1944, p. 55 – destaque nosso). 

 

A campanha de repressão aos mocambos e ao comércio ambulante da cidade eram, aqui e ali, 

criticados, ainda que timidamente, até pelo A Tarde, jornal tradicionalmente favorável aos 

prefeitos que assumiram a Comuna a partir da Revolução de 30. Lembrou-se dos efeitos da 

Segunda Guerra Mundial (1939-45) sobre o abastecimento alimentar e construção civil na 

Bahia quando se criticou as ações punitivas da Fiscalização sobre o ambulante e o encortiçado. 

Lisboa e seu diretor de fiscalização chegaram a proibir a venda de acarajé e mingau em tabuleiro 

de baiana! Quando o jornalista comentou o decreto que proibira a venda de acarajé sobre o 

tabuleiro da baiana, ponderou:  

A situação alimentícia da cidade está, como sentem todas as classes, dificílima. E por 

isso, causa estranheza a perseguição movida contra os tabuleiros das baianas. Não resta 

dúvida que, em situação normal, com as coisas correndo bem, o zelo da fiscalização 

para esse aspecto da venda de mingaus e acarajés nas ruas, durante a noite, merece todo 

acatamento. A proibição ordenada pela prefeitura obedece a razões justas, não há negá-

lo. Abusos e negligências existem que merecem reparos. Mas, atendendo a 

anormalidade da vida econômica que estamos atravessando é de se esperar que a 

Fiscalização Municipal sem nenhuma quebra de sua zelosa atuação, permita 

temporariamente a vendagem dos tabuleiros, nos seus pontos tradicionais (A Tarde; 

15/09/43, p.3). 

A disciplina sobre os ambulantes se fez ao lado da disciplina do comércio “normal” da cidade. 

O Departamento de Saúde Pública desenvolveu protótipos de recipientes para armazenar 



higienicamente os quitutes vendidos pelos ambulantes, inclusive sob o tabuleiro da baiana, o 

poder público impôs ao vendedor ambulante o uso de  

[...] recipientes para miúdos, para peixes e mariscos (com refrigeração), para doces etc. 

devendo os mesmos ser adotados obrigatoriamente, sob pena de apreensão imediata dos 

gêneros expostos fora das normas higiênicas [...] Também em matéria de açougues, já 

estão sendo exigidas sem contemplação todas as medidas constantes do Código 

Sanitário. Dentro em pouco, não veremos mais açougues cheios de gaiolas de 

passarinhos, nem carnes expostas à poeira, nem carnes penduradas em ganchos ou 

conduzida em caixões imundos, nem açougueiros sujos, sem seus gorros e aventais 

brancos (A Tarde; 29/07/41 p.2). 

Figura 30| Disciplinamento do comércio informal de Salvador:  caso das baianas de acarajé 

 
                  Fonte: A Tarde (29/07/41, p. 2) 

 

Os decretos-leis dos prefeitos e diretores de Salvador dos anos 40, de modo muito próximo às 

posturas municipais redigidas nos anos 1920, buscavam coibir usos e costumes que remontam 

o meio rural ou mesmo o passado colonial da capital baiana. Os decretos-leis dos anos 40, assim 

como as posturas dos anos 20, eram para estabelecer uma “cidade civilizada”.  

As posturas municipais lavradas no início da década de 1920 permaneciam em vigor pelos anos 

40. Algumas tratavam de questões relacionadas ao tráfego urbano como a curiosa Postura 236 

que proibia o baiano de montar, dentro da cidade, em animais que possuíssem sobre o “costado 

qualquer objeto, vazio ou não, tal como barril, cassuá, saco ou rede de carvão, ou mesmo a 

simples cangalha, e, bem assim, montar em animais desferrados, e galopar, ainda que ferrados”. 



Também garantindo o bom tráfego urbano, a Postura 163 prescrevia o confisco por parte da 

Prefeitura de qualquer volume abandonado ou colocado na rua, obstruindo o transito público 

ou se colocados em praças e avenidas, ainda mesmo sem estar em abandono. Ou mesmo a 

Postura 288 que dizia: “Ninguém poderá depositar nas ruas, praças, vielas, avenidas e estradas, 

nelas atirar cascas de frutas, bagaços de cana, papel limpo ou usado, capins, cisco, água, animais 

mortos, maravalha, cal, caliça, folhas, latas e qualquer imundície”. Provavelmente, por assistir 

ao descaso do baiano frente à Postura 288, em 1925, o legislador majorou a multa (Costa20; 

1944). 

A disciplina da vida animal na cidade também foi fartamente contemplada nas posturas da 

capital. Animais costumavam vagar pelas ruas ou mesmo pastar nos seus baldios e praças. A 

Postura 239 prescrevia que animais encontrados nas ruas, praças e avenidas da cidade, e que 

fossem conduzidos ao depósito municipal, só dele sairiam, mediante memorando do chefe da 

fiscalização. Em 1928, talvez porque os animais continuavam transitando airosamente em 

nossos logradouros, o intendente municipal, Dr. Mario Peixoto através da Postura 322 reforçou 

que os “animais que forem encontrados soltos em qualquer lugar de transito público nesta 

Cidade serão mandados apreender pela Fiscalização Geral do Município”. A Postura 241 

proibia a lavagem de animais nas praias de banhos, antes de 9 horas da manhã, bem como nos 

diques e fontes públicas, a qualquer hora. E a exótica Postura 242 que vedava a condução de 

aves ou quaisquer outros animais, suspensos pelos pés, e de asas ou pernas atadas. 

A estética urbana também era motivo de preocupação pela tradição das posturas. A Postura 293 

prescrevia que "todos são obrigados a ter sempre limpas e roçadas, as frentes dos prédios 

rústicos, isentos de ramagens que dificultem o trânsito público (Costa; 1944, p. 705). Com a 

Postura 295 ficava "proibida a lavagem de roupas em casas que não tenham quintais, ou 

estender-se roupa de qualquer natureza nas ruas, praças e avenida". Também no sentido de 

preservar boas fachadas, dignas de uma "cidade civilizada", a Postura 297 proibiu 

"expressamente pendurar roupa, colchões, tapetes e outros objetos, nas portas, janelas, 

varandas, terraços, muros, platibandas, telhados ou mais dependências ou pontos da respectiva 

habitação, desde que essas dependências tenham a face para a via pública" (Costa; 1944, p. 

705). 



A tradição das posturas também cuidou de criar uma consciência de higiene urbana. A Postura 

292 impunha que "ninguém poderá conservar, sem o devido asseio, ou com águas estagnadas, 

os quintais, mercados e pátios de suas casas e propriedades". Os donos de "animais mortos", 

segundo a Postura 289, deveriam comunicar "imediatamente à seção de Fiscalização Municipal, 

ou à Diretoria de Higiene e Assistência Pública Municipal, para removê-los incontinente, afim 

de serem os mesmos enterrados". E pela Postura 294 ficou estabelecido que "as roupas dos 

hospitais, casas de saúde ou de doentes de moléstias contagiosas" só poderiam "ser lavadas no 

desaguadouro dos rios, junto ao mar, depois de convenientemente desinfetadas, de modo que a 

água em que forem as mesmas lavadas, não sirvam mais" (Costa; 1944, p. 704-705). 

Por fim, as posturas de 1920 já regulamentavam o comércio ambulante da cidade do Salvador. 

É a Postura 165 que proíbe “terminantemente [...] a ocupação dos passeios por vendedores de 

frutas, doces ou quaisquer outros gêneros, expostos ao comércio por vendedores ambulantes, e 

por condutores de mercadorias, ou outros quaisquer volumes na cabeça”. Mas é a Postura 324 

de Agosto de 1929 que esboçou sistematicamente o controle sobre os vendedores ambulantes 

da Bahia. Segundo o estabelecido pela Postura 324, ficavam obrigados à matrícula na 

Fiscalização Geral do Município  

[...] todos os indivíduos que se ocupam atualmente ou se ocuparem doravante nos 

serviços domésticos, nos serviços internos e externos, confeitarias, mercearias, 

refinações de açúcar, torrefação de café, barbearias, lavanderias e engomadeiras; na 

vendagem de doces, queimados, bombons, leite, frutas, hortaliças, peixes e outros 

gêneros alimentícios, mercadores ambulantes e açougueiros; os empregados no serviço 

marítimo e terrestre de carga, descarga e conduções de passageiros no porto; 

empregados no serviço de estiva; nas estações de veículos, estradas de ferro e 

estabelecimentos comerciais, condutores de quaisquer veículos, "chauffers", 

carregadores na via pública e ascensores, engraxates; vendedores de jornais, revistas, 

bilhetes e sorvetes; carregadores de caixa de mascates; vendedores de carvão, ovos, 

galinhas e similares (Costa; 1944, p. 706). 

O artigo terceiro da Postura 324 declarava que “só poderá ser concedida a matrícula se não 

sofrer o candidato de moléstia contagiosa ou defeito físico, que o inabilite para o serviço a que 

se destina”. O quarto artigo estabelece taxa de cinco mil réis para aquisição da matrícula. A 

tentativa de controlar os ambulantes, que de algum modo representavam perigo à ordem 

pública, e sua forma de ocupar a cidade se dava por meio do registro obrigatório junto à 

Diretoria de Fiscalização pondo em realce a citada postura, no artigo sexto, que as carteiras 



podiam ser cassadas caso os indivíduos fossem “condenados por crimes contra propriedade” e 

se “contraírem moléstias contagiosas ou defeitos físicos que os inabilite para o respectivo 

serviço”. A Postura 324 em seu sétimo artigo chegou a padronizar o vestuário dos ambulantes: 

“[...] são obrigados a usar calçados, blusa e boné, placa metálica bem visível, fornecida pela 

Intendência, contendo o número de sua matrícula”. Ao que o legislador acrescenta no artigo 

oitavo que “qualquer outra infração cometida, será anotada no registro competente”. O decimo 

quinto artigo declara-nos o óbvio ao dizer que a presente lei sobre serviço é essencialmente uma 

lei de segurança pública, devendo a sua inspeção ser feita pela Fiscalização Geral do Município 

e pela Polícia, ficando o Intendente (prefeito municipal) autorizado a estabelecer para tal fim o 

devido acordo com o Secretário da Polícia e Segurança Pública do Estado (Costa; 1944, p. 707). 

Seguindo as pegadas da Postura 324, os prefeitos-engenheiros da Revolução de 30 repetem as 

tentativas de construir um aparato jurídico-policial de controle sobre o vendedor ambulante 

principalmente procurando fixa-lo em locais específicos da cidade. Em Fevereiro de 1938, 

quando o gabinete do prefeito era ocupado pelo Major Severino Prestes Filhos, engenheiro-

oficial da Revolução de 30, e secretariado por Carneiro da Rocha, engenheiro formado pela 

EPB, foi despachado o Ato nº 33 que regulamentava as feiras livres de Salvador. Logo o artigo 

primeiro instituía o uso de uma placa numerada e um passe fornecidos pela Diretoria de 

Fiscalização para que os comerciantes de feiras livres pudessem transitar no perímetro urbano 

entre uma feira e outra portando mercadorias. O artigo terceiro endossa o primeiro prescrevendo 

que  

Todo vendedor de feira livre terá direito de passar, com a carga e animal, diretamente, 

dos pontos de destino para as feiras, e destas para outras feiras desde que tenha em seu 

poder o passe de Feireiro, expedido pela Diretoria da Fiscalização Geral do Município, 

bem como a respectiva chapa numerada (Costa; 1944, p. 643). 

No quarto artigo do Ato do prefeito Prestes Filho fica mais claro o desejo das elites de Salvador 

em coibir a livre circulação dos ambulantes ao dizer que "nenhum vendedor de feira livre poderá 

vender nas ruas desta Capital, sob pena de apreensão ou multa" ficando obrigado, pelo Ato 33, 

ao uso da chapa numerada na "lapela" com a palavra "FEIREIRO" à mostra.  A ânsia de fixar 

o ambulante é explicitada no artigo segundo, ainda do Ato 33, quando se diz que "os vendedores 

de feiras livres ficarão sujeitos, unicamente, ao pagamento das taxas de ocupação do solo". 

Enquanto isso, as redações de jornais denunciavam a incidência de uma velha “praga”, mas que 

nos anos 40 a sentiam cronicamente assolando a velha capital: eram os moleques de ruas, os 



ambulantes, os pedintes e mendigos que circulavam pelas suas ruas e praças. Tais assuntos eram 

de competência do Juizado de Menores, da Polícia dos Costumes e da Diretoria de Fiscalização 

do Município. Um jornalista denunciou a proliferação de moleques da seguinte maneira: 

A vadiagem das ruas está constituindo praga à vida de nossa capital. Crescida malta 

de moleques e molequinhos, de todas as idades e cores, espalha-se por pontos da cidade, 

prejudicando o tráfego, o sossego dos passageiros e as famílias. Tororó, Cabula, 

Liberdade, Brotas, Barris, são outros bairros assolados pela praga. A delegacia de 

Costumes anteriormente policiava esses fatos. Agora, não mais o faz, deixando para o 

juízo de menores, que dispõe de fiscais de cujo número não excede ao indispensável à 

vigilância nos cinemas. Daí a existência de tanta molecagem em nossas ruas (A 

Tarde; 6/07/43, p.3 – destaque nosso). 

 

Outro diz que "Os menores desocupados infestam a cidade" e que uma verdadeira praga de 

“gafanhotos humanos” assolava a cidade sendo 

Fato que ninguém desconhece e que não pouco mal-estar vem causando à coletividade 

é de que a vadiagem de menores tem aumentado assustadoramente nos últimos tempos, 

sendo que, nas ruas, nas casas de diversões, nos veículos, enfim, por toda a parte 

encontram-se crianças desordeiras e anarquistas, que adotaram o escândalo e a algazarra 

na conduta pública, quando não se empenham em lutas corporais, maltratando-se 

mutuamente ou quebram o decoro público, com obscenidade, chalaças, piadas de mau 

gosto, vaias, etc. 

[...] percorrem as ruas, pongando ou despongando nos bondes e outros veículos, 

invadindo casas comerciais e de diversões públicas, bares, restaurantes etc., sem que 

nenhum recinto, por mais respeitável que seja, escape à ação dos "gafanhotos" da 

cidade.  

Gritam, fazem barulho, brigam, descompõem, proferem palavrões, sem respeitar pessoa 

alguma, numa ostentação triste e ridícula, reprovável e reprimível (A Tarde; 7/10/43 p.2 

– destaque nosso). 

 

O fato é que os “gafanhotos da cidade”, sejam eles os mendigos, os moleques, os ambulantes 

etc., agrediam o senso estético e de ordem pública das classes dirigentes da cidade que era 

seguida de perto pelos segmentos médios da sociedade soteropolitana dos anos 40. Não apenas 

isso, mas também disseminavam doenças e, principalmente, prejudicavam o tráfego (A Tarde; 



6/07/43, p.3). A Figura 31 tem o condão de reunir em sua objetiva vários desses párias urbanos 

ao mesmo tempo: mendigos, moleques e ambulantes.  
 

Figura 31| “Gafanhotos humanos”: moleques, mendigos e ambulantes  

 
                                             Fonte: A Tarde (12/03/1943, p. 2) 

Os "capitães de areia", horda de “meninos de cara suja”, tornaram-se famosos nos anos 40. 

Gangue de moleques que, a partir da região das Docas, o “seu quartel general”, atuavam em 

diversos bairros. E ninguém ignorava o gênero de ocupação dos "capitães de areia": “Sua escola 

é o crime. Assaltam e roubam. Invadem residências, para furtar, e ‘bater’ carteiras. Muitos dos 

numerosos roubos de que se tem tido notícia, ultimamente, são imputados aos ‘capitães de 

areia’, que, porém, burlam da polícia e continuam por ali, afundando-se de vez no caminho da 

perversão” (A Tarde; 07/10/1943, p. 2). 

Ao lado dos moleques de rua, os mendigos e pedintes depunham também contra os “foros de 

uma cidade civilizada”, burlando o controle da Polícia e da Fiscalização em Salvador. Sobre a 

mendicância, o vespertino diz que “nova onda de indigente infesta a cidade - as classes em que 

se dividem os párias urbanos – [...] urgem providências” (A Tarde; 09/05/44 p.2). E continua 

nesses termos: “Voltam os mendigos a infestar a cidade, desta vez em número surpreendente. 

A qualquer hora do dia ou da noite, andrajosos e repugnantes, nota-se pelas ruas da capital a 

presença de indivíduos de ambos os sexos, de todas as cores, idades e credos, a implorar a 

caridade pública”. Em artigo, o jornalista narrou os obstáculos encontrados pelos cidadãos que 

tentavam subir a Colina Sagrada e rezar na Igreja do Bonfim em virtude da ação conjunta de 

dois tipos de “párias urbanos”: o camelô e o pedinte. Os “párias urbanos”, grupo composto por 

pedintes, camelôs, moleques de rua e mendigos, representavam ameaça à propriedade (roubo, 

furto, invasão), proliferação de doenças e de práticas imorais deprimindo a construção ideal de 



cidade europeia que ainda residia no ideário de nossas classes dirigentes e também nas classes 

médias. 

Esse fato, apesar de ser comum nas igrejas da cidade, assume maior proporção na 

basílica do Bonfim. Desde que o cidadão salta do veículo, ao pé da ladeira, é acometido 

pela malta de mendigos (Figura 29). Ao subir a ladeira, a perseguição prossegue cada 

vez mais intensa. No adro, juntam-se aos mendigos os celebres “camelots”, que vendem 

"medidas" do Senhor do Bonfim e medalhas com esfinges de santos milagrosos. 

A polícia cabe o dever de afastar da cidade esses indivíduos, pois, afinal de contas, 

vivemos numa das principais cidades do país. Os verdadeiramente incapazes 

deveriam ser internados em estabelecimentos próprios (A Tarde; 09/05/44 p.2 – 

destaque nosso). 

Figura 32| Ação de pedintes em Salvador dos anos 40

 
                                Fonte: A Tarde (09/05/1944, p. 2) 

Se, de um lado, a classe média branca aceitava ser constrangida ao contato mais estreito com 

os negros serviçais no espaço privado, por outro, recorria à polícia e ao seu efeito de banir do 

espaço público as práticas não controladas dos negros pobres. Uma senhora, como porta-voz 

da classe média, quando entrevistada pelo repórter sobre os problemas da cidade, perguntou 

sem peias: "Por que a polícia não acaba com essa praga de pedintes de esmolas, de desocupados 

que nos batem à porta, buscando niques para missas em honra de todos os santos possíveis e 

imagináveis? Uma verdadeira praga” (A Tarde; 9/01/43 p.2). De todo modo, os anos 40 nos 

sugerem que havia em Salvador um vasto segmento social descartável, que sobrava, ou mesmo 

que representava algum tipo contradição ao ideal de cidade carregada pelas classes dirigentes e 



médias. O EPUCS, portanto, já estava presente na ordem discursiva e nas práticas do poder 

sobre a cidade do Salvador.  
 

5. O Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador - 

EPUCS (1943-47) 
 

5.1 Um plano em disputa: Mário Leal x Coimbra Bueno e Alfred Agache 

Neves da Rocha, prefeito de Salvador, também enviou seu representante ao Primeiro Congresso 

Brasileiro de Urbanismo em 1941. Gustavo Maia, engenheiro civil formado pela EPB, 

funcionário da Diretoria de Urbanismo e Cadastros, foi o representante da Prefeitura de 

Salvador no conclave de urbanistas na capital federal onde se lhe apresentou ensejo de exercer 

interlocução entre o renomado escritório dos irmãos engenheiros Abelardo e Jeronimo Coimbra 

Bueno e Prefeitura no sentido de diligenciar a elaboração do plano diretor da capital baiana (A 

Tarde, 7/05/1941, p. 2; Batista, 2013b).  

O eng.º Gustavo Maia, durante o Congresso, estabeleceu contato com o eng.º Abelardo Coimbra 

Bueno, sócio do famoso escritório de engenharia Coimbra Bueno. O escritório Coimbra Bueno 

se notabilizou pela construção de Goiânia e produção de nove planos diretores em cidades 

brasileiras tais como Curitiba, Campos e Cuiabá. Além do importante portfólio, o escritório 

contava com a consultoria de Alfred Agache, renomado urbanista francês co-fundador da 

Sociedade Francesa de Urbanistas e autor do plano de expansão, remodelação e embelezamento 

da Capital Federal no final dos anos 1920.  

Do entendimento entre Gustavo Maia e Abelardo Coimbra Bueno resultou a visita a Salvador 

em Abril de 1941 de Alfred Agache e do próprio Abelardo Bueno com o fim de ministrar 

palestras aos funcionários municipais sobre Urbanismo e entregar nas mãos do prefeito um 

anteprojeto de plano diretor para Salvador que fora escrito no Rio de Janeiro. Em 1941, várias 

correspondências foram trocadas entre Gustavo Maia e Abelardo Bueno tendo como tema 

principal o processo de contratação (Batista; 2013b, p.155-157). Em relatório do dia 31 de 

dezembro de 1941, o prefeito Neves da Rocha informou ao interventor Ladulfo Alves que  

[...] afim de apresentarem proposta a elaboração do Plano Diretor da Cidade, a convite 

da Prefeitura, aqui estiveram elementos da firma Coimbra Bueno, tendo à frente o 



professor Alfredo Agache, urbanista de renome, e organizador do plano de remodelação 

da Capital da República. Apresentada a proposta, se acha a mesma em estudos. 

A passagem de Alfred Agache por Salvador era muito esperada. Os administradores municipais 

queriam trazer os melhores profissionais disponíveis no mercado nacional para assinar o plano 

urbanístico de Salvador. Em carta assinada no dia 20 de março de 1941, Gustavo Maia revelou 

a Coimbra Bueno que  

A Bahia aguarda com ansiedade a sua vinda e a do emérito professor Agache. Os jornais 

têm tecido comentários elogiosos a este grande acontecimento de inestimável valor para 

a cidade do Salvador, sendo unânimes em aprovar a resolução do prefeito, de entregar 

a técnicos experimentados, o estudo e a organização do plano diretor da cidade. 

Figura 33| Anúncio em jornal da vinda de Alfred Agache à Bahia21 

 
                                                           Fonte: A Tarde 15/03/1941, p.2  

 

Na mesma carta, em seguida, Gustavo Maia revelou a Coimbra Bueno o firme propósito político 

do prefeito da Capital em levar a bom termo às negociações em torno do contrato visando 

agilizar a produção do plano e sua preferência pessoal pela firma Coimbra Bueno. A carta revela 

algo curioso: Neves da Rocha sentia, segundo Maia, a “necessidade inadiável de um plano 

diretor” enquanto sua política urbana denunciava a desenvoltura de, em nome da higiene, do 

tráfego e da estética da cidade, alargar e abrir novas ruas, demolir “pardieiros” e ajardinar a 

cidade. Por que Neves da Rocha, o prefeito “todo-poderoso”, que nem mesmo o SPHAM pôde 

21 Agache no primeiro plano de óculos palestrando aos urbanistas brasileiros na ocasião do Congresso de Urbanismo de 1941. 



frear em sua marcha demolidora sobre Salvador, no ápice de um regime ditatorial fascista, 

demandou um plano de Urbanismo? 

O nosso Prefeito, que muito tem feito para melhorar as condições sanitárias, a 

questão do tráfego e o embelezamento da cidade, alargando várias ruas, demolindo 

inúmeros pardieiros, abrindo novas artérias e dando especial cuidado às praças e 

jardins, sente a inadiável necessidade de um plano diretor, razão pela qual deu todo 

apoio à minha sugestão e à vinda imediata de ilustres técnicos da firma Coimbra Bueno. 

[...] Posso lhe afiançar que o Prefeito está disposto a empregar todos os meios ao alcance 

da Prefeitura afim de prestar a nossa Capital mais este grande benefício, que vem 

desafiando administrações anteriores (destaque nosso). 

 

Quando do seu retorno do Congresso Brasileiro de Urbanismo, Gustavo Maia fora empossado 

diretor da Diretoria de Urbanismo e Cadastro da Capital (A Tarde; 7/05/1941, p.2). Ao lado do 

prefeito-engenheiro Neves da Rocha, Gustavo Maia portou-se como articulador do processo, 

procurando intervir na decisão do prefeito em favor do amigo Coimbra Bueno, como podemos 

ler na carta assinada no dia 20 de março de 1941: “Eu, de minha parte [...] empregarei todos os 

esforços para que a Prefeitura contrate com a firma, quando não possível a execução do plano 

de urbanização, pelo menos a organização do respectivo projeto ou anteprojeto [...]”. 

Em carta assinada em 2 de dezembro de 1941 endereçada a Abelardo Bueno, o chefe da 

Diretoria de Urbanismo se coloca nestes termos sobre suas preferências:  

Como sabe, o meu interesse é que se faça o plano, entregando a sua execução a A, a B 

ou a C, conquanto que o executor tenha idoneidade técnica e já tenha feitos serviços 

desta natureza. Particularmente, por questão de amizade, me interesso pela sua proposta 

e são votos meus que ela seja aceita.   

Aportando na Enseada dos Tainheiros, em Salvador, no dia 23 de abril de 1941, em hidroavião 

da “Panair”, Alfred Agache dirigiu-se para a Diretoria de Urbanismo "sendo recebido pelo eng. 

Otávio Junqueira Ayres e seus auxiliares, com os quais entreteve animada palestra" (A Tarde; 

24/04/1941, p. 2). 

O prof. Agache está na Bahia. Veio vê-la, senti-la de perto, conhecê-la. Depois, então 

dirá o que lhe sugeriram as nossas ladeiras, as nossas perspectivas, e os nossos vales, 

que se interpõem entre os bairros, e que outrora também serviram para defender a velha 

capital da América Portuguesa. Mas, a viagem será rápida, simples "vol d'oiseau", e 



talvez não permita ao ilustre urbanista ver toda a Bahia. Verá apenas o que lhe tiverem 

mostrado os seus cicerones (A Tarde; 26/04/1941, p.2). 

Depois de visitar alguns pontos da cidade, palestrou para o jornal local que o descrevera como 

“figura viva, falando com muita desenvoltura, com uma pronuncia arrastada, misto de 

português e francês, o conhecido técnico em assuntos urbanísticos, cuja vinda à Bahia se tornara 

uma necessidade”. Na mesma entrevista, relata o objetivo de sua vinda à Bahia nos seguintes 

termos: 

A minha função, vindo à Bahia é idêntica ao do médico que é chamado a ver um 

doente. Antes tenho que auscultá-lo, saber do seu estado geral, o que se lhe receitou 

antes, afim de poder diagnosticar. E a Bahia, ao que posso ver, é um doente que 

não se apercebe da sua real situação de saúde. Mas, ao primeiro contato que venho 

de ter, não foi das piores a impressão do que já vi (A Tarde; 24/04/1941, p. 2 – destaque 

nosso). 

E em seguida fez consideração sobre a terapêutica do sítio histórico da capital baiana: “Acho 

que pode e se deve conservar muita coisa da parte histórica desta bela cidade, sem contrariar as 

exigências do urbanismo hodierno. [...] Ainda estou observando o talvez não impossível. Enfim, 

o estado geral do doente...”  

O urbanista visitante percorreu vários pontos da nossa "urbs montanhosa" sendo acompanhado 

pelos engenheiros da Diretoria de Urbanismo. O dique encantou especialmente o francês que o 

percorreu de bote que hodiernamente fazia o transporte de passageiros entre as suas margens. 

Passeio demoradamente apreciado pelo prof. Agache que propunha "obras de aformoseamento 

das margens" e trecho destinado ao estádio baiano (A Tarde; 29/04/1941, p. 2). A excursão que 

continha além do ilustre francês, Abelardo Coimbra Bueno e os engenheiros da seção de 

Urbanismo da Prefeitura, seguiu em carro oficial o itinerário até o bairro da Calçada, passando 

pelo Retiro e Cabula observando "aspectos pitorescos do perímetro urbano e suburbano". 

Afirmou o jornalista da comitiva: "o prof. Agache quer ter uma visão de conjunto, em nossa 

capital, podendo, em seguida, apresentar sugestões, como autoridade em matéria de 

urbanismo" (A Tarde; 29/04/1941, p. 2 - Destaque nosso). O célebre urbanista francês não 

apenas veio diagnosticar e receitar a Bahia, mas também apregoar o plano de conjunto que já 

conhecíamos nos anos 30 pelas demonstrações técnicas de Peltier de Queiroz e pelas palestras 

dos engenheiros politécnicos durante a Primeira Semana de Urbanismo em Salvador. 



Figura 34| Visita de Agache e Coimbra Bueno à Diretoria de Urbanismo22 

 
                                                           Fonte: A Tarde 30/04/1941 p.2  

De fato, a passagem do urbanista francês à Bahia do dia 23 de Abril a 2 de Maio de 1941 animou 

os quadros profissionais do Urbanismo baiano, movimentou a imprensa e criou expectativas 

populares no tocante a solução dos complexos problemas urbanos da capital (A Tarde; 

26/04/1941, p. 2).  

Figura 35| “Projetos, Melhoramentos, Esperanças: O Que o Sr. Agache Deve Ver” 

 
                                                              Fonte: A Tarde 26/04/1941, p.2 

Certo jornalista disse que a passagem do francês pela Bahia foi o bastante para projetar os 

holofotes sociais sobre a nova Diretoria de Urbanismo dando tempo de glória ao Urbanismo.  

Recentemente, com a vinda à Bahia, do urbanista francês Alfred Agache, a convite do 

prefeito, as atividades do referido departamento (Diretoria de Urbanismo) ficaram em 

evidência, merecendo do ilustre visitante referências, sem dúvida, lisongeiras e, de fato, 

animadoras para os técnicos e demais funcionários responsáveis pela eficiência dos 

serviços a seu cargo (A Tarde, 07/05/1941 p.2). 

22 Da esquerda para a direita: Quintino Steinback e Gustavo Maia (Diretoria de Urbanismo); Alfred Agache e Abelardo 
Coimbra Bueno. 



Em um daqueles dias o repórter saiu as ruas da cidade ouvindo populares (“urbanistas de rua”) 

que opinassem e oferecessem sugestões ao famoso urbanista francês de passagem pela terra. 

Chama-nos atenção o palpite de um “urbanista desconhecido” que sugere a demolição completa 

de um quarteirão na atual Praça Castro Alves visando o tráfego e o efeito cenográfico de 

descortinar o horizonte sobre a Baia de Todos os Santos através de grande praça. De algum 

modo, a política do “bota abaixo” empreendida pelos prefeitos-engenheiros estava nos espíritos 

dos baianos dos anos 30 e 40. Vejamos, a seguir, alguns trechos do A Tarde (26/04/1941, p. 2) 

que contém sugestões de anônimos ao urbanista francês: 

Entretanto, a população está intensamente interessada pelo que terá de dizer o 

afamado remodelador de cidades, em tão boa hora convidado pelo Prefeito, para 

traçar alguma cousa de útil sobre nossa capital. 

Ainda ontem, bastou que o repórter se aproximasse de algumas rodas na Rua Chile, para 

que viessem à baila logo um punhado de sugestões. É que, assim como existem os 

estrategistas de café, também há os urbanistas de rua. Uns têm mesmo imaginação fértil 

(destaque nosso). 

Um popular lembrou do plano elaborado pelo engenheiro Alencar Lima, em 1912, visando 

desafogar o tráfego na parte alta da cidade por meio de uma larga avenida ligando a atual Praça 

da Sé (conhecida como Praça do Teatro naquela época) ao bairro do Campo Grande, ao sul, 

sugerindo que Agache tomasse conhecimento deste plano. O jornalista tratou de lembrar que 

tal plano, em alguma medida, já estava sendo levado em consideração pela gestão Neves da 

Rocha através do alargamento da Rua Carlos Gomes, com o pesar de a obra não alcançar o 

Campo Grande.  

Mais adiante, na sua peregrinação, o repórter encontra um conhecido, que também está 

interessado na visita do sr. Agache. Tem vontade de dar-lhe sugestões (pretensão e água 

benta...). Que deseja dizer este urbanista desconhecido? Parece amar os largos 

horizontes, e por isso a ideia que lhe anda pela cabeça é a demolição dos prédios 

que formam o quarteirão entre o antigo "Diário da Bahia" e o tradicional "Luso". 

Seria o estuário da Ladeira da Montanha, que se iniciaria assim numa enorme praça, 

donde partiriam a Ladeira de S. Bento e a Rua Carlos Gomes. Além disso ofereceria a 

vantagem de dar à Rua Chile - a mais importante das nossas ruas - uma bela vista para 

o mar, podendo-se descortinar quase toda a entrada da barra. É sempre uma ideia. Que 

pensará um urbanista não sabemos, mas, enfim, vá lá, a rua também tem o direito de 

opinar... (destaque nosso). 



Nos detemos mais neste artigo de jornal porque avistamos em suas linhas que estudar a ação de 

governos urbanos específicos é apenas, a nosso ver, pretexto para perscrutar como uma 

sociedade em um tempo histórico específico pensou a cidade.  O próximo trecho da 

peregrinação do repórter pela cidade em busca de sugestões populares ao urbanista visitante é 

a Baixa dos Sapateiros, porque “a gente da Baixa dos Sapateiros também tem as suas opiniões”. 

Um transeunte, por exemplo, é surpreendido em conversa com outro amigo pelo 

repórter. Que diz ele? Uma ideia que nunca vimos. Fala em tirar-se uma rua ligando 

a Rua Seabra ao Largo do Teatro, e passando por onde está o Teatro Guarani, que 

deveria ser demolido para dar lugar a uma nova artéria, substituindo a esconsa 
Barroquinha. E fala com certa animação. Quer mostrar por A mais B que o projeto é 

viável e que daria esplêndido resultado para o tráfego da cidade. O Largo do Teatro 

ficaria como um ponto de partida para todos os cantos da Bahia. A nova rua juntar-se-

ia à ladeira de S. Bento, Carlos Gomes, Montanha e Chile, todas afluindo para este 

verdadeiro coração da cidade. 

[...] Enfim, o que aí está são modestas sugestões que o povo, com muito bom humor e 

revelando um útil interesse pelo aformoseamento da cidade, inspirou e transmitiu ao 

repórter. Valem pouco talvez. É mesmo possível que o vento as leve com facilidade, 

mas demonstram a curiosidade da cidade em torno da visita do renomado 

urbanista, de quem a Bahia espera tanto (destaque nosso). 

Depois de coletar as opiniões dos “Neros” populares, é o próprio jornalista que expressa a 

sugestão (do jornal?) dos viadutos, antigo sonho baiano, como recurso adequado no sentido de 

promover comunicações seguras e eficazes entre os diversos bairros estabelecidos nos inúmeros 

platôs que Salvador é pródiga a exemplo de Barbalho, Nazaré e Brotas. A topografia da cidade 

naturalmente rica em vales e altiplanos já incitava a imaginação dos remodeladores urbanos em 

propor um sistema de túneis conectando os bairros de baixas cotas e de viadutos ligando os 

bairros das cumeadas (como exemplo temos a proposta de plano diretor esboçada pelo 

engenheiro Américo Simas exposta na Semana de Urbanismo em 1935 que consistia num 

circuito integrado de túneis e viadutos para Salvador).  O projeto civilizatório da Cidade do 

Salvador dos anos 30 e 40, como podemos observar, passava primeiramente pela questão do 

bem trafegar.  

Parece, contudo, que o grande problema na Bahia são os viadutos. Eles é que 
poderiam transformar realmente a Bahia, aproximando extraordinariamente os seus 



bairros, que, parecendo muito distante, são, na verdade, próximos uns dos outros. Há 

quanto tempo se fala na Bahia em viadutos? 

S. Paulo, aliás, que de certo modo tem uma topografia semelhante à nossa, embora não 

sejam tão íngremes as suas ladeiras, não resolveu de outro modo o seu problema de 

tráfego. Aliou a isso a beleza, e os seus viadutos dão uma singular fisionomia à 

grande metrópole. 

A ligação entre o Terreiro, Nazaré e Brotas como que já se impõe. São bairros 

populosos, cheios de novas habitações, e que bem mereceriam um benefício desse porte. 

Brotas ficaria tão perto do centro da cidade...Seria um pulo. Ou melhor, alguns passos 

por cima dum viaduto e se estaria no saudável bairro (A Tarde; 26/04/1941, p. 2 – 

destaque nosso). 

Já regresso ao Rio, prof. Agache concede última entrevista falando de suas impressões sobre a 

Bahia (A Tarde 30/05/1941 p.1). De todo modo, o seu breve diagnóstico comunicado ao 

jornalista da sucursal d’A Tarde na capital federal reflete a “insânia de Nero” que analisamos 

desde os anos 30 caracterizada, fundamentalmente, pelo recurso da abertura ou remodelação de 

vias e espaços abertos utilizando fatalmente o dispositivo demolição, no mais das vezes, em 

território sob intervenção crescente do Patrimônio Histórico. A loucura dos nossos “Neros” se 

fez em nome do ideal de cidade desobstruída onde suas funções (circulação, digestão, 

respiração...) ocorressem perfeitamente. Então, o ilustre visitante palestrou última vez  

[...] a respeito das impressões das obras que serão realizadas na velha "urbs". 

Comparando-a a uma cidade doente, cujo médico seria o urbanista, disse ele que 
a capital baiana sofre principalmente da circulação e da digestão. Estas duas 

funções essenciais exigem estudo minucioso, tanto no que se refere à regulamentação 

do transito como à evacuação das águas servidas. É necessário - diz - que o centro 

urbano possa respirar mais à vontade, impondo-se a abertura de praças, jardins, 
grandes áreas livres para desafogo da cidade comprimida. [...] Terminando disse 

que já declarara ao prefeito que a capital baiana é um doente grave que deve ser 

tratado quanto antes, sendo necessário recorrer à cirurgia estética para remoçar a 
cidade magnifica que possui belezas sem conta a serem conservadas (A Tarde 

30/05/1941 p.1 – destaque nosso).        

 

                     



                                Figura 36| Visita de Agache à sede d’A Tarde 

 
                                            Fonte: A Tarde (24/04/41 p. 2) 

Em breve relatório anual entregue ao interventor, do dia 31 de Dezembro de 1941, no trecho 

relativo ao plano de urbanismo, depois de ser relatado que elementos da firma Coimbra Bueno, 

"tendo à frente o Professor Alfredo Agache, urbanista de renome", entregaram proposta de 

plano diretor, o governo municipal revelou também que recebera a visita com o mesmo objetivo 

do "Dr. Mário Leal Ferreira da firma Dane & Conceição, com o qual foram trocadas 

interessantes impressões em torno de assunto tão palpitante". 

No final de 1941 a 1942, observamos que se estabelece concorrência entre Mário Leal e 

Coimbra Bueno no tocante ao plano de Urbanismo de Salvador e também que grande parte dos 

esforços se deu no sentido de influenciar a decisão do interventor Landulfo Alves quanto à 

escolha das duas propostas entregues para avaliação (Batista; 2013b, p. 155-58). Na tentativa 

de favorecer o amigo Coimbra Bueno, em carta de 29 de Outubro de 1941, Gustavo Maia 

informou-o sobre a estadia do interventor no Rio inquirindo-o: "tomou alguma providência? 

Conseguiu alguma audiência? Arranjou bons pistolões?". Em seguida, na mesma carta, adverte-

o a respeito de uma possível concorrência: 

O fim desta é para lhe comunicar, muito sigilosamente, que o Prefeito recebeu hoje um 

telegrama do Interventor, pedindo não dar qualquer andamento ao plano de urbanização, 

sem que ele regresse. 

Eu quero crer que é uma ação aí junto ao Interventor, tendo influído para esta 

procedência. Creio até que seja outro candidato que esteja influindo. Enfim, você tire as 

suas conclusões e entre em ação [...] tenha todo o sigilo quanto a todo telegrama. 

Em carta de 2 de Dezembro de 1941, Gustavo Maia revelou as investidas de Mário Leal no 

sentido de influenciar a decisão dos políticos quanto a escolha das propostas. A disputa 

naturalmente se torna mais incisiva ao longo de 1942. 



O fim desta é para avisar que o eng.º Leal Ferreira telegrafou daí do Rio ao D. Neves 

pedindo que intervisse no sentido de que lhe fosse entregue o plano diretor da cidade. 

O D. Neves me mostrou ontem o telegrama, dizendo-me que o Leal Ferreira já estava 

na cidade e já lhe havia pedido uma audiência especial para tratar do assunto. 

Em carta enviada no dia 22 de Dezembro de 1941, Coimbra Bueno indaga a Gustavo Maia 

nesses termos: "não conheço nem de nome Leal Ferreira, é daqui (Rio de Janeiro)?" ao que 

Gustavo Maia responde em carta do dia 21 de Janeiro de 1942 que "tinha tido boa impressão 

do Leal Ferreira que demonstrou cultura e um entendimento nos assuntos urbanísticos". 

O jornalista do A Tarde registrou mais uma visita do eng.º Mário Leal à Bahia em Maio de 

1942 (A Tarde; 29/05/1942, p. 2) e o apresentou ao público conterrâneo assim: 

Encontra-se nesta cidade distinto urbanista. Trata-se do eng. Mário Leal Ferreira, 

professor catedrático da cadeira de Higiene da Habitação e Saneamento das Cidades, da 

Escola Nacional de Belas Artes e livre docente da cadeira de Higiene, Saneamento e 

Urbanismo da Escola Nacional de Engenharia, da Universidade do Brasil. 

Profissional viajado, tendo realizado estudos e observações sobre assuntos da sua 

especialidade nos Estados Unidos e na Europa, o prof. M. Leal Ferreira, prometia-nos, 

pelo seu renome, interessantes declarações, neste momento em que se cuida da 

renovação da nossa capital, achando-se em curso importantes obras públicas. 

Interrogado pelo jornal se a sua visita tinha como objetivo traçar "algum plano de ação no que 

se refere ao aspecto urbanístico da cidade", Mário Leal nega qualquer pretensão oficial nesse 

sentido revelando motivos de ordem pessoal e, dentro daquilo que lhe foi permito, informou-se 

sobre este assunto específico de sua formação técnica assim como vários outros que dizem 

respeito à sua cidade natal. Mário Leal, noticiou o A Tarde (29/05/42, p.2), em sua breve 

passagem pela Bahia participou como orador de comício "pró-defesa nacional levado a efeito 

pela juventude estudantil da Bahia", que reuniu grande multidão na Praça da Sé, pedindo "a 

declaração de guerra às potências do eixo". Pelas fontes consultadas, principalmente cartas 

trocadas no momento entre Gustavo Maia e Coimbra Bueno, tudo nos leva crer que Mário Leal 

viera a Bahia em Maio de 1942 intervir politicamente no auge do processo de contratação. 

A investida do eng.º baiano Mário Leal no sentido de organizar o plano urbanístico de Salvador 

levantou a questão da capacidade dos engenheiros baianos em realizar autonomamente o plano 

diretor de sua capital. Em carta de 2 de Dezembro de 1941, o eng.º Maia revelou o diálogo que 



se estabeleceu entre ele e o prefeito Neves da Rocha a este respeito revelando a desconfiança 

destes em relação à possibilidade de um engenheiro baiano assumir a direção. 
Afirmou-me o D. Neves que não lhe entregará o plano, que não vê nele credenciais para 

o executar. Eu tenho meus receios, pois este camarada (Mário Leal) pode estar 

empistolado, e como você sabe, nada adianta dizer que não o entrega.  

Disse o Neves, que neste ano, prefere fazer isso a própria “prata da casa”. Eu fiz ver que 

“prata da casa” não estava em condições de fazê-lo e faltava-lhe autoridade, a nem que 

ele ficasse sob a orientação de um técnico de reconhecida capacidade nos assuntos 

urbanísticos, importando do Rio ou S. Paulo. 

O diretor Gustavo Maia e o prefeito Neves da Rocha apesar de favoráveis a Coimbra Bueno e 

Agache, o eng.º Mário Leal contava com o apoio de Landulfo Alves. Em 3 de Novembro de 

1942 foi selado o acordo entre Prefeitura de Salvador e o engenheiro Mário Leal Ferreira. Em 

carta, ao tomar conhecimento da vitória de Mário Leal, é nesses termos que Abelardo Coimbra 

Bueno se despede de Gustavo Maia: 

Tenho lido alguns telegramas sobre o plano de urbanização da Bahia; não ficamos com 

mágoa, apenas nós sempre lamentamos não podermos desenvolver em S. Salvador, o 

pouco de experiência que já adquirimos nas 9 cidades até hoje; seria o mais trabalhoso 

mas sem dúvida o mais belo dos planos de urbanização. 

5.2 EPUCS: contrato e organização dos trabalhos 

O contrato autorizado pelo decreto-lei nº 90, de 29 de Outubro de 1942, foi assinado em 3 de 

Novembro de 1942 confiando o plano de conjunto da capital baiana ao engenheiro civil Mário 

Leal Ferreira, "profissional de capacidade técnica e conceito científico comprovado". O 

contrato estipulava o prazo de 3 anos, durante o qual a Prefeitura despenderia, com a execução 

dos serviços contratados, a quantia global de Cr$ 3.600.000 distribuída em dotações 

orçamentárias, anuais, de Cr$ 1.200.00,00 (PMS; 1948, p. 26). Instalado o Escritório do Plano 

de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS) em 23 de abril de 1943 ocupando todo o terceiro 

andar de um edifício defronte à Praça Cairú, seus trabalhos prosseguiram sem interrupção até a 

data estabelecida no contrato. O contrato estabelecia essas etapas de trabalho ao escritório de 

Urbanismo inaugurado. Trata-se de um típico plano diretor tal qual se conheceu nos anos 30 e 

40 no Brasil com a prática do dossiê urbano seguido pela interpretação dos dados da pesquisa 

multidisciplinar alcançando construção de um corpus doutrinário que conduzirá a ação presente 

e futura dos poderes públicos sobre a cidade. 



• "trabalhos de investigação histórica e científica dos fatores responsáveis pela atual 

fisionomia da Cidade"; 

• "interpretação do resultado desses estudos do ponto de vista da formação estrutural e 

funcional da Cidade do Salvador"; 

• "composição de um corpo de doutrinas e princípios basilares sobre o qual possam 

assentar os projetos a serem desenvolvidos agora e no futuro"; 

• "realização de projetos sugeridos pela investigação e acomodadas às suas conclusões, 

sobre restaurações e correções da estrutura atual da Cidade e sobre o desdobramento e 

expansão de novos setores" (PMS; 1948, p. 26). 

Em mensagem do prefeito Elísio Lisboa aos munícipes na Rádio Sociedade, temos acesso a um 

balanço da gestão de 1944 (A Tarde; 21/01/45, p.3). Sobre o EPUCS, ele se pronunciou nestes 

termos: 

[...] com o plano de urbanismo já a prefeitura gastou até ontem de 1 milhão e 600 mil 

cruzeiros. O sacrifício que vem fazendo a Prefeitura, destinando vultosa quantia para a 

elaboração do plano de urbanismo da capital, demonstra a relevância que o Poder 

Público empresta a esse aspecto do desenvolvimento da cidade, e, se os trabalhos em 

elaboração corresponderem à confiança que na idoneidade do técnico responsável 

depositou a prefeitura ao firmar o contrato de 3 de novembro de 1942, não terá sido 

perdido o sacrifício feito. Vem, ultimamente, o escritório do Plano de Urbanismo 

(EPUCS) preocupado especialmente com pesquisas medico-sociológicas, as quais 

nestes últimos cinco meses custaram à prefeitura centenas de milhares de cruzeiros. Para 

essas pesquisas, além da supervisão de que o escritório incumbiu o dr. Admar Braga 

Guimarães, acha-se encarregado o dr. Francisco Serra. 

A fim de cumprir o estabelecido no primeiro contrato, esgotado em 30 de abril de 1946, Mário 

Leal pleiteou a dilatação contratual sendo-lhe imposto a entrega oficial dos trabalhos realizados 

até aquela data ao prefeito Carneiro da Rocha, mesmo que inconclusos (Oceplan; 1976, p. 26). 

Buscando avaliar o pedido de dilatação de prazos solicitada pelo coordenador do EPUCS, o 

então prefeito estabeleceu uma comissão responsável em receber os trabalhos elaborados nos 

três primeiros anos de atividades do escritório e julgar o pedido. A comissão composta pelos 

engenheiros Gustavo Maia, Quintino Steimback e João Sales emitiu parecer favorável 

reconhecendo que o compromisso assumido com a Prefeitura em Novembro de 1942 havia sido 

atendido, tendo em vista que diretrizes foram traçadas no sentido de solucionar tais problemas 

da cidade: a) diferenciação de zonas; b) vias de comunicação; c) parques e jardins; d) habitação; 



e) instalações de serviços públicos e centro cívico e intercomunicações; f) centros de 

abastecimento e suas instalações. A comissão endossou novo contrato de validade por mais oito 

meses visando o fechamento das atividades, redação final dos trabalhos e a promoção de maior 

entendimento entre o EPUCS e as diretorias da Prefeitura responsáveis por executar o plano. O 

segundo contrato, assinado em 11 de Maio de 1946, exigia que o contratante concluísse a 

conclusão final que daria conta de: 

[...] plantas, esboços das construções novas, esquemas das correções indicadas, e de 

todos os estudos que foram feitos no sentido de caracterizar o meio físico, os potenciais 

econômico e humano, as estruturas atuais e futuras, os serviços de utilidade pública, e 

fornecer as bases para uma moderna legislação socioeconômica, capaz de definir 

as relações dos indivíduos com a coletividade no que, do complexo da vida 

comunal, os estudos do Plano de Urbanismo visaram disciplinar e controlar 
(Oceplan; 1976, p. 26 - destaque nosso). 

Em 11 de Janeiro de 1947, Mário Leal solicita o segundo dilatamento de prazo expondo entre 

os motivos a complexidade dos trabalhos empreendidos e os constantes desentendimentos entre 

o Escritório e a Prefeitura (Oceplan; 1976, p. 27). Dois meses depois, na véspera da assinatura 

do novo aditivo, falecera subitamente Mário Leal sendo exarado o Despacho nº 4.181/47 pelo 

então prefeito Helenauro Sampaio dilatando prazos e confiando a Diógenes Rebouças, um dos 

gerentes do EPUCS, a organização e análise final dos estudos a serem realizados em um 

escritório sediado na cidade do Rio de Janeiro. Em Salvador, ainda segundo o despacho do 

prefeito, Gustavo Maia, diretor de Urbanismo e Cadastro, supervisionaria os trabalhos do 

EPUCS no Rio e também assumiria a coordenação dos trabalhos locais. 

Em 29 de Janeiro de 1948, o prefeito Araújo Pinho promulgou decreto criando a Comissão do 

Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (CPUCS) e o Conselho de Assistência ao Plano da 

Cidade (Oceplan; 1976; p. 29). Embora criada legalmente em 1948, a CPUCS até meados dos 

anos 1950 não tinha ainda sido estruturada, funcionando precariamente ao longo deste período, 

atendendo a demandas esparsas e intermitentes, sob a direção do arquiteto Diógenes Rebouças.  

Em Julho de 1951, o eng.º Gustavo Maia, em ofício dirigido ao prefeito, relata todas as 

atividades realizadas até então pela CPUCS confessando queda de ritmo após a morte do líder, 

o engenheiro Mário Leal.  Em ofício assinado em 30 de Janeiro de 1952, Maia se dirigiu ao 

prefeito sugerindo fossem tomadas 



[...] providências preliminares e essenciais, iniciando assim uma era renovadora e 

rejuvenescedora do Plano de Urbanismo da Cidade, feito em bases científicas muito 

sólidas e precisas, e dotado de todas as características de verdadeiro Plano de 

Urbanismo na sua acepção técnica, em que os seus estudos e os seus traçados, exceção 

feita para as linhas básicas e as diretrizes normas, princípios e critérios definidos – não 

param, prosseguem continuamente, acompanhando ora a evolução, ora a expansão da 

Cidade, por isso que a sua quase paralização (CPUCS), a trégua por que acaba de passar 

o Plano estavam contribuindo para torna-lo sem vida, obsoleto e decadente. 

O fato é que a letargia concernente às atividades do Plano da Cidade, justificada em parte pela 

morte repentina do líder, não será superada pela CPUCS que, mesmo contanto com o quadro 

técnico remanescente do antigo EPUCS, ficou cada vez mais distante de “sua atribuição 

principal, isto é, continuar o processo de planejamento, em seu sentido mais amplo”, limitada 

aquela Comissão a  “dar pareceres em processos que lhe eram encaminhados e que implicavam 

na confecção de estudos, desenhos e gráficos” (Oceplan; 1976, p. 30). 

Com a reorganização administrativa por que passou a Secretaria da Viação e Obras Públicas, 

pela Lei n.º 860, de Setembro de 1958, a CPUCS fora extinta, em seu artigo 4º, transferindo-se 

o corpo técnico da CPUCS, que veio do antigo Escritório, juntamente com todo o acervo, para 

a Seção de Planejamento, recém-criada na organização da Secretaria de Viação do município. 

É claro que o trabalho do EPUCS foi reduzido à lógica rodoviária da Secretaria de Viação, 

perdendo-se a amplitude do seu escopo, no avançar dos anos 50, a “filosofia” do EPUCS foi 

“digerida” em várias obras de infraestrutura viária e decretos urbanísticos setoriais que 

vigoraram até a primeira metade da década de 1960.  

Em Março de 1959, a Lei nº 900 criou a Superintendência de Urbanização da Capital 

(SURCAP) com o único objetivo de executar as obras viárias esquematizadas pelo EPUCS nos 

anos 40. No correr das reformas administrativas porque passou a Administração de Salvador 

nos anos 1950, seguindo uma tendência nacional, o vocábulo “Planejamento” deslocou 

dicionário político a palavra “Urbanismo” indicando novas práticas de poder sobre a cidade e 

o urbano no Brasil que fogem aos objetivos do presente trabalho. Em abril de 1970, a Lei nº 

3.885 criou o Órgão Central de Planejamento (OCEPLAN), em uma segunda leva de reformas 

administrativas que procurou em vão conter a pulverização e consequente enfraquecimento da 

atividade de planejamento municipal. 

 



Figura 37 - Mário Leal assinando o contrato que criou o EPUCS23  

 
                                 Fonte: Oceplan (1976) 
 

Mário Leal em seu Relatório Conferência nos informa o modelo de organização do Escritório. 

Vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, o escritório era composto de uma diretoria geral 

responsável em elaborar hipóteses ou “sugestões iniciais para a solução dos vários problemas 

da cidade” ou mesmo conceitos a operacionalizar. A diretoria era composta por Mário Leal, 

coordenador do Escritório, um secretário da direção e assessores de alto escalão. As proposições 

iniciais concebidas a nível de diretoria eram “imediatamente examinadas pelos setores 

paisagísticos e de legislação”. Sob a gerência do arquiteto Diógenes Rebouças, o setor de 

paisagismo estava encarregado de “harmonizar a solução com a natureza local e expressar, 

assim, a ideia, na forma de esboços ou croquis compreensíveis ao demais colaboradores do 

Plano”. O setor de legislação, sob a gerência do bacharel Lafayete Pondé, professor da Escola 

de Direito da Bahia, era responsável em “armar a Prefeitura com os poderes necessários para 

promover, através da execução do Plano, a desejada estruturação da Cidade e seu racional e 

harmonioso funcionamento [...]”. Tais hipóteses ou soluções iniciais, após passarem pelo crivo 

paisagístico (adequação das ideias iniciais ao sítio urbano) e jurídico (leis urbanísticas de apoio 

a essas soluções iniciais), seriam peneiradas pelo estudo da realidade que se faria no setor de 

pesquisa, liderado pelo professor Admar Braga Guimarães, onde se processaria a “investigação 

das condições de ordem estrutural – físicas e sociais, higiênicas e econômicas, culturais ou 

políticas, que justificariam ou contra indicariam as soluções propostas [...]”. Por fim, sob o 

comando do eng.º Alberto Hiltner, o setor de engenharia era responsável em “desenvolver os 

projetos definitivos, sobre bases reais, criteriosas, compatíveis com as condições e os 

23 No plano posterior, Dr. Admar Guimarães (1) e o arq. Diógenes Rebouças (2), dois importantes gerentes do EPUCS, o 
primeiro foi responsável pelas pesquisas médico-sociais e o segundo pelo planejamento físico dos conceitos do EPUCS. 



presumíveis recursos da Cidade, uma vez que escoimadas foram as ideias, nas fases precedentes 

dos estudos, de qualquer impropriedade ou excesso que pudessem conter”. 

Figura 38| Organização geral do EPUCS 

 
                 Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Conferência de Mário Leal Ferreira. 
 

Na própria exposição de motivos entregue à Prefeitura, Mário Leal define como objetivo 

principal do plano, “corrigir os defeitos da Cidade, ordenar seu desenvolvimento e melhorar a 

qualidade da vida de sua população”.  

Os produtos a serem entregues ao fim do contrato eram a planta cadastral da cidade, a 

“enciclopédia urbanística da Cidade do Salvador”, estudos multidisciplinares sobre a cidade e 

suas conclusões e projetos a serem desenhados em conformidade ao corpus doutrinal esculpido 

pelo Escritório. A carta assinada, em 8 de abril de 1946, por Mário Leal ao prefeito nomeado 

revela a forma como o Escritório pretendia estabelecer o seu poder sobre a cidade de Salvador. 

Por meio desta, o engenheiro desaconselhou que o prefeito submetesse todo trabalho do 

escritório ao legislativo municipal de modo a se aprovar um único e definitivo Código de 

Urbanismo, ao contrário, que se dirigisse a cidade através de “oportunos atos administrativos 

da autoridade pública, na forma de posturas e regulamentos administrativos como matéria 

pertinente ao seu incontestável Poder de Polícia”. Desse modo 

[...] não seria preciso outra lei senão a que enunciasse em linhas gerais a extensão 

do Poder de Polícia da Municipalidade nos problemas de urbanismo que o plano 

contempla – apoiados na qual, regulamentos ou posturas municipais seriam 

expedidos de acordo com a oportunidade e conveniência a juízo da autoridade 

administrativa. 

Chega-se assim ao ponto cruciante da questão, pois duas estradas se abrem diante do 

administrador. Transformar em lei um Plano definitivo, e forçar daquela hora em diante 

a tudo se fazer dentro dele; ou permitir que a vida da Cidade prossiga, como vem se 



processando, e paralelamente promover demonstrações concludentes e 

prestigiantes da nova ideia, ao tempo em que, orientado pelos estudos feitos, novos 

regulamentos fossem expedidos, orientando a própria ação do Governo e 

disciplinando o arbítrio de cada um [...] (destaque nosso). 

Portanto, Mário Leal Ferreira propõe ao prefeito nomeado permitir “que a vida da Cidade 

prossiga” e através do Poder de Polícia da Municipalidade regular a dinâmica urbana por meio 

de posturas e decretos municipais e, através desses, a Prefeitura, à luz dos estudos gerais 

realizados pelo EPUCS, interviria pontualmente, quando convir, no conjunto da cidade com 

precisão cirúrgica. O EPUCS propunha, portanto, a regulamentação da capital baiana, da 

evolução da cidade, a partir do Gabinete do Prefeito com suas posturas e decretos municipais, 

posto que 

Se a cidade pôde viver séculos sucessivos expandindo-se bem ou mal, como o tem 

feito, não seria pelos desacertos que pudesse cometer nesse período transitório de 

adaptação à nova ordem de cousas, que a situação haveria de se agravar 

irreparavelmente, mormente quando, de posse dos estudos feitos contasse a Prefeitura 

com fundamentos mais sólidos para coibir os excessos pretendidos. 

Meditando um pouco sobre o que deve ser alcançado dentro das verdadeiras técnicas 

de Urbanismo, a fim de atenuar e ao mesmo tempo tirar partido de uma inequívoca 

condição social e econômica evolutiva segundo o ritmo aceleradíssimo das novas 

descobertas científicas, das novas técnicas e dos novos conhecimentos da natureza e do 

espírito humano, e comparando-se isso com o que se pratica até agora entre nós – 

verifica-se um afastamento tão grande que seria temerário impor, com a rigidez de uma 

legislação de natureza imensamente eclética, o abandono de uma e a adoção da outra. 

A diferença à primeira vista inoperante, entre a imposição de uma legislação 

integral e a expedição de uma série de regulamentos e posturas sucessivas, reside 

no aproveitamento das oportunidades que as circunstâncias fossem revelando ao 
administrador (destaque nosso). 

Em plena década dos 40, Mário Leal como promotor do novo ideário do plano de conjunto 

assumia a tradição das velhas posturas municipais como o meio de se consertar pontualmente 

a cidade, contudo a partir das diretrizes gerais edificadas com base na interpretação do estudo 

de conjunto. O trecho a seguir da carta nos revela a preocupação de Mário Leal em entregar ao 

debate do legislativo as questões colocadas pelo EPUCS sob o risco de perder a sua totalidade 

através de possíveis manipulações o que comprometeria o “espírito” do trabalho. A vida urbana, 



no curso de sua evolução, seria regulamentada discricionariamente a partir do Gabinete, 

implantando, assim, uma ditadura do poder executivo sobre o Município, ao modo do EPUCS. 

Para Mário Leal, o poder legislativo nunca compreenderia a complexidade dos trabalhos 

realizados pelo Escritório sendo incompetente em gestá-los, cabendo, portanto, a prefeitos-

engenheiros executá-los progressivamente, seguindo de perto a evolução de Salvador, pari 

passo ao mundo que se fazia moderno. 

Pelo mesmo de cogitar de tão variados aspectos da vida da cidade, poderá, ao 

ser submetida a debate para sua aprovação pelo poder legislativo competente, 

receber mutilações, enxertos e modificações de toda sorte, capazes de 

comprometer o seu espírito. Além disso, a impossibilidade material de pô-la em 

execução de um dia para o outro, será o bastante para o seu desprestígio e 

desrespeito.  

5.3 A Carta de Guimarães: um plano para Salvador dos anos 40 

Em 1955, prof. Admar Guimarães, ex-chefe de pesquisa do EPUCS, traduziu e comentou, pelo 

Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes da Bahia, a versão da Carta de Atenas divulgada 

nos E.U.A. pelo arquiteto catalão J. L. Sert (1942) em seu best-seller Can Our Cities Suvive? 

(Guimarães; 1955).  Uma das primeiras traduções da Carta de Atenas no Brasil, absorvida do 

mundo anglo-saxônico e não da França como ocorreu no resto do país, Guimarães comentou 

cada prescrição daquele receituário com o plano do EPUCS.  

As notas intercaladas, em destaque, no texto da Carta visam a esclarecer os leitores a 

quem este opúsculo especialmente se destina – estudantes da Universidade da Bahia. 

Daí, serem tais esclarecimentos, sempre que necessários, para a melhor compreensão 

dos conceitos e fenômenos a que se reportam, referidos a esta Cidade do Salvador e aos 

trabalhos do EPUCS – sigla por que é conhecido o escritório que teve ao seu cargo, de 

1943 a 1947, a preparação do Plano de Urbanismo desta capital (Guimarães; 1955, p. 

27). 

O documento publicado pelo professor Guimarães nos ajudará a delinear o plano de Urbanismo 

do EPUCS e nos fornecerá preciosa oportunidade de revelar, mais uma vez, a Salvador dos anos 

40 cuja estrutura urbanística e social se pretendia consertar. Segundo o censo do IBGE, em 

1940, a população urbana de Salvador girava em torno de 290 mil almas e o professor 

Guimarães completou nos informando que os inquéritos sociais realizados pelo EPUCS entre 

1943-1944 calcularam “em cerca de 75% a parte da população local alojada em cortiços, favelas 

e moradas similares” (Guimarães; 1955, p. 16). 



Sete anos depois do encerramento do EPUCS, o seu gerente de pesquisa pôde revelar alguns 

dos traços do Plano do EPUCS ao lado da tradução da versão de Sert da Carta de Atenas. Como 

veremos a seguir, algumas aproximações entre essa versão americana da Carta de Atenas e o 

EPUCS podem ser percebidas, o que nos leva a crer que a escolha da Carta de Sert ao invés 

daquela de Corbusier não fora acidental. De algum modo, o diálogo entre a tradução da Carta 

de Sert e os comentários do professor baiano toca em temas centrais que compõe a matriz de 

pensamento onde o EPUCS se encontra, a saber: a visão evolucionista do fenômeno urbano; 

uso de categorias de análise da Ecologia Humana; o dossiê urbano precedendo o plano 

propriamente dito; o conceito de região natural; o welfare state; e aspectos físicos da teoria da 

cidade-jardim (unidades de vizinhança, green belts, park-ways). 

A região natural está entre os conceitos que introduzem a Carta de Sert de modo que nos 

lembramos da ciência geográfica e de um autor britânico como Patrick Geddes (1854-1932), 

botânico escocês que contribuiu em vulgarizar a geografia e suas múltiplas dimensões como 

introdutória ao plano. A cidade e sua região, segundo o arquiteto catalão, radicado nos E.U.A., 

conformam uma unidade geográfica. Sendo assim, Sert advogou em sua Carta que “Toda 

cidade faz parte de um conjunto geográfico, econômico, social, cultural e político (região), do 

qual depende seus desenvolvimentos. Grandes ou pequenas, pois, as cidades não podem ser 

estudadas à parte das regiões em que se integram e que lhes formam o ambiente cultural 

(Guimarães; 1955, p. 5). 

A exótica aproximação, na Carta de Sert, do modernismo dos CIAMs em relação à tradição da 

Geografia é explícita quando o catalão declara que o desenvolvimento dessas unidades 

regionais dependia de suas características geográficas e topográficas (clima, terra e águas, 

comunicações naturais, internas e com outras regiões), de seu potencial econômico (recursos 

naturais e técnicos) e de sua situação social e política (estrutura social da população, regime 

político e organização administrativa). No último parágrafo da Carta, em seus princípios gerais, 

Sert se encontrou definitivamente com o comprehensive planning saxônico e seu regional 

survey que custara milhares de cruzeiros aos cofres municipais de Salvador através do EPUCS 

ao dizer que “Todo plano de urbanismo deve ser baseado em pesquisas cuidadosamente 

realizadas por especialistas. Deve coordenar os fatores naturais, sociais, econômicos e 

culturais presentes em cada caso e prever as diversas etapas do desenvolvimento urbano, no 

tempo e no espaço” (Guimarães; 1955, p. 38 – destaque nosso). 

Ao discurso geográfico junta-se o evolucionismo, caros aos engenheiros do EPUCS, quando a 

Carta prescreve que “os fatores básicos responsáveis pela evolução das cidades estão, por 



conseguinte, sujeitos a mudanças contínuas”. E “aqueles fatores essenciais (econômicos, 

sociais, políticos, geográficos), considerados em conjunto, formam a única base verdadeira para 

o planejamento científico de qualquer unidade regional” (Guimarães; 1955, p. 8).  A este 

discurso geográfico-evolucionista, o professor Guimarães acrescentou a Ecologia Humana, ao 

dizer que o EPUCS em seu “zoneamento que o Plano de Urbanismo estabeleceu, levando em 

conta todos os fatores da ordem social, especialmente os políticos, suscetíveis de restringir ou 

modificar a influência dos fatores ecológicos, preponderantes na distribuição ou localização 

espacial das funções e atividades urbanas” (Guimarães; 1955, p. 7 – destaque nosso). 

Em quase todo o livro do professor baiano se discutiu as quatro funções urbanas, a saber: 

habitar, “a primeira função urbana”, trabalhar, cultivar o espírito e o corpo e circular. Após a 

apresentação de cada função urbana segundo o arquiteto espanhol, Guimarães enunciou a 

realidade de Salvador e exemplos retirados do Plano do EPUCS. Enquanto a Carta de Atenas 

prescrevia a construção pela técnica moderna de blocos de apartamentos elevados, separados 

por amplos espaços verdes, onde haveria “luz, sol, ar e vista”, afastados das vias de tráfego 

mecânico, o professor aproveitava o ensejo para registrar, através da leitura da Carta e das 

categorias de análise consagradas pela Escola de Chicago, a realidade habitacional da Cidade 

do Salvador, na metade do século XX. A Cidade do Salvador era formada por “Quarteirões de 

excessiva densidade demográfica; ruas estreitas, tortuosas e íngremes, onde os edifícios se 

erguem, de cada lado, sem solução de continuidade, em lotes de exígua frente e superfície não 

raro totalmente construída [com] carência de espaços livres [...]. A habitação típica da cidade 

sofria das “deficiências de estrutura e ambiência” provocadas pelo “fenômeno da invasão 

ecológica e do crescimento demográfico” fazendo dos “velhos sobrados e casarões coloniais, 

inadequados e inadaptáveis” às demandas habitacionais modernas impostas pela evolução 

demográfica e pela técnica moderna. Tais casarios estavam fadados a “se degradarem em 

cortiços, pardieiros onde se acumula, nas piores condições de higiene e promiscuidade, parte 

da grande massa da população urbana em falta de alojamento compatível com os precaríssimos 

meios de vida de que dispõe”. Tais aspectos, que correspondem “aos slums das grandes cidades 

industriais da Europa e dos E.U.A.” marcavam a paisagem arquitetônica e social do “distrito da 

Sé e adjacências, na Cidade Alta, e ao pé do flanco escarpado desta, da Preguiça à Igreja da 

Trindade, na Cidade Baixa”. O mau estado da função habitacional de Salvador da metade do 

século passado era, no sentir do ex-chefe de pesquisa do EPUCS, um aspecto específico, “sem 

dúvida o mais impressionante”, de uma situação de “diátese orgânica de uma comunidade 

urbana em crise de crescimento e reestruturação”. O problema era complexo. Por isso, concluiu 



o Plano do EPUCS, em sua tese sobre Habitação Popular, que “Vãs e, quiçá, contraproducentes 

serão, pois, as soluções que objetivem apenas o provimento de estruturas residenciais, sem 

cogitar, ao mesmo tempo, das indispensáveis tendentes à recuperação econômica e social 

da massa humana incapaz de se erguer por si-mesma, a que elas se destinem” (Guimarães; 

1955, p. 16-17 – destaque nosso). 

O EPUCS, seguindo a ordem do discurso do século XX, prescreveu as recreational facilities 

em seu plano de conjunto para Salvador. Sert, em 1942, advertiu que “o desenvolvimento 

caótico da cidade moderna destruiu impiedosamente, nas imediações da zona urbana, muitas 

áreas verdes que poderiam ter sido convertidas em centros de recreação para fim-de-semana 

(week-end)” (Guimarães; 1955, p. 19). Neste sentido, o EPUCS punha as áreas verdes urbanas 

e suburbanas enquanto tipologias fundamentais de cultura do espírito e do corpo. Para se 

alcançar tal desideratum, Sert prescreveu em sua “town planning chart” aquilo que o EPUCS 

realizou na Bahia dos anos 40: os distritos densamente povoados deveriam “ser melhorados 

mediante a demolição de cortiços e edifícios em condições análogas, utilizando-se as áreas 

desocupadas para fins recreativos”.  

A política de welfare contida no EPUCS, que detalharemos a seguir, sendo verdade que a 

Comissão dos anos 30 assim também o fez, promoveu as avenidas-parques encrustadas nos 

vales de Salvador como o eixo central do plano de conjunto. Os nossos park-ways serviriam às 

necessidades do tráfego urbano, como faixas de delimitação de zonas residenciais, como 

coletores fundamentais das águas (potáveis e descartadas), e principalmente como grandes 

corredores de cultura do corpo e espírito, verdadeiros parques lineares. O ex-chefe de pesquisa 

do EPUCS revelou que a função recreativa em Salvador encontrava  

[...] no modelado do solo na Cidade do Salvador condições singularmente propícias à 

satisfação de seus propósitos. A verdadeira rede de vales que sulcam as encostas do 

promontório sobre que ela assenta, além de facilitar sobremodo a solução de outros 

problemas urbanos, enseja a localização, no parque contínuo em que se devem converter 

as áreas planas e os primeiros aclives desses vales, das instalações, estruturas e sítios 

adequados à fruição das “horas livres” a que tem indeclinável direito o ser humano 

(Guimarães; 1955, p. 20). 

A densa rede de vales que delimitam os espigões residenciais da cidade serve-lhes como locais 

de recreio e lazeres, verdadeiros “prolongamentos ou dependências desses setores e bairros, a 

que ficam adjacentes e, portanto, ao alcance das populações que os habitam”.  



Sobre este ponto, o professor baiano meditando sobre “as condições de vida das massas 

humanas que se concentram, privadas de quase todos os dons da natureza, na cidade moderna, 

compacta e super-edificada”, atentou para as pesquisas chefiadas por ele quando a frente do 

Setor de Pesquisas do EPUCS que revelou em Salvador dos anos 40 “uma situação 

impressionante pela sua gravidade, não só no que é aparente e visível, isto é – as precaríssimas 

condições de estrutura e ambiência da extensa área edificada da cidade – como no que, por 

imperceptível ou imponderável, só pode ser apreciado, imperfeitamente embora, através dos 

índices epidemiológicos e de mortalidade, sobretudo infantil” (Guimarães; 1955, p. 33). 

Portanto, o EPUCS através do plano de conjunto concertaria não apenas a urbs mas também a 

civitas.  

A produção técnica do EPUCS está inserida na pesquisa ocidental do welfare. Secchi (2009; p. 

173) nos ensina que a pesquisa do bem-estar (welfare), cujas origens estão no nascimento das 

ciências econômicas no Ocidente, precede a própria construção do welfare state. De início, 

apanágio de economistas e fisiocratas, a pesquisa do bem-estar tendeu a envolver outras 

disciplinas e profissionais que passaram a explorar novos campos de experimentação, sendo 

que arquitetos, engenheiros e urbanistas obtiveram o seu quinhão dentro das políticas ocidentais 

“[...] estudando e dando grande atenção as dimensões físicas do bem-estar” (Sechi; 2009, p. 

175). O debate em torno da economia de bem-estar se tornou de algum modo central em todos 

os Estados ocidentais a partir da década de 1920, principalmente logo após a Segunda Guerra, 

não se limitando aos aspectos teóricos da questão, mas também se constituiu em campo de 

experimentação política com resultados e em contextos sociais diversos (Sechi; 2009, p. 174). 

O campo de experiência do Urbanismo, Engenharia e Arquitetura, no bojo da pesquisa do 

welfare, subdivide-se no estudo da moradia mínima para o proletariado (moradia econômica e 

higiênica), infraestruturas e equipamentos coletivos, áreas verdes e campos de jogos (play-

grounds, parques, jardins, park-ways etc.). Por outro lado, segunda a teoria keynesiana e a 

prática política do século XX, os Estados são reconhecidos como provedores responsáveis em 

administrar o problema da distribuição territorial dos bens coletivos no espaço urbano-regional 

e o permanente desequilíbrio entre liberdade individual e demandas coletivas. A política do 

bem-estar prometia equacionar, imparcialmente, o governo das massas e o respeito ao direito 

particular.  

A pesquisa do bem-estar logo debruçou-se sobre o conceito de necessidade (Sechi; 2009 p. 

182). Um conjunto de estudos visa reconstruir o termo “necessidade” em suas “componentes 

fundamentais e em suas relações recíprocas, para reconhecer o limite do mínimo de sua 



satisfação, além do qual fica comprometida a própria existência do sujeito, da família, do grupo 

social”. Secchi (2009; p. 182-83) destaca que o conceito de conforto vem à baila no grande 

palco da pesquisa do welfare. Enquanto o welfare está relacionado com “trabalho, saúde, a 

instrução, a casa, as férias, a pensão, além da segurança de poder dispor de tudo isso ao longo 

do tempo, o conforto está relacionado com a interação entre o corpo e o ambiente físico 

circunstante; não se limita somente ao espaço da habitação e da privacy, mas está relacionado 

também aos espaços externos, isto é, todo o espaço habitado”.  

A investigação do welfare e as suas derivadas (necessidade e conforto) logo recaiu - no campo 

da Arquitetura, Engenharia e Urbanismo – na experimentação de protótipos e na taylorização 

dos processos construtivos. A busca da moradia mínima, a produção em massa de “máquinas 

de morar” no dizer do arquiteto suíço, ganhou grandes capítulos da Arquitetura e Urbanismos 

modernos no sentido de solver o problema do abrigo da mão-de-obra. Além do papel higiênico 

e econômico propriamente, a casa modelo do trabalhador atendia a uma função pedagógica das 

massas proletárias e o papel ideológico insofismável que ganhou amortizando tensões sociais e 

difundindo cultura como ocorreu durante o new deal e a proliferação no continente americano 

do “american way of life”.  

Elementos da tradição urbanística anglo-saxônica, como diria Peter Hall (1976), como as 

cinturas verdes, os park-ways, cidades-jardins-satélites, as unidades de vizinhança e a política 

de moradia centrada no bangalô têm guarida privilegiada no Urbanismo baiano dos anos 30 e 

40. Segundo Secchi (2009; p. 190), o século XX colocou, como em nenhum outro século, o 

parque e os demais equipamentos desportivos como parte fundamental de uma política social 

particularmente higiênico-educativa e não somente recreativa. Os médicos, educadores e 

higienistas conclamaram as populações urbanas ocidentais, no século XX, à prática crescente 

de atividades ao ar livre e na medida em que a concentração humana em cidades crescia século 

adentro, mais se generalizaram esses espaços urbanos dedicados ao sol, banho de mar, ao verde 

e ao ar.  

De acordo com Gaston Bardet, em seu L’Urbanisme de 1945, “o verdadeiro meio de arejar, 

ensolarar, sanear a cidade tanto química quanto fisicamente, é, na verdade, sua aliança com o 

verde (Bardet; 2001, p. 43). O urbanista de Vichy considerou que “Entre os males crônicos do 

desenvolvimento das cidades modernas, contra os quais somos quase impotentes para lutar, é 

preciso notar: os quarteirões insalubres, as choupanas miseráveis e privadas de luz, 

reproduzindo-se espontaneamente na economia capitalista [...]”. O conserto das cidades 



modernas, “biologicamente meios inimigos e assassinos da vida”, estava numa política de 

parques e equipamento social (centros de saúde, dispensários etc.). 

Guimarães e seus pares buscavam abrir a “cidade errada” para o sol, o ar e o verde. A “cidade 

torta” evidente nos desalinhos do traçado urbano de Salvador dos anos 40 habitava também 

dentro dos baianos moradores das “avenidas”, mocambos e cortiços e a eles se dirigiam o 

discurso da eugenia. Na Figura 39 temos uma imagem de “colegiais raquíticos” tomando banho 

de sol na Praia do Bogary, em Itapagipe, pelo serviço de eugenia da Secretaria de Educação de 

Salvador em 1945. O saber do médico atuando no corpo do colegial franzino e o saber do 

engenheiro-higienista operando nos becos e vielas da cidade convergiam para o mesmo 

propósito: a construção da cidade segundo os ideais das elites dirigentes de Salvador. 

Figura 39| Serviço de eugenia da Secretaria Municipal de Educação 

 
                                                    Fonte: A Tarde (29/01/1945, p. 2) 

 

No pós-Segunda Guerra, as políticas nacionais, no Ocidente, centravam-se decididamente no 

consumo urbano dos produtos do bem-estar social. Os planejadores sociais criam resolutamente 

que o consumo poderia se estender a todos numa escala planetária valendo-se do potencial de 

produção e das novas oportunidades de transportes e comunicações desenvolvidos nos esforços 

bélicos. Em artigo cedido ao A Tarde, Lord Marquês de Crewe, membro da Câmara Alta da 

Inglaterra, fez prospecções do após-guerra discutindo a contribuição da obra de Sir William 

Beveridge, cuja legislação de assistência social abarcava modernamente os problemas urgentes 

de saúde, moradia, educação, seguro, e todos os assuntos agrupados em torno da segurança 



social, na cidade. O Marquês de Crewe identificou a política mundial do consumo como o 

melhor caminho para alavancar a economia do Império Britânico no pós-guerra que pela 

[...] difusão mais ampla da riqueza estimulará uma maior procura não só dos produtos 

principais necessários para a alimentação nas populosas ilhas britânicas, mas também 

das modestas superfluidades que os ingleses não podem cultivar ou manufaturar [...]. 

Os meios de transportes de certo modo mais fáceis e também mais lazer, despertarão o 

desejo de viagens ao estrangeiro [...]. O dinheiro assim gasto em outros países será 

contrabalançado, espera-se, por um maior influxo de visitantes na Inglaterra. Os 

gerentes de hotéis e os fornecedores esforçar-se-ão para estudar e descobrir o que agrada 

ou desagrada aos viajantes do estrangeiro e, na medida do possível, desfazer os seus 

preconceitos (A Tarde; 23/08/43, p.3). 

Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, o país de Roosevelt elaborava um plano que 

procurava “reorganizar, ou melhor organizar [...] o aprovisionamento dos povos com produtos 

alimentícios”. O líder americano afirma que a “luta contra a fome será uma das grandes tarefas 

do após guerra”, sendo que “as intervenções não serão limitadas aos casos de fome extrema, 

pois o que se quer é criar condições para uma alimentação suficiente no mundo inteiro” (A 

Tarde; 26/04/43, p. 3).  

Richard Lewinson, jornalista do New York Times, escreveu que, no pós-guerra, “será 

necessário organizar os mercados prudente e razoavelmente, na base de um consumo mais 

amplo”. E salientou o interesse pelas reformas sociais como algo “atualmente muito vivo”, 

lembrando o famoso "plano Beveridge que prevê para a Inglaterra um sistema de seguros 

sociais amplo”, e que este encontrou grande repercussão nos países aliados (A Tarde; 26/04/43, 

p. 3 - destaque nosso). Ainda segundo o jornalista americano 

O "mundo de amanhã" era, como se sabe, a divisa da exposição universal de Nova 

Iorque, inaugurada no dia 30 de abril de 1939, cinco meses antes dos incendiários de 

Berlin atearem fogo ao mundo. Certamente, não se poderão realizar todos os projetos 

que os inventores e artistas expuseram então. Mas a ideia básica é a mesma: quer-se 

tornar o nosso globo um pouco mais habitável, reduzir a miséria, elevar o nível de 

vida, proteger melhor os pobres e os fracos, e, sobretudo, esmagar os monstros e 

as monstruosidades do nazi-fascismo (A Tarde; 26/04/43, p. 3 – destaque nosso). 

Ainda no plano internacional, no proa das novas políticas ocidentais do pós-guerra, Roosevelt 

e Churchill assinavam a bordo de um navio a famosa Carta do Atlântico que admitia os riscos 

do avanço da pobreza no mundo e o risco correlato de eclosão de uma outra guerra mundial. O 



documento apresentava as Quatro Liberdades e dentre elas, em especial, figurava a “libertação 

do medo”. A política global do consumo, esboçada por americanos e ingleses, era casada com 

a política de combate ao medo: 

Repetidas vezes salientou o presidente Roosevelt que a principal tarefa das democracias 

depois da guerra consiste em vencer o "medo ao medo", liquidando o temor da penúria, 

do desemprego, da insegurança na velhice e na doença. 

De acordo com esse vasto objetivo de guerra das Nações Unidas, tanto os Estados 

Unidos como a Inglaterra estão elaborando planos de segurança para o após guerra. O 

plano inglês é conhecido como Plano Beveridge, enquanto que o presidente Roosevelt 

submeteu recentemente à consideração do Congresso norte-americano dois relatórios 

sobre a projetada legislação de segurança social e a participação do governo nas 

principais indústrias depois da guerra [...]. As propostas norte-americanas visam abolir 

a necessidade e o desemprego pela atenuação das crises econômicas tanto individuais 

como coletivas, para todo o povo dos Estados Unidos. 

As principais recomendações contidas no relatório são: desmobilização das forças 

armadas depois da guerra; garantia de emprego; seguro contra a velhice, desemprego, 

incapacidade temporária ou permanente e cuidados médicos adequados. Ampliando o 

escopo dos programas existentes, os relatórios salientam a necessidade de assistência 

oficial à velhice, aos cegos e a outros grupos de pessoas que agora dependem de 

assistência pública; almoços grátis para colegiais, de emprego para todo soldado 

desmobilizado e para os operários das fábricas de guerra; [...] cooparticipação dos 

trabalhadores na direção das indústrias, consolidação das estradas de ferro sob um 

sistema regional mais estreito, e posse conjunta por parte dos particulares e do governo, 

de empresas-chaves tais como a aeronáutica e a construção de navios (A Tarde; 

25/05/43, p.1). 

Os grandes planos e políticas de assistência social das grandes potências hegemônicas, de algum 

modo, foram traduzidas no contexto político dos diversos outros países ocidentais, como Brasil, 

assumindo as vicissitudes regionais. Especificamente na Bahia, Orlando Gomes, professor da 

Faculdade de Direito da Bahia, escreveu longo artigo no A Tarde apresentando ao público 

baiano o Plano Beveridge como grande inovação em matéria de assistência social moderna e 

como o caminho mais aos pés para o planejamento social do pós-guerra em todo o mundo (A 

Tarde 26/04/43, p.3). Em Abril de 1943, o leitor baiano leu as seguintes linhas do professor 

sobre o famoso reformador social inglês: 



Tal foi a impressão causada no mundo pela publicação do Plano Beveridge que, em toda 

parte, se superestimou sua importância, chegando-se, mesmo, a acreditar que encerrava 

as bases de uma nova organização social. 

[...] Com objetivos mais modestos do que o de um grande reajustamento social, o Plano 

Beveridge procura, moderadamente, dar solução a um dos problemas que mais 

preocupam o homem moderno. Vive ele atormentado pelo temor da necessidade, 

cercado de riscos de toda sorte, angustiado pela incerteza do futuro próprio e da família. 

O dia de amanhã é sempre um enigma. A doença, a invalidez, a velhice, o desemprego 

são infortúnios que o levam à fome e à miséria. Vive, pois, intranquilo, por que não 

pode ter confiança no futuro. Esta insegurança causa uma inquietação geral que precisa 

cessar.  

O Plano Beveridge propõe-se assegurar a todos, sem distinção de classe, sexo ou idade, 

esse indispensável auxílio no infortúnio, sem o qual não pode haver tranquilidade de 

viver. É, em suma, uma aplicação em larga escala do Seguro Social. 

Além destes auxílios, todas as classes gozarão do benefício de instrução, que consistirá 

no proporcionamento de meios para a adoção de novo gênero de vida dos que falharam. 

[...] É interessante assinalar que a adoção do Plano modificará radicalmente o exercício 

da profissão médica implicando, praticamente, em sua socialização, pois, o tratamento 

médico, sendo um benefício concedido a todos os cidadãos, será proporcionado por um 

"Serviço Sanitário Nacional". 

[...] Realizando uma sistematização do seguro social, pela coordenação audaciosa de 

princípios preconizados pelos entusiastas da política de previdência social, representa, 

sem favor, um passo importante, no sentido de maior objetivação da solidariedade 

humana. 

A política ocidental do pós-Segunda Guerra, assumindo múltiplas formas regionais, apontava 

para planos globais de assistência social, principalmente, nos aglomerados urbanos em franco 

crescimento populacional. O planejamento do seguro social tem um capítulo destinado aos 

planos de Urbanismo, na forma em que estudamos aqui desde os anos 1930. Na Bahia, como 

expressão mais pronta temos o Plano do EPUCS, escrito nos primeiros anos da década dos 40, 

que propunha o casamento perfeito da assistência social com a geologia no plano de conjunto. 

Os documentos intitulados “Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador” e “Urbanismo como 

estudo do processo evolutivo das cidades e projeto da sua adequada estrutura” abrem os 



arquivos do EPUCS. O nosso objetivo em analisa-los é caracterizar o Plano do EPUCS.  Lendo-

os podemos identificar, no Plano do EPUCS, as marcas do welfare state com suas 

infraestruturas técnicas do bem-estar social; evolucionismo social juntamente com conceitos da 

Ecologia Humana tais como “áreas naturais”; a prática monográfica e multidisciplinar da 

realidade urbano-regional proveniente das ciências geográficas e sociais; e conceitos e 

tipologias urbanas retiradas do movimento cidade-jardim tais como os park-ways americanos, 

unidades de vizinhança e circuitos verdes (green belts).  

O documento intitulado “Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador” foi escrito pelo Escritório 

com o fim de apresentar as diretrizes dos trabalhos (Oceplan; 1979, p. 104). Mário Leal, 

segundo a sua formação sociológica construída em Harvard University, fez dos trabalhos do 

EPUCS uma espécie de “sociologia aplicada” em conjunção com a engenharia sanitária, 

assunto este que ele mesmo era catedrático. Logo no início do ofício, ele descreve a natureza 

do plano de Urbanismo que “consistirá na investigação dos fenômenos sociológicos que influem 

na” estruturação da cidade “ou que são desta, de certo modo, o reflexo”. Plano de Urbanismo baseado 

em investigação “compendiada em estudos sistematizados e na elaboração de projetos e normas 

orientadoras da correção ou ampliação das estruturas existentes, ou da criação de novas, que se tornem 

necessárias”. Plano em que “os fenômenos sociológicos que interessam à estrutura da Cidade devem 

ser perquiridos e apreciados no interior das células familiares, nas diversas estratificações da 

população” (destaque nosso). Em seguida, o engenheiro afirma que projetos e normas “serão 

elaborados e desenvolvidos à luz das conclusões emergentes das investigações e estudos 

procedidos”. A prática de levantamentos urbano-regionais, como o fez Alfred Agache na cidade 

do Rio de Janeiro (1927-30) e Peltier de Queiroz na Bahia dos anos 1930, também seria 

solicitada pelo contrato que estabeleceu Mário Leal frente ao EPUCS em 1942. Tal 

procedimento deita profunda raiz numa tradição da geografia e sociologia francesas que vem 

do final do XIX e que mesmo tendo nomes expoentes, como Vidal de la Blache (1845-1918) e 

Frédéric Le Play (1806-1882), se diluiu em práticas e discursos sobre a cidade das primeiras 

décadas do século passado no Ocidente.  

Mário Leal, pensando política de bem-estar, afirmou que os inquéritos a serem realizados em 

Salvador, entre 1943-47, se debruçariam sobre “problemas sociais, para cuja solução a Cidade 

deve estar, estruturalmente, preparada, os que dizem respeito à localização e distribuição dos 

vários estratos de sua população (zoning); os de saúde e higiene; os de economia e trabalho; os 

de habitação e alimentação; os de educação e instrução; os de interação social e bem-estar 

(wellfare)” (Oceplan; 1978, p. 105).  



 As investigações e pesquisadas realizadas a partir de meados do ano de 1944 diziam respeito, 

entre outros, aos seguintes aspectos: a) aspectos antropológicos e etnográficos; b) aspectos 

antropogeográficos; c) aspectos sociogênicos; d) a formação da cidade do Salvador; e) a 

evolução cultural da sociedade baiana; f) potencial econômico (Oceplan; 1979, p. 100). 

Quadro 6| Resumo da pesquisa realizada pelo EPUCS 

 

Dentro do espírito do welfare, os engenheiros do EPUCS comentam sobre “as estruturas, 

recursos e facilidades” que em seu conjunto “dão forma física à sede do aglomerado humano a 

que se dá o nome de CIDADE [...]” (Oceplan; 1978; p. 105). São recursos de transporte, de 

assistência social e amparo ao infortúnio, de abastecimento, de indústria e comércio, de 

moradia, de educação artística e de cultura, de serviços de governo e administração pública, de 

“praças de esportes, campos e locais especializados para jogos e recreações”, de segurança 

pública, de redes de saneamento, enfim, “todos os recursos e facilidades que a Civilização criou 

para maior comodidade, conforto e prazer do homem, elevando-os ao nível de verdadeiras 

necessidades da vida contemporânea”. Portanto, o Plano do EPUCS propunha uma extensa 

investigação das estruturas sociais de Salvador a partir da qual se promoveria as correções da 

estrutura da cidade e sua equipagem moderna. 

Outro documento de apresentação do Escritório foi escrito por Mário Leal intitulado 

“Urbanismo como processo evolutivo” revela outras fontes do pensamento urbanístico-social 

tributárias do EPUCS. Neste ensaio, Mário Leal, evidenciando sua formação em Sociologia, 

faz digressão em longas pinceladas sobre as etapas da evolução da humanidade, desde a vida 

nômade, “em contato íntimo com a natureza”, até alcançar formas de vida coletiva mais 

complexas, tendendo a formação de núcleos mais estáveis e sedentários, onde o nascente 



conceito de economia social fazia premente o senso de cooperação social (Oceplan; 1979, p. 

106). Sobre esses princípios, o engenheiro-sociólogo ensina que “a evolução, através dos 

séculos, desses grupos primitivos para o complexo social dos grandes centros urbanos de hoje, 

continuamente afirmou esses princípios (economia social/cooperação) sob diferentes prismas, 

notadamente: os de ordem econômica, do conforto, da cultura e distrações do espírito, de 

higiene, de segurança contra o crime, de preservação contra a hostilidade do meio físico 

ambiente” (Idem; p. 106-07). 

Como cenário onde os processos socioeconômicos das sociedades complexas acontecem, a 

cidade tem de ser funcional. Mesmo sem citar, o que é típico em Mário Leal, é clara a referência 

ao clássico "De la Division du Travail Social” de Durkheim onde se passa da solidariedade 

mecânica das sociedades primitivas para a solidariedade orgânica das sociedades capitalistas 

e complexas.  E a cidade funcional é onde se abriga as sociedades complexas com sua divisão 

do trabalho.  

A partir da formação de Mário Leal se percebe claramente a visada da Engenharia Sanitária 

com suas redes técnicas e higienizadoras e da Sociologia principalmente a partir da sociologia 

americana, especialmente, a Ecologia Humana em ascensão mundial a partir dos anos 1920. 

Como registramos acima, Mário Leal tinha formação em Engenharia Civil (parte do curso 

realizado na EPB entre 1912 a 1914 e completada no Rio de Janeiro), professor livre docente 

da Escola Nacional de Engenharia onde lecionou disciplinas de Higiene, Saneamento e 

Urbanismo e na Escola Nacional de Belas Artes, também no Rio, lecionou Higiene da 

Habitação. Entre 1930 a 1932, como bolsista da Rockefeller, estudou Engenharia Sanitária e 

Sociologia na Harvard Universtity (Barbosa; 2010).  

A teoria evolucionista, própria da corrente sociológica funcionalista que Mário Leal seguia, 

assim como a lógica de rede da Engenharia Sanitária imprimiram suas marcas indeléveis na 

compreensão do escritório baiano sobre o que vem a ser o Urbanismo e a sua compreensão do 

fenômeno urbano. À visão evolutiva da cidade e seus processos que se desenvolveriam por 

etapas lentas e graduais, juntam-se a compreensão da cidade como organismo composto de 

diversas partes que se conectam afim da harmonia do todo, o recurso ao plano global de 

Urbanismo são, entre outras, as características da “sociologia” do EPUCS.  

Esse foi, é e será o processo evolutivo da formação das cidades. E, se evolutivo, não se 

opera por saltos, mas sim por transformações harmoniosa e sistemática, ditada por uma 



sincronização mais e mais perfeita em múltiplos fatores, visíveis ou invisivelmente 

operantes.  

[...] Assim é que se torna possível a descrição da trajetória, que não é uma linha reta, 

mas sim uma curva contínua, e, até certo ponto, fácil de extrapolar no futuro, quando 

conhecidos os pontos que lhe marcaram a evolução no passado (Oceplan; 1979, p. 107-

08). 

A terapêutica deveria partir do estudo da evolução da cidade atentando para os múltiplos pontos 

de vistas possíveis que apenas a multidisciplinaridade poderia dar conta. Lembremos que já nos 

anos 1930, na Bahia, identificamos essa máxima urbanística na Semana de Urbanismo e nos 

diversos planos urbanos naquela década. De todos os modos, o apelo à busca da realidade 

singular da cidade (lembramos Geddes) e a necessidade do tratamento a partir daí e de modo 

global é uma marca desse Urbanismo. Neste sentido, Mário Leal afirma que 

Fugindo a essa realidade, para levar a efeito, nas cidades obras em si meritórias, mas que 

não se encontram dentro na trajetória de sua natural evolução, é o mesmo que plantar bela 

árvore em terreno sáfaro, para vê-la minguar com o tempo, entristecida e abatida no 

próprio insolamento [...] Se tudo isso é verdade, não pode haver dúvida de que o 

urbanismo é um problema social instante e só pode ser resolvido com a utilização de 
elementos cooperantes, representativos de todos os setores da sabedoria humana, 

postos a serviço da causa comum e ungidos da maior humildade e modéstia (Oceplan; 

1979, p. 108-09 – destaque nosso). 

Por meio do levantamento urbano-regional poderia se medir as ações do passado sobre o 

presente e o seu devir. A partir daí, cônscios das suas tendências, os técnicos esboçam um corpo 

doutrinal do qual os projetos urbanísticos beberiam da fonte da compreensão das leis que regiam 

o desenvolvimento da Cidade do Salvador, não lhe prejudicando em seu processo evolutivo. 

[...] Os trabalhos de investigação [...] deverão esclarecer pelo exame minucioso do 

passado da Cidade as suas legítimas tendências urbanísticas regidas pelas condições 

naturais do meio físico e por motivos sociológicos, culturais, étnicos e econômicos, bem 

como as razões de distorção das tendências originárias, verificadas no passado antevistas 

para o futuro (Oceplan; 1979, p. 110). 

Por tanto, a partir do plano sociológico de investigação urbana o EPUCS se lançaria à ação de 

correção dos erros acumulados dentro da estrutura urbana. Para tal, em 1944, técnicos foram a 

campo, sob a supervisão de Admar Guimarães, levantando informações urbanísticas precisas 

de certas áreas da cidade, notavelmente, as pequenas “avenidas” insalubres que abrigavam 



pobres, pequenas filas de casas que desciam das cumeadas rumo aos vales da região. 

Analisaremos em seguida o programa modernizador do Escritório para a capital baiana através 

dos vales que conformavam espigões de moradias. A cidade civilizada do EPUCS vinha pelos 

vales.

5.4.1. A “Cidade Errada” que o EPUCS encontrou: relatos de campo 

A partir dos textos, plantas e fotos, procuraremos mostrar que o EPUCS foi a manifestação mais 

acabada do sonho, dos desejos manifestados de uma elite dirigente acompanhada por uma classe 

média por um tipo de “cidade civilizada”. Relatos de campo foram realizados durante o segundo 

semestre de 1944 por técnicos do EPUCS que desceram nas diversas “avenidas” de casas 

habitadas por lavadeiras e outros trabalhadores braçais. Tais relatórios continham descrições e 

observações meticulosas das condições de vida dessa gente pobre que residiam em pequenos 

corredores de casas que, quase sempre, desembocavam nos vales da cidade. A “cidade errada”, 

segundo o Escritório, já descia os vales. As condições gerais de higiene da cidade do Salvador 

deixavam muito a desejar, especialmente, nas pequenas vielas de casinhas pobres que ofereciam 

o triste espetáculo do uso coletivo de banheiros, W.C. e penas d’águas e outras condições 

ambientais que mereceram a reprovação do Escritório. 

A Rua Rio de São Pedro24, no Bairro da Graça, foi visitada em Agosto de 1944 pelos técnicos 

do EPUCS que desceram a ruela de casas pobres que desagua no grande vale do Chame-Chame. 

Nas Quadra A e B daquela rua o técnico de campo relatou a “não existência de instalações de 

água e de esgotos” e  

Muito raramente se encontra uma casa com luz elétrica. Nos quadros acima referidos, 

conforme planta, se encontram agrupamentos de casas no pior estado de 

conservação possível. Nas casas em que os moradores, apavorados, passam as noites 

de chuva em claro, temendo que as paredes desabem sobre eles. Nas outras, em que 

moram famílias em quartos absolutamente privados de ar, recebendo, apenas, a luz que 

as portas de entrada, mal pregadas, deixam passar quando se abrem (destaque nosso).  

Para os moradores das quadras A e B, da Rua Rio de São Pedro, existiam os seguintes W.C., 

todos sem água: 1 W.C. servindo 10 casas; 1 W.C. para 12 domicílios; 1 W.C. para 6 casas; 1 

W.C. para 3 domicílios; 1 W.C. para 4 domicílios; e 1 W.C. para 3 casas.

24 Inquérito sobre a População, "Relatório", Mancha Nº 01 - Rua Rio São Pedro / Quadras A à I. Salvador: [s.n.], 8, 9 e 12/08/1944. 11 
p. BR BA AHMS PMS URB EPUCS 02.01.01/000.818. 



O técnico registrou que os moradores das quadras A e B da Rua Rio de São Pedro se serviam 

de água comprada ou dada de favor trazida “de uma fonte distante, existente na baixada que 

leva ao Chame-Chame”. O lixo das casas mais próximas era recolhido pela Prefeitura e o 

daquelas que se encontravam mais para dentro era lançado ao redor. No mais, o técnico de 

campo verificou “a não existência de banheiros, nestes quadros, quer individual, quer coletivos. 

Servem-se para banho, das bacias de flandre, em que lavam a roupa da freguesia”. E concluiu 

dizendo “que o ambiente oferece o mais desolador aspecto, já do ponto de vista higiênico 

e sanitário, já do ponto de vista educacional e moral”.  

Descendo o mesmo observador para a Quadra C da Rua do Rio de São Pedro verificou a 

existência de algumas casas que possuem W.C. próprios, “tudo porém uma mesma fossa para 

duas, três, casas”. Os W.C. eram instalados, na maioria, “fora da casa, numa tapagem de tábuas 

coberta de zinco”. Nesta quadra a água era “trazida em latas, de um riacho situado bem longe, 

tendo o caminho enlameado quase todo estreito entre o mato e escorregadio. O riacho fica 

descoberto e a água é suja pelos próprios que a vão colher. Alguns moradores compram água a 

$ 1,00 a carga; esta água é retirada de uma fonte que possui tampa e é menos suja que a do 

riacho”. A Figura 40 revela o aspecto do grande vale do Chame-Chame antes da construção, 

nos anos 1960, da Avenida Centenário. 

Figura 40| Aspectos do Vale do Chame-Chame antes da construção da avenida

 
                             Foto: http://riosdesalvador.blogspot.com.br/2010/11/rio-dos-seixos.html 

Os vales mais profundos da região de Salvador eram recobertos pela Mata Atlântica e 

percorridos por uma infinidade de cursos d’água, rios perenes ou intermitentes, que 

acumulavam poças ao longo do seu curso. Os engenheiros e médicos da Saúde Pública 

acusavam os fundos dos vales de Salvador de criatórios dos mosquitos da malária e da febre 

amarela clamando, portanto, pelo seu saneamento. Os habitantes dos vales e de suas encostas 



desbravavam as matas, construíam seus casebres e trilhas de que se serviam para se deslocar de 

um punhado a outro de casinhas. Principalmente, os níveis mais ou menos aplanados dessas 

gargantas eram ocupados, segundo o técnico de campo, por “Algumas casas [que] têm a parte 

anterior num plano mais alto que a metade posterior. Outras são verdadeiros buracos escuros 

exalando mau cheiro”.  Na quadra D “as condições aí são quase as mesmas da quadra C, sendo 

que raras casas têm W.C.” 

Umas casas possuem uma fossa coletiva, onde é feito o despejo, e de onde sai "um 

mundão de mosquitos" (sic.) quando se levanta a tampa para fazer os referidos despejos. 

Outras nem fossa possuem e os despejos são feitos no mato ou em plena rua como 

tivemos ocasião presenciar. Quanto ao lixo, é todo jogado no mato. Não existe 

calçamento nem alinhamento. Os caminhos enladeirados servem de esgoto natural para 

as águas servidas e de chuva, sendo, às vezes, preciso acrobacia para se passar em certos 

lugares. 

Ainda na Rua Rio de São Pedro - Quadra G – o homem de campo descreve o pior trecho desse 

logradouro num estilo que nos faz lembrar o clássico A Situação da Classe Trabalhadora na 

Inglaterra de Engels, nestes termos que se seguem: 

Esgoto não existe. As águas correm pelos caminhos enladeirados. Há um cano de esgoto 

(vindo de outro local) com um trecho fora da terra, onde está partido, e a água contínua 

tem caminho ladeira a baixo. A maioria das casas tem W.C. coletivo. Uma fossa onde 

alguns moradores fazem despejos, acha-se aberta exalando mau cheiro. O lixo é jogado 

no mato. 

O prédio R 18-126 apresenta condições higiênicas muito além de precárias. Alguns dos 

quartos aí existentes estão situados num subterrâneo, tendo a porta voltada para um beco 

sem saída transversal ao beco que lhe dá acesso. Os quartos que têm por teto o soalho 

do andar térreo não recebem luz de porta nenhuma, e os que lhe ficam em frente e têm 

teto de telha, possuem uma das telhas de vidro, por onde entra um fraquíssimo fio de 

luz. O beco de acesso é uma espécie de túnel, formado por uma parte da casa que em 

ruínas. 

Descendo o grande vale, alcançou o inquérito a Rua Chame-Chame onde o técnico de campo 

narrou os aspectos deprimentes da “cidade errada” que vicejava nos vales da Bahia.  

A rua Chame-Chame compõe-se de 145 casas, a maioria destas casas é de uma 

pobreza de causar pena, estão todas muito estragadas, a CC1025 está com uma parte 

25 Código que o inquérito do EPUCS forneceu para cada imóvel. 



do fundo caída, a CC71 não tem paredes, é cercada de portas e madeiras velhas supostas 

umas sobre as outras e a CC116 está em ruínas. Nesta rua poucas casas têm W.C. 

individuais, algumas têm coletiva, a maioria faz os despojos nos próprios quintais. 

Contam-se as que têm instalação elétrica, quase todas são iluminadas a querosene, 

algumas a lamparina, pela dificuldade que os seus moradores acham para encontrar 

querosene e algumas à vela. 

Instalação de água só nas casas melhores, estas mesmas têm W.C. individuais, muitas 

têm cisternas, e as demais vão buscar a água de que necessitam nas cisternas dos 

vizinhos. O caminhão da Prefeitura recolhe o lixo do começo da rua, em outra parte é 

recolhido por uma carroça da Prefeitura, e algumas fazem os despejos nas imediações 

das habitações causando um mau cheiro bastante desagradável. Esta rua tem diversas 

valas passando por perto das casas (destaque nosso). 

Em muitos bairros tradicionais como Barra e Liberdade pululavam centenas de pequenas 

“avenidas” entremetidas nas áreas residenciais. Eram pequenos quistos “incivilizados” e 

“insalubres” onde residiam pobres trabalhadores, mormente negros, que prestavam serviços 

domésticos nas circunvizinhanças como, por exemplo, as lavadeiras da Barra. Avenida 

Brandão26, no Bairro da Barra, composta de um conjuntinho de casas descendo o morro que dá 

no mar, apresentava um banheiro coletivo para 11 casas e nesse banheiro “os moradores de 

todas as 11 casas” iam “se abastecer d'água para beber e para gastos”. Havia na Avenida 

Brandão, segundo o técnico de campo do EPUCS, apenas “uma centina coletiva para as 11 

casas, servindo-se dela um total de 35 pessoas”. O lixo de 5 casas era coletado pelo caminhão 

da Prefeitura sendo que “as demais casas despejam-no na ribanceira”. 

A Avenida Diná27, situada na Rua Marquês de Caravelas, na Barra, era composta de duas filas 

de casa limitadas ao fundo pela mesma parede. Seus moradores eram abastecidos por uma pena 

de água que enchia “dois reservatórios que geralmente [ficavam] esgotados antes de terminar o 

dia”. E dois banheiros, três W.C. e uma torneira, coletivos, estavam colocados ao fundo da 

Avenida, mas “somente um W.C. possui instalação de água”, que, porém, não funcionava. Em 

volta das casas havia um passeio provido de “uma valeta e esgoto”. As águas servidas eram 

atiradas em frente. Não havia calçamento e somente um pedaço era cimentado, “porém em 

péssimas condições”. As lavandeiras da Av. Diná estendiam a roupa em "coradores" e 

utilizavam, para o banho, da mesma bacia em que lavavam a roupa. Os fogões estavam 

26 Edíria Vidal Peralva [?]. Inquérito sobre a população, "Relatório", Mancha 06 - Adjacência da Av. Brandão. 
Salvador: [s.n.], s.d.. 01 p. BR BA AHMS PMS URB EPUCS 02.01.02/000.823. 
27 Yvette Guimarães. Inquérito sobre a população, "Relatório", Mancha 05 - Avenida Diná. Salvador: [s.n.], 01/08/1944. 
01 p. BR BA AHMS PMS URB EPUCS 02.01.01/000.822. 



instalados em “uma espécie de corredor diretamente ligado com a sala, ficando tudo cheio de 

fumaça”.  

A narrativa segue até a Travessa Hugo Wilson28, na Vitória, situada à Avenida Sete, constando 

de 16 casinhas dispostas numa escadaria até o fundo do declive, em direção ao mar. As pedras 

da escadaria estavam repletas de limo sendo, portanto, “bastante escorregadias”.  

Uma valeta de cimento constitui o esgoto das águas da chuva e servidas, sendo que 

encostado ao muro que delimita a avenida há um buraco por onde as mesmas passam 

para o terreno vizinho (uma roça). As casas não possuem encanamento de água, W.C. 

nem banheiro individuais. São servidas por um W.C. e um banheiro coletivos, achando-

se ambos sem água, por terem sido roubados os encanamentos há bastante tempo. Um 

outro W.C. já existiu aí, estando, porém, atualmente entulhado. Para o banho a água é 

levada em latas, ao banheiro ou às casas. Alguns utilizam-se de bacias e as lavandeiras 

e suas famílias usam para isso as mesmas bacias em que fazem a lavagem de roupa. 

Lavada na rua, a roupa é aí estendida, em cordas e no chão. Não havendo cozinha, o 

fogão rudimentar é instalado em compartimento que em algumas casas é quarto, em 

outras na sala de refeições. 

Na Avenida Transversal à Av. Princesa Isabel29, na Barra, a pavimentação era feita de pedras 

irregulares. Num espaço cimentado no meio da Avenida existia uma torneira onde os moradores 

recolhiam água. Deste lugar em diante, a Avenida ficava sempre molhada, “pois sendo o terreno 

inclinado, a água usada vai correndo pelo chão afora”. No fim da Avenida existiam dois W.C. 

que não possuíam água. Av. Santa Teresinha30 era composta de 5 casas onde não se verificou 

instalação de esgotos nessas casas, tinha um WC coletivo, que ficava a alguma distância, mas 

que estava “entupido exalando um cheiro desagradável”. Ainda na Barra, bairro aristocrático 

de Salvador, havia o Alto da Raiz31, localizado entre as ruas Marquês de Caravelas, Miguel 

Bournier e Jardim Brasil muito próximo ao vale do Chama-Chame. O técnico do EPUCS 

registrou que era nos lugares mais baixos do morro que existiam cisternas onde os moradores 

do Alto da Raiz se proviam de água. Grande parte da população feminina era composta de 

lavadeiras, “tendo elas de transportar as latas até suas casas ou as bacias de roupas até às fontes”. 

28 Inquérito sobre a população, "Relatório", Mancha nº 02- Travessa Hugo Wilson. Salvador: [s.n.], 18/08/1944. 02 p. 
BR BA AHMS PMS URB EPUCS 02.01.02/000.819. 
29 Inquérito sobre a População "Relatório", Mancha 11 - Av. Transversal da Av. Princesa Isabel. Salvador: [s.n.], 
29/08/1944. 01 p. BR BA AHMS PMS URB EPUCS 02.01.02/000.828. 
30 Inquérito sobre a População "Relatório", Mancha 10 - Av. Santa Terezinha. Salvador: [s.n.], 1945. 01 p. BR BA 
AHMS PMS URB EPUCS 02.01.01/000.827. 
31 Inquérito sobre a População "Relatório", Mancha 14 - Av. Alto da Raiz. Salvador: [s.n.], 14/09/1944. 04 p. BR BA 
AHMS PMS URB EPUCS 02.01.02/000.831. 



A grande maioria das casas do Alto da Raiz não possuíam W.C., sendo que os seus moradores 

faziam “os despejos no mato”. Um pequeno número possuía W.C. coletivo com fossa. 

No Morro do Gavazza32, perto do Farol da Barra, onde o técnico subiu para contar casinhas 

situadas mais no alto, “bastante dispersas”, em meio à vegetação tropical, apresentavam o 

aspecto do “tipo de choupana”. Nelas  

[...] não há água encanada, esgoto, W.C. nem luz elétrica”. A água, geralmente, é doada 

por pessoas amigas, moradoras nas ruas vizinhas, e transportada em latas morro acima. 

As casas situadas mais próximas à base do morro estão dispostas, na maioria em forma 

de "avenidas". Dessas casas, algumas têm W.C. próprio ou fossa, água encanada, 

banheiro; outras têm W.C. coletivo e a água é retirada das fontes que aí existem. Uns 

moradores jogam o lixo no mato, outros levam-no até a rua mais próxima onde o recolha 

o caminhão da Prefeitura. Muito frequentemente encontramos valetas a título de esgoto, 

cavadas na terra em frente às casas. Em grande número as casas são construídas pelos 

moradores e às próprias custas, pagando os mesmos ao proprietário do terreno uma 

mensalidade que é, no mínimo de $ 10,00. 

Na Liberdade, grande bairro proletário de Salvador, ao norte, o técnico de campo foi até a 

Avenida Mota33 e anotou que  

Poucas são as casas da Avenida Mota que têm W.C. e banheiros particulares, algumas 

utilizam-se de W.C. coletivos. A maioria delas fazem os despejos nos matos, nos 

quintais e nas valas, de onde apanham água para molhar hortas. Todos os W.C. 

existentes nesta avenida são de fossa e nos banheiros não tem água. Em algumas casas 

há luz elétrica e água encanada, as outras abastecem-se em torneiras coletivas e em 

fontes próximas. 

Partindo de tais aspectos, e muitos outros, o Plano do EPUCS apresentou seu capítulo da 

Habitação Proletária, com o fim de remediar o pobre em “ilhas” projetadas em pequenos platôs 

delimitados pelos vales e seu plano de saneamento dos grandes vales de Salvador promovendo 

o uso habitacional de encosta, os parques verdes lineares destinados ao recreio, ou como 

delimitação “natural” entre setores habitacionais planejados nos altos e como corredores das 

grandes circulações da cidade. 

32 Inquérito sobre a População "Relatório", Mancha 08 - Morro do Gavazza. Salvador: [s.n.], 1945. 02 p. BR BA AHMS 
PMS URB EPUCS 02.01.01/000.825. 
33 Inquérito sobre a População "Relatório", Mancha 13 - Avenida Mota. Salvador: [s.n.], 30/08/1944. 01 p. BR BA 
AHMS PMS URB EPUCS 02.01.01/000.830. 



5.4.2. Um plano de vales para Salvador                                 

Projetamos aqui apresentar, em largos traçados, o plano geral do EPUCS para a capital dos 

baianos dos anos 1940. Em nome da economia, higiene e segurança, pressupostos de uma 

“cidade moderna”, como o próprio Mário Leal escrevera, o EPUCS projetou uma cidade 

perfeita de redes (água, esgoto, sistema viário) aliada ao vales e altiplanos da região. A 

modernização de Salvador viria pelos vales com seu sistema integrado de avenidas-parques 

conectando e delimitando as cumeadas residenciais, promovendo as grandes circulações do 

tráfego urbano e a condução dos grandes dutos de saneamento, parques lineares de cultura do 

corpo e de grande efeito estético e saneador dos altos habitados pelos baianos. Portanto, um 

plano de conjunto, tal como se vinha discutindo nos anos 30, na Bahia, que remodelando 

primeiramente os vales da região promoveria Salvador ao status de “cidade moderna”. Esta era 

qualificada como uma cidade sistêmica e assistencialista que através das redes técnicas e 

habitação, envolvidas pelos vales, produziria eficientemente o aproveitamento dos recursos 

econômico e humano.  

No princípio dos trabalhos do EPUCS era o relevo. E o relevo se fez verbo e de algum modo 

encarnou em diversas intervenções na cidade do Salvador a partir dos anos 40. O relevo era o 

soberano fundamento dos trabalhos de um sanitarista cultivado como o foi Mário Leal. O estudo 

da geomorfologia da região (orografia, geologia, hidrologia e botânica) precedeu a construção 

dos modelos teóricos e diretrizes gerais traçados pelo engenheiro sanitarista baiano (Oceplan; 

1976, p. 57). A cidade foi entendida como um conjunto de bacias hidrográficas, ou mesmo 

enquanto um grande sistema hidrológico de escoamento e reservatórios de fluidos. Este modelo 

de apreensão da cidade influenciou grandemente o planejamento dos sistemas urbanos (água, 

esgoto, tráfego) que seriam desenhados entre as muitas cumeadas e talvegues que a região é 

pródiga. O recurso topográfico elevado a posição de dogma fez com que as proposições do 

EPUCS se revestissem de neutralidade e quase naturalidade.  

O arranjo geológico do promontório onde se desenvolvera a cidade sulcado por dezenas de 

vales mais ou menos profundos e crivado por uma miríade de pequenos altiplanos se apresentou 

como fonte de inspiração natural dos seus trabalhos, como palestrou o arquiteto Diógenes 

Rebouças na Faculdade de Arquitetura da UFBA em 199034 (Figura 42). Pelos anos 1940, o 

EPUCS modelou em seus escritos a imagem da cidade com uma variedade de altiplanos em 

forma de trevos separados pelos vales de que a geomorfologia do sítio urbano é rica (Figura 

34 Diógenes, R. Depoimentos sobre o EPUCS. 05/12/1990. FAUFBA (Acervo da FAUFBA). 



41). O conjunto de “trevos” e vales formavam a matéria-prima “natural” para os traçados do 

jovem e talentoso arquiteto Rebouças.  

[...] os pequenos planaltos afetam a forma de palmas ou de folhas de trevo, cujas 

encostas arborizadas, mais ou menos brandas, estabelecem uma suave transição das 

chapadas superiores para as áreas quase planas do fundo dos vales – interessante 

característica da região, que convém ser respeitada no planejamento da Cidade, para a 

preservação do seu invejável clima e de seu inexcedível pitoresco.  

Os pequenos vales que, divergentes entre si, recortam caprichosamente as palmas ou 

folhas do trevo, têm origem numa garganta comum que é o centro de irradiação dos 

elementos da palma ou ponto nuclear do trevo, e se articulam, por sua vez, a outros vales 

maiores, que separam, uns dos outros, os diversos altiplanos que resultam do sistema 

(Oceplan; 1976, p. 58). 

Figura 41| Modelo do Trevo35 

 

O modelo espacial do EPUCS é sucintamente apresentado na citação a seguir onde se é possível 

identificar os vários estratos de cobertura residencial e os fluxos ascendentes e descendentes no 

sistema composto pelos trevos e vales. O conceito saxônico de centro cívico e cinturas verdes 

estão presentes nesse modelado ao lado do conceito de park-ways que correriam nos fundos de 

vales e a separação entre as cottages de cima dos altiplanos e as “ilhas” de habitações coletivas 

nas encostas verdes dos trevos etc. 

Tais gargantas (no centro dos trevos – Figura 41) prestam-se admiravelmente para 

centros cívicos e de abastecimento da zona circunjacente; as nervuras das folhas do 

trevo marcam o traçado das estradas que devem ligar o centro cívico e de abastecimento 

ás residências localizadas nas chapadas; os fundos dos vales maiores, com a ampla 

articulação dos talvegs tributários, são naturalmente indicados para leito das estradas de 

tráfego pesado, para parques e bosques, e para o traçado dos grandes coletores-tronco 

35 As imagens a seguir, com exceção das reportagens de jornal, fazem parte do acervo de gráficos e plantas do EPUCS. 



de águas e esgotos; as encostas mais ou menos brandas, formando a zona de transição 

de parque para o loteamento residencial dos altiplanos, prestam-se para sede de 

residências coletivas (Figura 43), arranjadas segundo as curvas de nível tomando a 

forma de parque inglês, isto é, de uma área contínua de gramado, sobre a qual, num 

ponto ou noutro, se elevam essas residências (Oceplan;1976,  p. 58). 

Figura 42| EPUCS: modelagem da geomorfologia da região  

 
 

Figura 43: EPUCS: perfil esquemático da habitação 

 
 

A Figura 43 esquematiza o sistema chapadas-encostas-vales. Nas cumeadas o Plano do EPUCS 

estabeleceria bairros residenciais baseados em habitações isoladas, ao estilo inglês, delimitadas 

nos estremos pela faixa verde que antecipa as encostas que dão para os vales dos dois lados. 

Alamedas centrais, como “nervura do trevo”, seriam responsáveis em distribuir o tráfego até as 

“folhas do trevo”. Nas encostas seriam edificados, em forma de ilhas, blocos coletivos de 

habitação de modo a não comprometer a continuidade do verde linear das encostas. Acessos 

permitiriam a subida e a descida do tráfego pelas encostas até alcançar às avenidas-parques nos 

fundos dos vales que seriam destinados, primeiramente, ao trânsito pesado. O funcionamento 

harmonioso do sistema descrito em seu fundamento garantiria o objetivo da cidade que é 



oferecer “as desejáveis condições de habitação, segurança e higiene, e facilidades de trabalho, 

educação e amparo social, além de outros privilégios da vida em sociedade”. Estas são as 

funções da cidade segundo o EPUCS e sua tradição. 

Os problemas da água e do esgoto que são sua distribuição, drenagem e evacuação, seriam 

resolvidos conjuntamente lançando aos vales o papel de escoamento principal até às áreas 

residenciais ou oceano. Problemas graves que desde a aurora republicana se tentou resolver na 

capital, como testificam os trabalhos do insigne Teodoro Sampaio (1910), a questão da água e 

esgoto avançara pouco até os anos 1940 sendo este atraso responsável pelo título conferido a 

Salvador de cidade malarígena (Oceplan; 1979, p. 65).   

Um jornalista assim comentou sobre as condições de saneamento de Salvador: “A capital baiana 

possui um serviço de esgotos deficientíssimo que melhor diríamos não possuir nenhum. Quanto 

ao abastecimento de água, conquanto tecnicamente aparelhado, não foi completado, do que 

resulta certas zonas não terem água encanada, ou o suprimento ser insuficiente. De muitos anos 

a Bahia reclama, já não dizemos melhoramento, mas essa medida elementar de higiene pública, 

sem a qual as suas portas estão abertas a todos os contágios e epidemias, pois não se admite 

hoje uma cidade sem água e esgotos [...]” (A Tarde; 07/11/1944, p. 2). 

Os vales húmidos e profundos, que a capital da Bahia é rica, e os seus mosquitos transmissores 

de doenças, preocupavam o Governo Federal e a Fundação Rockeffeler, sua aliada no combate 

à malária no Nordeste. Em abril de 1943, em Natal, foi instalada a Comissão de Estudos dos 

Vales Húmidos do Nordeste com o intuito de ser o braço especializado do Departamento 

Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) no quesito vales nordestinos (A Tarde; 06/04/1943, 

p. 3).  O DNOS foi órgão federal criado pelo presidente Getúlio Vargas com sede no Rio de 

Janeiro cujo principal objetivo fora realizar estudos e sanear regiões paludicas pelo país inteiro 

como foi o caso da Baixada Fluminense.  Algumas regiões insalubres na Bahia foram visitadas 

como foi o caso do Recôncavo para o qual foi prometido um plano federal de saneamento da 

região (Figura 44). 

Os planejadores, seguindo a orientação do seu tempo, concebiam os rios em Salvador enquanto 

fonte de recurso no sentido de majorar a produção da terra, tornando-a fértil ou rentável para 

seu uso econômico, e um meio de regenerar o homem fazendo-o útil, sadio e produtivo. No fim, 

os dois propósitos que envolvem o saneamento dos vales urbanos, suburbanos e rurais que são 

a regeneração econômica da terra e do homem se casam. 

 



 
 

Figura 44| Plano do DNOS para saneamento do Recôncavo Baiano (1941) 

 
                                                    Fonte: A Tarde (07/08/41, p. 2). 
 

Obras de saneamento de vales húmidos da capital baiana foram executadas pelo Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento nos anos 40. Os planos de trabalho, que seguiriam por vários 

anos, atacaram os vales dos Rios Camorogipe, Lucaia, Tripas, na cidade, e Rio das Pedras e 

afluentes em Itapoã. O jornal informa a natureza e dimensão dos trabalhos: “São os trabalhos 

preliminares de limpeza e alargamento a cargo de grande número de homens, seguindo-se a 

locação dos mesmos rios, que já está, sendo feita”. E mais adiante o engenheiro responsável 

pelas obras é entrevistado:  

Esta primeira fase do serviço, constante de limpeza e desobstrução dos cursos d'água, 

tem dois objetivos: um imediato, que é o abaixamento do nível das águas, o que se 

consegue numa percentagem de 50 a 60%; o outro, o de permitir o estudo das bacias 

hidrográficas, podendo ser, assim, traçado um plano de conjunto para a execução de 

uma obra tecnicamente consciente e valiosa sobre o seu duplo aspecto de 
recuperação da terra e, principalmente, do homem (A Tarde, 8/11/44, p. 2 – destaque 

nosso). 

 O Urbanismo e a Engenharia estavam a serviço de um projeto de construção do Estado 

capitalista brasileiro e de uma nação organizada, una, indivisível.  A seguir, o trecho final da 

entrevista do engenheiro do DNOS responsável pelas obras de saneamento dos vales baianos: 



O povo baiano pode ficar tranquilo de que chegou, nesse terreno, a sua vez. Vamos 

recuperar a terra, boa, fértil, produtiva; vamos, sobretudo, recuperar o homem, 

bom, laborioso, bem brasileiro, que aí está se aniquilando pelas endemias, 

transformando-o num elemento útil, produtivo, para maior grandeza e pujança do 
Brasil. Vamos fazer a conjugação desses dois elementos, afim de que possamos dar tudo 

na ingente batalha da produção em que está empenhado o Brasil, contribuindo na medida 

das nossas possibilidades, para o auxílio aos nossos aliados e aos nossos próprios 

patrícios que estão empenhados nessa luta gigantesca contra a opressão e a tirania nazi-

nipo-fascista, que desta vez desaparecerá para sempre, da face da terra. 

Conforme a Figura 45, em 1944, iniciou-se o saneamento do vale pantanoso do Rio das Tripas, 

o primeiro vale após o centro urbano que dá acesso à Baixa dos Sapateiros e bairros da segunda 

cumeada. Segundo proposta viária do EPUCS, o vale das Tripas seria saneado e ocupado por 

uma avenida-parque de contorno do centro da cidade. O interventor federal Renato Aleixo criou 

em 1943, mediante decreto estadual, a Comissão de Água e Esgotos que vinculada à Secretaria 

de Viação, seria responsável em "proceder aos estudos e obras da construção da rede de esgotos 

da capital baiana e extensão da rede de águas (A Tarde; 04/12/43, p. 2). 
 

Figura 45| Obras do DNOS no vale do Rio das Tripas em Salvador (1944) 

 
                                                    Fonte: A Tarde (8/11/44, p. 2) 
 

Em agosto de 1943, o diretor do DNOS, o eng. Hildebrando Góis, natural da Bahia, veio a 

Salvador palestrar sobre a grande obra que foi o saneamento da Baixada Fluminense, "que a 

engenharia nacional vai transformando numa imensa região compatível com o trabalho 

humano”, para uma plateia de engenheiros patrícios na Escola Politécnica da Bahia anunciando 

contexto político favorável à empresa de obras semelhantes na Bahia (A Tarde; 25/08/1943, p. 

2). O diretor baiano do Departamento de Saneamento visitou localidades do Recôncavo, 



acompanhado por Peltier de Queiroz, engenheiro chefe da Fiscalização do Porto, declarando 

que “onde houver zona insalubre, aí estará a ação do DNOS” e apresentou o escopo da ação: 

“Preliminarmente, entretanto, o projeto compreende o saneamento da capital e do Recôncavo. 

O projeto, aliás, já está nitidamente delineado, constituindo assunto de primordial interesse de 

economia vital para os objetivos de minha viagem à Bahia” (A Tarde; 19/08/43, p. 2). 

O diretor do DNOS anunciou, portanto, grande plano de saneamento do velho Recôncavo 

começando pela capital e seus arredores, Santo Amaro, centro regional importante, e São 

Roque, porto importante de escoamento da produção de minérios do estado. O eng. Hildebrando 

Góis sublinhou o empenho do gen. Renato Aleixo, interventor federal, “na consecução de um 

programa para a Bahia”, acrescentando o diretor de saneamento que Getúlio Vargas, chefe-

maior do Estado Novo, mostrava-se pessoalmente “empenhado em dar sua assistência para o 

aproveitamento das regiões insalubres do país”. 

Pouco mais de um ano depois, o eng. José Maia Filho, alto funcionário do DNOS, esteve na 

Bahia anunciando a criação do Núcleo de Estudo e Obra do Recôncavo Baiano, com planos 

futuros de convertê-lo em Distrito do DNOS na região. E, sob a declaração do redator de que o 

saneamento da Cidade do Salvador era prioridade para o DNOS, palestrou o engenheiro José 

Maia Filho nos seguintes termos: 

Vamos iniciar os serviços com o saneamento da capital. Nele serão gastos perto de 2 

milhões de cruzeiros estando dividido em duas tarefas. Uma delas compreende os Rios 

Joanes e Ipitanga e a outra, os Rios das Tripas, Camorogipe, Jaguaripe etc.  

[...] Estou encarregado [...] da fundação e instalação aqui do Núcleo de Estudo e Obra 

do Recôncavo Baiano. O Dr. Hildebrando Góis tem vivo interesse de que haja a máxima 

urgência na realização dos serviços. Assim é que contratam pessoal técnico e de 

escritório, vindo o pessoal administrativo, do Rio de Janeiro. Esse núcleo será 

transformado, futuramente, em Distrito, com a ampliação dos serviços. 

[...] e finalizando: terminado o saneamento da capital, o que se verificará 

provavelmente em fevereiro do ano vindouro, cuidar-se-á do Recôncavo. O custo 

total das obras ascenderá a 30 milhões de cruzeiros.  

Cremos pois ser este grande serviço que será prestado à Bahia, se refletirá em todas as 

camadas sociais representando consequência dos esforços do governo para chegar a 

bom termo nos seus entendimentos. O general Renato Aleixo, interventor federal, tem 

atuado dedicadamente para conseguir essa valiosa ajuda do Ministério da Educação (A 

Tarde, 12/09/44, p.2 – destaque nosso). 



O próprio interventor estava imbuído do propósito de sanear todo o interior do Estado da Bahia 

entendendo as suas implicações geopolíticas (A Tarde, 10/08/44 p.2). A própria Interventoria 

tinha um “plano de governo, relativo ao fomento econômico a várias forças produtivas do 

Estado”, que a autorizava a realizar um empréstimo de até cem milhões de cruzeiros. Desse 

plano, “do maior interesse público”, constava a assistência financeira aos municípios, para 

solução de seus problemas de “saneamento urbano”. Na sua exposição ao Conselho 

Administrativo do Estado, o general Renato Aleixo se pronunciou nesses termos: 

Não seria compreensível qualquer medida de assistência econômica, no interior da 

Bahia, se não se procurasse dar aos seus núcleos urbanos condições elementares de 

salubridade, com a instalação dos serviços de água e esgotos e uma reforma 

progressiva dos tipos atuais de habitação. 

Evidentemente, esses problemas possuem um caráter leal preponderante; mas se nos 

detivermos na consideração da influência da elevação do "standard" normal da vida 

das populações dos Municípios na produção e economia do Estado tornando menos 

intensa a migração para a orla atlântica - onde as grandes cidades atraem o trabalhador 

rural - a cooperação financeira do Estado se impõe, para a realização do 

empreendimento. 

Estuda o Governo, no momento, a reorganização do Departamento das 

Municipalidades, de modo a aparelha-la convenientemente, como órgão de assistência 

técnica mais assídua aos Municípios, na solução de questões vitais para seu 

desenvolvimento. 

O estudo dos núcleos urbanos a beneficiar - através do levantamento cadastral, 

fixação de tendências evolutivas e elaboração de planos diretores, que fixem 

normas ao zoneamento, às servidões de preservação de aspectos típicos, às vias 

públicas e a circulação, aos tipos de edificação, etc., de acordo com os mais recentes 

progressos do urbanismo - deve ser a base para a organização dos projetos de 

saneamento. 

Enquanto o corpo técnico do Departamento das Municipalidades não atingir, porém, 

uma expressão numérica compatível com o vulto dos serviços de estudos de campo e 

escritório, o Governo há de recorrer ao sistema de contrato, com profissionais idôneos 

e especializados, para a organização dos aludidos planos, submetidos à exame e 

aprovação do D.M (A Tarde, 10/08/44 p.2 – destaque nosso). 



Como defendera o interventor Renato Aleixo, o plano diretor seria a base dos projetos 

municipais de saneamento. Neste sentido trabalhou o EPUCS, através do plano, procurando 

realizar obras de limpeza e drenagem de fundo de vales com o fito de valorizar economicamente 

grandes áreas municipais e, ao mesmo tempo, combater o “mal terrível”, a malária, que, 

juntamente com a tuberculose e a sífilis dilapidavam os braços do trabalho. Segundo o 

Escritório,  

A limpeza e drenagem do fundo dos vales, dos rios Camorogipe, das Tripas, Lucaia e 

Bonocô e dos poucos mais que desaguam, diretamente, no oceano, permitem com 

segurança o escoamento por gravidade das coleções das águas estagnadas que hoje 

motivam o alto índice malárico das vastas áreas do Cabula, Chame-Chame, Tanque do 

Meio, Pituba, Lucaia, Chega-Negro etc. 

Pouco mais de 30 km de canais pelo leito dos três referidos rios, sem nenhuma obra 

complementar de vulto e uma centena de quilômetros de valas devidamente projetadas, 

insignificante empreendimento em serviço desta natureza, permitirá a recuperação de 

grandes áreas de alto valor econômico livrando ao mesmo tempo uma parte 

considerável da população do mal terrível, pelos efeitos de aniquilamento da 

energia e da vitalidade do homem (Oceplan; 1976, p. 65 – destaque nosso). 

Os fundos de vales e suas encostas nos conduzem ao anteprojeto de um Código de Urbanismo 

para Salvador de autoria do EPUCS (Guimarães; 1955). Este documento jurídico focou seus 

artigos na preservação da reserva de recursos naturais da região promovendo-a “a um bem 

comum que deve ser preservado”. A geomorfologia, hidrografia e flora, de um modo geral, as 

condições naturais do meio físico onde “a cidade nasceu, vive e cresce” mereceu especial 

atenção do EPUCS.   

O artigo quarto do anteprojeto introduz “ações prescritas para a administração municipal a fim 

de tirar partido do modelado do solo”. Se propunha o reflorestamento dos vales por motivos 

estéticos e higiênicos de modo a formar um parque que acompanhasse o “traçado racional” em 

“radiais” e “cintas concêntricas” do sistema primário de tráfego da cidade. Enfatizamos o 

caráter estético-higiênico, em última instância, eugênico dessa política “verde”. Nos vales se 

lançaria o tráfego de ferro-carris e automóveis, o sistema de parques e as linhas-tronco das redes 

de saneamento (água e esgoto). Localizar-se-ia nos vales diversos centros de atividades 

culturais, físicas e espirituais, “tais como clubes e estabelecimentos de recreio e repouso, 

campos de esportes, escolas de todos os graus”.  

É neste sentido que o artigo 36 do Decreto-lei nº 701 de 1954, do EPUCS, prescreveu que: 



A fim de assegurar à Cidade a amenidade de seu clima e as convenientes condições de 

salubridade, fica criado um sistema de áreas verdes em forma de parque contínuo, constitutivo 

pelas áreas planas e, dentro de limites que serão fixados no planejamento local, pelas encostas 

dos vales que envolvem os Setores Residências (SR) e, sempre que possível, separam, dentro 

deles, os bairros que se subdividem.  

A edificação nas áreas planas dos vales, “por onde eles se desenvolvem”, era vedada pelo 

zoneamento urbano do EPUCS. Sendo permitida, todavia, de acordo “com o planejamento das 

áreas ou bairros vizinhos, a construção de edifícios ou instalações para escolas, para fins de 

intercurso social, recreação e esportes, ou necessários à exploração da floricultura” (art. 36, 

parágrafo 1). A construção nas encostas dos vales, em terrenos particulares, se daria “à feição 

de ilhas”, nunca o loteamento seria de modo compacto ou contínuo, visando preservar o aspecto 

de continuidade do parque (art. 36, parágrafo 2).  

Algumas das preocupações gerais do EPUCS tais como habitação, áreas verdes/recreação, 

sistema viário e setores e zonas, foram condensadas no Decreto-lei nº 701, de 24 de maio de 

1954. É a lei de zoneamento urbano que criou zonas ou setores de disciplinamento das 

atividades urbanas tais como circulação, residência, comércio/indústria, serviços públicos e 

recreação. Os engenheiros apontaram quatro razões para a citada lei municipal. A razão 

econômica apelava para o encurtamento da distância “entre os núcleos elementares das 

atividades que se entrecruzam, se permutam ou se entrosam na orquestração do trabalho” 

atendendo aos reclames da economia de escala. Do mesmo modo, o Escritório procurou 

“encurtar as distâncias e diminuir a fadiga do homem no seu trajeto cotidiano à procura dos 

meios de subsistência” (Oceplan; 1976, p. 73). Procurou-se pelo zoning otimizar a produção 

em sua cadeia input/output e o acesso do trabalhador ao local de trabalho poupando-lhe da 

fadiga desnecessária. A razão higiênica dizia respeito ao bem-estar da população protegido dos 

gases, ruídos, trepidações e poeiras provenientes da produção econômica que, sendo nocivos à 

saúde, deveriam formar unidades destacadas das zonas residências ao longo da região. As 

razões econômicas e higiênicas se unem no dilema da “conciliação entre as tendências opostas 

de centralização e de descentralização”. Este dilema se resume na necessidade de se afastar as 

unidades de produção das zonas residências até certo ponto que não signifique prejuízos à 

segurança da população e grandes distâncias a serem percorridas pelos trabalhadores em busca 

dos locais de produção. O recurso mais a mão foi a combinação de cinturas verdes de separação 

e cidades-jardins-satélites para o trabalhador, como foi pensado em 1935 na Semana de 

Urbanismo. Eis 5 diretrizes estabelecidas pelo EPUCS: 



a) centralização das grandes unidades de trabalho em núcleos bem diferenciados, devidamente 

localizados e convenientemente isolados da Zona Residencial; 

b) descentralização das atividades menores, dependentes da atividade doméstica diuturna, e sua 

localização nos centros de gravidade dos bairros residenciais; 

c) criação de cinturas de efeito buffer, ou de amortecimento, entre os centros de atividade e as 

zonas propriamente residenciais, de preferência na forma de faixas verdes, de parques ou 

bosques; 

d) subdivisão das zonas residenciais de acordo com o caráter paisagístico predominante das 

diversas áreas, separadas por análogas faixas verdes, de gramados, parques ou bosques; 

e) criação, na zona periférica dos centros de comércio e de indústria, de grandes bairros 

residenciais para operários, do tipo parque ou jardim, de forte concentração - e a elas ligados 

por estradas de natureza especial, seguras contra acidentes de tráfego, com pistas próprias para 

circulação de pedestres, e de ciclistas, independentes das destinadas aos veículos pesados 

(Oceplan; 1973, p. 74). 

Assim sendo, a Zona Comercial foi diferenciada entre o comércio grossista estabelecido na 

Cidade Baixa que vai do Unhão a Água de Meninos, onde historicamente se fez esse comércio 

pelas instalações do porto e o acesso da pequena cabotagem do Recôncavo; e o comércio 

varejista, sediado na Cidade Alta, no Bairro da Sé e adjacências. Na Sé e vizinhança o EPUCS 

reconhece seu papel centralizador da administração e serviços públicos estabelecendo aí o 

Centro Cívico da Cidade. 

A Zona Industrial, por outro lado, situada, segundo o Decreto 701, especificamente em 

Itapagipe, “em local evidentemente indicado pela facilidade de acesso das matérias-primas e 

distribuição dos produtos manufaturados (vizinhança do Porto, via férrea e comércio grossista); 

pela proximidade de áreas destinadas à construção de residências operárias e granjas; e, 

finalmente, pela possibilidade de fácil expansão na direção da terra (hinterland) ou da enseada 

de Itapagipe, sem prejuízo das zonas diferenciadas vizinhas". 

O Decreto 701 e o Código de Urbanismo, ambos feituras do EPUCS, traçaram diretrizes para 

habitação do soteropolitano. Seguindo de perto a tradição anglo-saxônica do Urbanismo, o 

Escritório trabalhou com a ideia de centros cívicos que eram pequenos setores localizados em 

centros de gravidade populacional, nos espigões, onde se concentrariam estabelecimentos 

comerciais, pequenas indústrias e serviços diversos para atender ao consumo dos setores 

residenciais localizados nos altiplanos. Esses nódulos de consumo, situado em leves depressões, 

receberiam o tráfego pesado que vinha dos vales circundantes em pontos estratégicos das 

cumeadas (Figura 46).  



 

Figura 46| Centros cívicos localizados em um setor residencial de cumeada 

 
 

O Plano do EPUCS estabeleceu as zonas residenciais, a partir do estudo da geomorfologia da 

região, no conjunto de altiplanos ou chapadas, recortados pelos vales, tendo cada cumeada 

residencial um núcleo ou módulo central. Esses “futuros centros catalizadores das atividades 

sociais” abrigariam os serviços de comércio, higiene, assistência e segurança da população 

sediada em torno, “nas folhas de trevo e nas encostas dos pequenos vales ou grotas” (Oceplan; 

1976, p.79). 

O modelo habitacional operacionalizado pelo EPUCS é bem descrito no trecho a seguir de 

autoria do próprio Escritório. Nos altos os bairros residenciais ao estilo subúrbio inglês com 

suas cottages e alamedas e outras vias de cumeadas interligando as diversas folhas dos “trevos” 

e os diversos centros cívicos; na zona de transição, nas encostas dos “trevos”, pululariam blocos 

modernos de habitação coletiva acompanhando os degraus das curvas de níveis entremeados 

por grama e uma exuberante vegetação arbórea; em baixo, no fundo dos vales, correriam as 

avenidas-parques como grande sistema verde contínuo abrigando o tráfego intenso e a cultura 

física. 

Assim, as áreas mais planas das chapadas são destinadas ao loteamento de residências 

individuais, isoladas umas das outras por jardins ou gramados, ao longo de pequenas 

aleias ou caminhos sombreados, sem saída por um lado (cul-de-sac) e ligados, pelo 

outro, às grandes alamedas que, contornando as folhas de trevo, limitam o loteamento 

das chapadas, ou lhe dividem a área em setores, articulando-se, umas e outras, no Centro 

Cívico e de abastecimento do bairro., localizado nas gargantas, com as estradas de 



tráfego pesado que as transpõem em alta velocidade, desenvolvendo os respectivos 

traçados no fundo dos grandes vales. 

Essas alamedas de contorno da área destinada às residências individuais marcariam, 

destarte, a borda da zona de aclives mais acentuados das encostas, onde se localizam 

blocos de residências coletivas projetadas no sentido de aproveitar, em altura, a pequena 

área ocupada, e distribuídas, adequadamente, segundo as curvas de nível, nas rampas 

gramadas, entre maciços de vegetação de grande porte e fronde - como uma faixa de 

transição, entre o bairro residencial das chapadas e a área verde contínua do fundo dos 

vales, apenas sulcada pelas grandes estradas com faixas diferenciadas para viação, 

automóveis e ferro-carril, ciclistas e pedestres e interrompida, aqui e ali, nos lugares 

adequados, por campos e pistas de jogos, piscinas, sedes de associações esportivas e 

construções de tipo especial, com instalações públicas ou particulares, para recreio e 

repouso (Oceplan; 1976,  p.80). 

Portanto, os parques delimitariam os bairros, "envolvendo-os numa contínua faixa verde e 

dando acesso à sua parte nuclear, sem lhes perturbar a tranquilidade e segurança das ruas 

residenciais". Procurando tirar partido da paisagem local, o Plano do EPUCS propôs o 

aproveitamento dos vales e encostas para a "formação de um sistema de parques - opulento 

ARBORETUM da Cidade" adequando-o para localização de campos e pistas de esportes e 

centros de educação física e recreio. 

 Figura 47| Avenida-parque do Dique  

 
 
 

 

O EPUCS concedia preferência ao tráfego automobilístico "pelo fundo dos vales" apregoando 

a flexibilidade do uso desse modal atrelado à estrutura em leque das avenidas parques (Figuras 



48). Diante do exposto, o Escritório em detalhamento da planta pergunta "Por que não nos 

locomovermos para os locais de trabalho e, de volta, para os lares, com rapidez, segurança e 

conforto por estradas como estas?" 

 

Figura 48| Grande park-way do Camorugipe e o modelo concêntrico de avenidas de vale 

 
 
 

O artigo 24 do Decreto 701, produto do Plano do EPUCS, prescreveu que o sistema viário da 

Cidade Alta compreendia vias de vale e vias de cumeada sendo que a estrutura básica era 

constituída por vias primárias de tráfego pesado, implantadas nos vales, e vias secundárias 

lançadas nos altiplanos, conjugadas umas e outras numa base comum, no Setor Central (Figuras 

48 e 49).  
Figura 49| Estrutura viária do Plano EPUCS 

 
 

No primeiro parágrafo do artigo 24, o legislador explicita que as vias primárias (avenidas de 

vale) formariam cintas concêntricas, ligadas, entre si, por linhas radiais que partiriam da base 

comum que seria estabelecida na Sé (Figuras 48 e 49). Conforme o desenho da Figura 48, as 



três cintas concêntricas de vias principais eram estas: 1) a da Baixa do Sapateiros, demarcada 

pelo trecho do vale do Rio das Tripas, entre as gargantas do Taboão e a da Barroquinha (Praça 

Castro Alves); 2) a do Dique, que se distende da garganta do Canto da Cruz, através dos vales 

do Queimado, do Sangradouro, do próprio Dique e do rio de S. Pedro, até a nascente deste, na 

grota do Campo Grande; a do Camorugipe, que se desenvolve da garganta do Tanque da 

Conceição, pelos vales do Tanque do Meio e do Rio Camorugipe, até a foz deste, na Mariquita 

do Rio Vermelho, e daí, pela Avenida Oceânica, até o Farol da Barra (Guimarães; 1955, p. 49). 

Ainda ordenada o Decreto 701, no artigo 36, que nas áreas planas dos vales, "por onde se 

desenvolvem, em cintas concêntricas e linhas radiais", a interdição geral da edificação, a não 

ser tipologias especiais como escolas e clubes pontuais nas margens das park-ways. Nas 

encostas era vedada a edificação em lotes contíguos e os prédios construídos, como já fora dito, 

adotaria "feição de ilhas", imerso no conjunto do parque, de modo a não comprometer o efeito 

de continuidade. 

O plano de conjunto do EPUCS, em sua política de vales, promovia o aproveitamento 

econômico de terras suburbanas (renda da terra) engendrando, ao mesmo tempo, o controle 

higiênico-social dos arrabaldes e o aproveitamento econômico da população pobre por meio do 

saneamento das baixadas e charcos abundantes e pela construção de bairros proletários salubres 

abraçados pelos vales planejados. O sonho do controle dos baldios do interior da grande 

península municipal vinha dos anos 30, quando examinamos as propostas dos engenheiros da 

Comissão do Plano da Cidade, que provinha do medo "de uma 'outra' cidade que crescia do 

fundo dos vales e 'de fora'", no dizer da professora Maria de Azevedo Brandão (1981; p. 130). 

Devemos considerar o crescimento populacional ocorrido entre 1940 e 1950, quando os censos 

demográficos registraram um acréscimo da ordem de 126.792 habitantes para o Município da 

capital baiana (Simas Filho; 1954, p. 80). Do acrescido populacional da década de 1940, cerca 

de 70% decorreu da imigração pobre proveniente do interior da Bahia que explica as "grandes 

pressões demográficas sobre os 'bairros pobres' tradicionais, sobre os enclaves de população de 

baixa renda nas áreas centrais da cidade e na ocupação ainda consentida de pontos de periferia 

e de alguns vazios internos" (Brandão; 1981, p. 133). 

O crescimento populacional de Salvador dos anos 40 ocorreu, pari passo, às remoções de 

porções dos segmentos médios e baixos das áreas centrais em decorrência da execução dos 

planos de melhoramentos urbanos dos prefeitos-demolidores aplaudidos pelo comércio chique 

e pelo capital imobiliário que pressionavam pelas reformas dos velhos distritos centrais tais 

como a Sé e São Pedro. O ascendente demográfico e as remoções centrais foram desviados, 



principalmente, para os distritos suburbanos como argumentaremos baseados na tese de cátedra 

do engenheiro Américo Simas Filho junto ao Curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes da 

Bahia intitulada “Ângulos do Problema Popular em Salvador” (Simas Filho; 1954). 

Esta expansão pelos subúrbios da capital, conforme Simas Filho, se deu predominantemente de 

modo clandestino e precário do ponto de vista das condições de moradia. Na Tabela 8, temos a 

evolução edilícia e populacional das freguesias de Salvador do início do século XIX até meados 

do século XX quando assumiram elas o formato dos atuais distritos. Simas Filho verificou, com 

base na Tabela 8, que o crescimento da Cidade do Salvador, do início do século XIX até a 

primeira metade do século XX, deu-se, particularmente, nos vales e encostas dos distritos 

suburbanos de Santo Antônio (atual Liberdade), Brotas, Vitória, Nazaré e em dois distritos da 

Cidade Baixa (Mares e Penha), onde existiam, em 1950, mais de 64.480 casas do que no início 

do século XIX.  Segundo as pesquisas de Simas Filho para o início dos anos 50, os distritos de 

Santo Antônio, Penha e Mares eram compostos por 75% de “habitações populares” (30.133 

habitantes), 60% em Brotas e Vitória (14.495 habitantes) e 40% em Nazaré (699 habitantes) 

perfazendo 45.327 habitações precárias, nestas zonas periféricas (Simas Filho; 1954, p. 82-83). 

Tabela 8| Evolução populacional e edilícia dos distritos de Salvador (1800-1950)

 

É na virada dos anos 40 para os anos 50 que se dá a formação de grandes invasões de Salvador 

tais como os Alagados sobre os mangues da enseada de Itapagipe (distrito dos Mares), Corta-

Braço, Gengibirra e Pero Vaz (distrito de Santo Antônio). Nesse período, como diz Brandão 

(1981; p.135), "muito do crescimento da cidade deu-se, pois, por esse processo de luta miúda, 

tinhosa, contra a água, contra a ladeira, contra o fundo encharcado dos vales internos, e sob a 

pressão de proprietários e Governo". 



No Recenseamento de 1940, das 66.810 casas da cidade do Salvador, 38.590 foram 

classificadas como de madeira, de taipa, sopapo, “casas em más condições”, ou seja cerca de 

60% das casas da capital. Neste sentido, Guimarães (1955; p. 16), como já mencionamos, 

informou que os inquéritos sociais do EPUCS realizados entre 1943-1944 calcularam “em cerca 

de 75% a parte da população local alojada em cortiços, favelas e moradas similares”. Entre 

1940 e 1950, foram construídas 21.513 casas, das quais 15.000 eram de taipa, 

aproximadamente. Assim, pois, “cerca de 50.000 casas em Salvador encontram-se em 

condições muitíssimo abaixo dos níveis mínimos admitidos para o abrigo do homem. Estamos 

diante de um dos problemas máximos de nossa Cidade: ou asseguramos à grande maioria da 

população da Cidade do Salvador a primeira função do Urbanismo moderno, HABITAÇÃO, 

ou teremos fracassado como sociedade, como comunidade”, asseverou Simas Filho (1954, p. 

45). 

O ensaio estatístico de Simas Filho, engenheiro professor de Arquitetura, revelou que foram 

construídos 14.124 prédios clandestinos no Município de Salvador no decênio de 1940-50, o 

que significa 65,65% de toda construção do período (Simas Filho; 1954, p. 79-80). Simas Filho 

concluiu que a produção clandestina (sem licença da Prefeitura) em Salvador daquela década 

alcançou a proporção de 55% na zona urbana, 80% na suburbana e 90% na rural.  

Lembra-nos Simas Filho (1954, p. 42), que era nos vales, "e tendo em vista as condições 

higiênicas e sanitárias não muito satisfatórias", e nas encostas onde se acumulavam a "parte 

mais considerável, em número, dos habitantes, que representam o estrato mais numeroso e 

menos capaz, economicamente". Portanto, o EPUCS, com seu planejamento dos vales, 

promoveu nas décadas seguintes os novos deserdados da cidade: não mais a remoção de partes 

dos pobres e das classes médias dos distritos centrais remodelados, mas agora a demolição de 

casebres e terreiros de candomblé dos fundos e encostas de vales saneados no interior do 

Município de Salvador.  

5.4.2.1. A Tese da Habitação Proletária  
 

A busca pela “cidade civilizada”, em Salvador, pressupunha não apenas a recuperação 

econômica do solo, mas também a recuperação econômica das populações obreiras já há muito 

dilapidadas por doenças devido à falta de assistência e de instrução sanitária. Segundo Simas 

Filho,  



O estado sanitário da população pobre da Cidade do Salvador, cerca de 300 mil 

habitantes, todos sabem, é muito precário, vitimada que tem sido e continua a ser pela 

tuberculose, paludismo, sífilis, esquistossomose, Doença de Chagas, mortalidade 

infantil e outras (Simas Filho; 1954, p. 54-55). 

O discurso médico e urbanístico sobre o trabalhador baiano era da sua saúde debilita pela 

insalubridade do meio que o cercava. Além dos inquéritos médicos realizados entre 1943 e 1944 

pelo EPUCS, outros se realizaram na década dos 40 para se avaliar as condições de vida do 

trabalhador. As elites baianas sonhavam com a industrialização moderna de sua capital, mas 

para atender a este desideratum não apenas a estrutura espacial da cidade deveria ser 

requalificada, mas também o trabalhador moderno deveria ser produzido. 

A tradicional Associação Comercial da Bahia, instituição que compôs a Subcomissão Central 

da Comissão do Plano da Cidade nos anos 30, colaborou na feitura de um plano de fomento a 

indústria baiana. Como anunciou um jornal, “O Dr. Miguel Calmon trouxe à consideração da 

diretoria um anteprojeto de estudos para o plano de fomento industrial da Bahia, deliberando-

se que seria distribuído aos diretores, para oferecerem sugestões” (A Tarde; 20/09/44, p.2). 

Seguimentos das elites baianas, em torno da Associação Comercial, procuravam inserir 

Salvador no “movimento tendente a organização de um plano industrial na Bahia” que, segundo o A 

Tarde (20/10/44 p.4), tal plano industrial estava “suscitando o maior interesse da parte de todas as 

entidades de caráter econômico em nosso meio”. 

[...] Como é sabido esse movimento tomou uma nova orientação, resolvendo a Associação 

Comercial, em apoio à ideia, criar uma seção industrial naquela instituição conservadora, à 

qual incumbirá o estudo e execução de um largo programa dessa natureza. Posteriormente, 

um de seus diretores, o eng.º Miguel Calmon Sobrinho organizou para esse fim uma 

comissão de estudo e planejamento, a qual vai levando avante a ideia oportuna, que dará à 

Bahia, ou melhor restituirá, a posição perdida no mapa industrial do Brasil (A Tarde; 

20/10/44, p. 4). 

Neste espírito, a Associação Comercial fora convidada, em 1943, a compor o 1º Congresso 

Brasileiro de Economia, no Rio de Janeiro, sendo representada por Jaime Baleeiro, advogado e 

secretário daquela Associação. A contribuição da Associação baiana foi no sentido de pleitear, 

no Congresso, a constituição de um órgão de pesquisas e estudos econômicos permanente de 

modo a realizar  

[...] o levantamento de inquéritos econômicos, nos diversos Estados, de modo que se possa 

ter uma base segura para a orientação da economia brasileira. Esses inquéritos devem 



apreciar a curva da nossa produção industrial, agrícola e pastoril, documentando o ciclo da 

sua evolução, detendo-se no exame da sua origem, apogeu ou decadência. Ao lado dessas 

observações, também comporta o estudo de problemas sociais, como o da alimentação, 

bem-estar, assistência e higiene das populações rurais e urbanas, inclusive as questões 
do salário (A Tarde; 20/11/43 p.2 – destaque nosso). 

Desde setembro de 1942, uma expedição técnica internacional, sob a direção do engenheiro 

americano Monis L. Cooke, realizou no Brasil “estudos especializados sobre o operariado 

brasileiro - possibilidade de melhoria do nível de vida” e fez-se presente na Bahia dois membros 

dessa missão técnica (A Tarde; 14/06/43, p. 1). O objetivo da missão Técnica Industrial 

Americana foi “a realização de estudos sobre o nosso potencial econômico e o meio de elevar 

o nível de vida do trabalhador brasileiro proporcionando-lhe salário capaz de atender realmente 

às suas necessidades”. Participante desta missão, Robert Bruere, especialista em mão-de-obra, 

residiu na Bahia neste período com o fim de estudar “detidamente as condições de nosso 

operariado para que possa ser instalado no Brasil o regime de alta indústria”.  

A nível estadual, tratou-se de movimento de setores das elites baianas, capitaneado pela 

tradicional Associação Comercial, que trabalhou na construção de plano de fomento a indústria 

e enviando delegação ao 1º Congresso Brasileiro de Economia. Associando-se ao movimento 

político nacional e à política americana de Boa Vizinhança, frações das classes dirigentes 

regionais apoiaram inquéritos e estudos sobre os recursos naturais e humanos, na Bahia, 

necessários à industrialização desejada.  

Como dissemos, no período estudado, os inquéritos médico-sociais abundaram. Entre 1948 a 

1952, segundo Simas Filho (1954, p. 57), um inquérito realizado pelo Instituto de Saúde Pública 

da Bahia pesquisou o avanço do barbeiro transmissor da Doença de Chagas em 60 mil imóveis 

da capita. Os exames laboratoriais realizados detectaram na amostra 40% dos indivíduos 

infectados pelo tripanosoma transmissor da Doença de Chagas “demostrando pela primeira vez, 

a existência da Doença de Chagas como problema de Saúde Pública Urbano” já sendo visto 

barbeiros adultos alados “em diversos pontos da cidade, inclusive em um restaurante da Rua 

Chile” (Simas Filho; 1954, p. 55-56).  

Ao lado do avanço de uma típica doença rural na capital dos baianos, a pesquisa médica 

realizada pelo Plano do EPUCS no extrato “economicamente inferior da população”, avaliado 

em 200 mil almas por Simas Filho, registrou altos índices das clássicas doenças urbanas como 

tuberculose e sífilis na “cidade errada” de Salvador. O EPUCS realizou inquérito social para o 

Programa da Habitação Proletária numa amostra de 26.647 indivíduos distribuídos em 7.269 



unidades familiares em 5.035 prédios da cidade. As estatísticas levantadas pelo Escritório 

(1943-44) gritavam a insalubridade da Bahia que já de berço era perigosa, pois a mortalidade 

infantil era da ordem de 20,8%, superada somente entre as outras capitais importantes por 

Recife. A varíola entre os não vacinados (4.852) era da ordem de 42,28%; a sífilis se apresentou 

positiva em 51,58% das reações sorológicas de 1.836 indivíduos; a verminose tornava anêmicos 

99,96% dos 8.979 indivíduos examinados; e a tuberculose acometia o peito de 91% dos 14.878 

indivíduos que se submeteram ao procedimento radiográfico! 

Em 1949, a expectativa de vida do soteropolitano era de 34,6 anos, segundo o IBGE (apud. 

Simas Filho; 1954, p. 59), acima apenas de Recife (30,24 anos) entre as capitais importantes. 

Nos anos 40, a vida econômica produtiva do residente em Salvador era de 20,1 e 22,57 anos, 

para homens e mulheres respectivamente, acima apenas de Recife entre as capitais, e a taxa de 

mortalidade na capital baiana era estimada em 18%, estando acima apenas Teresina (19%), 

Natal (26,6%), João Pessoa (24,9%), Recife (23,3%) e Vitória (20,8%). Diante desse terrível 

quadro médico-social, o engenheiro da Escola de Belas Artes meditando sobre as condições de 

vida do trabalhador baiano, assim concluiu sua pesquisa: 

Habitando em condições sub-civilizadas, com carências alimentar, sem instrução 

profissional adequada, minado pelas enfermidades que o atacam por todos os lados, 

desprovido dos conhecimentos precisos à sua defesa, é lógico e natural que a produção deste 

homem seja baixa, constituindo um milagre, às vezes, o fato de ainda trabalhar sob pressão 

de tantos fatores negativos. Não é de estranhar, pois, diante desse quadro, o nível de vida 

baixíssimo existente na Cidade do Salvador, quando mais de 60% de sua população enfrenta 

problemas tão lancinantes, sem meios e possibilidades próprias de reação (Simas Filho; 

1954, p. 66). 

O Plano EPUCS instituiu as bases de uma política habitacional para o enorme segmento 

economicamente inferior da capital. Numa população total de cerca de 300 mil habitantes, o 

Escritório estimou em aproximadamente 225 mil o número daqueles que deveriam ser tratados 

pela Assistência Social. Tal política ou “intervenção do Governo” na questão das “residências 

destinadas à população mais pobre da Cidade”, seria norteada por esses princípios, a saber36: 

36 Nos baseamos no Relatório sobre a Habitação Proletária de Salvador. Salvador: [s.n.], s.d. 38 p. BR BA AHMS PMS URB 
EPUCS 02.01.02/000.980 



1. Desencorajamento da retenção de terrenos baldios por especuladores que ficam à espera da 

valorização promovida pelo esforço alheio, mediante a imposição de taxas progressivas sobre 

os mesmos terrenos, em zonas cuidadosamente pré-estabelecidas; 

2. Localização da casa tão próxima quanto possível das zonas de atividade de seus ocupantes, 

sem, com isso, desfigurar o aspecto ou o caráter da zona - requisito este muito sério 

quando se trata de setores residenciais de alto padrão; 

3. Redução máxima do custo da construção, sem prejuízo, dos requisitos mínimos de segurança, 

higiene e conforto compatíveis com a dignidade humana; 

4. Sacrifício de alta percentagem da área do terreno, para a instalação dos serviços de assistência 

social a serem prestados à população aí sediada, afim de possibilitar a ação educativa e protetora 

do Governo e instituições filantrópicas, indispensáveis às massas humanas incapazes de se 

erguerem por suas próprias forças; 

5. Atribuição da conservação do prédio a organizações especializadas, exonerando seus 

ocupantes de um encargo que excede sua capacidade e educação econômicas (p.6-7). 

Mesmo que o capital privado fosse incentivado a participar do programa de habitação proletária, 

este deveria primordialmente submeter-se as diretrizes gerais do plano de conjunto estabelecido 

pelo EPUCS para o “planejamento da cidade com as consequentes reservas de zonas bem 

caracterizadas e adequadas aos diversos fins a que os prédios nelas sediadas se destinam; com 

a localização e construção dos centros de gravitação dessas zonas; com o fornecimento dos 

convenientes meios de transporte; com a elaboração de normas gerais construtivas, a que se 

submetam as edificações [...]” (p.8). 

A pesquisa intitulada "habitação, condições de saúde e socioeconômicas das populações" 

forneceu subsídios à Tese da Habitação revelando, a priori, que a massa proletária era composta 

de dois tipos básicos “bem diferenciados”: 1º) o operário propriamente dito; 2º) o biscateiro que 

“sem profissão definida, vive um pouco ao acaso dos ganhos eventuais de cada dia”. Sobre os 

inquéritos realizados pelo EPUCS, a duas conclusões esses pesquisadores sociais chegaram a 

respeito da “massa em apreço”: 1) a existência de um estoque humano ainda muito bom e 

merecedor de ser preservado; 2) o excessivo peso de elementos adversos, de ordem econômica 

e de saúde, que tende a estiola-lo, produzindo um grave dano social, e uma criminosa 

indiferença ao lado humano da questão (p.14). 



A habitação em si não seria a solução do problema social da massa proletária inferior, mas sim 

o cenário onde a ação coordenada das “complexas atividades de assistência social, de economia, 

de saúde e de educação”, possam, “quando mantidas perseverantemente, melhorar, através de 

sucessivas gerações, o estatuto de vida dessa gente”. Daí “verifica-se, pois, que, para esta gente, 

o problema principal não é a casa, mas, sim, o da instrução e da saúde. A casa, entretanto, é 

indispensável como cenário para o exercício de tudo mais que urge fazer em seu benefício e na 

preparação de seu futuro” (p.13). 

A Tese da Habitação Proletária atendia “uma massa de indivíduos com as características sociais, 

econômicas e de saúde de que dão notícia os inquéritos procedidos pelo EPUCS, massa que 

ainda não atingiu, sequer, o limite inferior daquele estrato social que, em outros países, é 

considerado como classe operária propriamente dita” (p.11). A compreensão desses 

planeadores sobre a pobreza vinha da Sociologia evolucionista e o seu tratamento era a 

“assistência social ativa”. O Escritório laborava com a máxima de que a massa pobre “incapaz 

de se erguer por si mesma”, quando sujeita aos trabalhos do Serviço Social, de geração em 

geração, sua tendência evolutiva era o aumento do status social até alcançar o nível da sua 

introdução normal dentro da sociedade urbana ocupando os espaços reservados ao operário.  

Para os operários propriamente ditos haveria uma zona habitacional permanente próxima à zona 

industrial prevista no zoneamento (hachura vermelha). Para o grupo sujeito ao tratamento social 

seria planejado “bairros provisórios” em pequenas elevações geológicas cercadas de vales por 

todos os lados onde o programa civilizatório das instituições filantrópicas e do próprio Estado 

ocorreria (Figura 50).  



Figura 50| Localização das concentrações proletárias

 

O Estado deveria adquirir áreas apropriadas, acima dos park-ways construídos nos vales, loteá-

las segundo projeto urbanístico cuidadosamente estudado, provendo-as com todos os serviços 

e equipamentos sociais necessários para a realização dessa “experiência”.  O terreno “assim 

preparado”, deveria ser entregue “em concessão a uma empresa particular que fizesse as 

edificações previstas e as explorasse no prazo e condições convencionados, com a cláusula de 

reversão dos prédios ao domínio do Governo ao termo do prazo da exploração, afim de serem 

destruídos e assim tornar possível dar à gleba seu novo e mais valioso destino”. Tais “ilhas” 

deveriam proporcionar  

a casa dentro de concentrações adrede preparadas”, isto é, “com serviços gerais de 

saneamento, higiene, e conforto compatíveis [...] com as escolas, desde o maternal e de 

atividades domésticas até a profissional, desde o jardim de infância ao curso primário e 

secundário (devidamente proporcionado este); com os campos esportivos, as 

cooperativas de consumo, os cultos religiosos e, acima de tudo, o serviço social ativo, 

proporcionador e coordenador dos demais - eis a verdadeira solução do problema. 

Tais “bairros provisórios” para o proletariado a ser remediado seriam projetados de modo a 

se constituírem arranjos sócio-espaciais de organização centrípeta contanto com todos os 

meios técnicos, sociais e ambientais necessários para fixar no local todas as faixas etárias da 

população pobre a ser tratada pela assistência social. O Plano EPUCS não aconselhava que 

tais pobres ocupassem áreas permanentes do espaço urbano sem primeiro passar pelo 

tratamento social nessas “ilhas”. O "bairro" deveria ser entregue por concessão a uma 

empresa particular que ficaria responsável pela construção de moradias higiênicas e baratas 



que, através de taxas, resgataria o investimento. Após o período determinado, o "bairro" seria 

entregue à Prefeitura que se encarregaria de destruí-lo "e assim tornar possível dar a gleba 

seu novo e mais valioso destino". Segundo o relatório do Escritório 

Essas “ilhas” se formam naturalmente, desde que às glebas destinadas às 

concentrações sejam morros isolados por vales que se converterão em parques do 

planejado sistema de faixa verde da cidade, acompanhando os pequenos cursos de 

água de que a região é sobremodo rica. 

O movimento centrípeto será obtido se a gleba for dotada de todas as facilidades 

imaginadas no plano, de modo a oferecer a seus ocupantes tudo aquilo do que 

necessitam, ao alcance da mão, proporcionados e adaptados às suas circunstâncias e 

possibilidades (destaque nosso).   

A condição meio nômade dessa categoria social na cidade, prescrita pelo planejamento do 

EPUCS, era reflexo, como foi dito acima, da evolução social sofrida por esses pobres até ao 

nível em que poderiam ser introduzidos no sistema produtivo regular o que culminaria em sua 

inserção no operariado strictus sensus e sua decorrente alocação em áreas permanentes para 

o proletariado na cidade, completando, enfim, o processo civilizatório (Figura 50). Portanto, 

A massa humana concentrada nessa gleba tende a diminuir não obstante o crescimento 

da população da cidade, eis que, à proporção que as novas gerações vão adquirindo 

maior desenvolvimento social e melhorando seu padrão de educação, sobretudo 

profissional, deixam seus componentes de ser “biscateiros”, para ingressar 

legitimamente na classe dos operários das indústrias ou noutras categorias profissionais, 

passando a residir em bairros próprios da Cidade, em condições muito mais definidas e 

de perspectivas mais promissoras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percorremos alguns livros, planos, anais, decretos, posturas e artigos dos anos 30 e 40 sobre 

Salvador. Procuramos algo mais que obras públicas em nossa velha capital; registramos, 

portanto, urdimentos, desejos, preconceitos e medos das elites dirigentes da Bahia em sua eterna 

busca pela disciplina e controle da velha “urbs” que enchia de exotismo as vias e demais espaços 

públicos com o seu comércio ambulante; que sub-repticiamente se punha nos setores 

residenciais de alto e médio status através das “avenidas” de casinhas de lavadeiras, mocambos 

e outras formas “anti-higiênicas” de moradia; era a Salvador que subia “preguiçosamente” as 

ladeiras íngremes de calçamento mal ajuntado, que se expandia do centro aos subúrbios por 



uma malha urbana nada euclidiana; era a Salvador que se escondia nos “deselegantes” becos e 

vielas quase desconhecidos pelo poder de polícia, insalubres e escola da criminalidade.  Era 

uma “aldeia africana” de quase 300 mil habitantes cujos ¾ viviam como párias dispersos em 

mocambos, “avenidas” e “favelas” e classificados pelo planejador como “estrato 

economicamente inferior” em estendido grau de estiolamento (Guimarães; 1955, p. 16).  

Ao longo do quase meio século estudado, argumentamos que a Escola Politécnica da Bahia 

(EPB) foi o centro de propaganda do modelo de cidade perquirido pelas classes dirigentes da 

Bahia e de formação de engenheiros civis e geógrafos crescentemente atuantes na política 

baiana e na estrutura de planejamento dos principais centros urbanos. Escola criada em 1897 

pelas tradicionais famílias do Recôncavo açucareiro, a EPB foi ponto de confluência das velhas 

classes rurais e dos setores emergentes da região Norte-Nordeste, constituindo-se, 

principalmente, em escola técnica para os filhos da emergente classe média soteropolitana. A 

partir da EPB, as elites reclamaram Urbanismo e plano de conjunto, nos anos 30 e 40, a fim de 

transformar a Salvador “errada” em “cidade certa”. O Urbanismo, segundo o ensinamento dos 

grandes mestres (Alfred Agache, Armando de Godoy etc.), a “ciência” ou “medicina da 

cidade”, foi definido pela EPB seja na Semana de Urbanismo de 1935, seja em artigos de 

periódicos ou nos textos técnicos e jurídicos como uma disciplina urbana capaz de saber, prever 

e prover através do plano de conjunto a “harmonia”, o “equilíbrio”, a “ordem” urbana.  

Os textos históricos compulsados nesse trabalho dissertativo identificaram, em Salvados dos 

anos 30 e 40, formas e práticas urbanas anatematizadas pelos administradores da “ordem”. 

Eram os casarios pardos e adensados que comprimiam debilitando as passagens dos fluxos 

(fluidos, pessoas, mercadorias, bondes e os novos automóveis). Como os quarteirões antigos e 

novos não obedeciam alinhamento ou qualquer ordem geométrica esquemática, não apenas 

feriam o senso estético das elites dirigentes e de seus engenheiros-geômetras, como também 

dificultavam a ação dos agentes da “ordem” (polícia dos costumes, prepostos da Fiscalização 

Municipal, funcionários do Juizado de Menores e guardas) em sua ação diária de reprimir a 

contravenção, o motim, o furto, as imposturas etc. Os mesmos textos dos anos 30 e 40, em 

Salvador, sejam eles posturas municipais, artigos de jornais, anais de um seminário de 

Urbanismo denunciavam a proliferação de elementos sociais malquistos sejam eles ambulantes 

que carregavam cestos na cabeça ou no lombo de mulas empreendendo feirinhas “anti-

higiênicas” e “anti-estética” em diversos pontos da cidade, pedintes e moleques de rua, os 

moradores de mocambos centrais ou de casebres que povoavam os arrabaldes, até alcançar uma 

miríade de hábitos sociais reprovados tais como a prática da lavagem de roupas ou de animais 



nos cursos d’água e nos mares da cidade, a secagem de roupas nas fachadas das casas, o 

lançamento de lixo nos logradouros públicos etc. Era uma Bahia que se desenvolvia toda 

errada... 

O Urbanismo e o plano de conjunto, tomando emprestado termos médicos, eram a promessa 

das elites e seus engenheiros de se estabelecer a supressão daquilo que parecia doentio, feio, 

inseguro, incivilizado e obstruído promovendo a “homeostase” em Salvador dos anos 30 e 40. 

Assim atuaram os prefeitos-engenheiros Neves da Rocha (1939-42) e Elísio Lisboa (1942-45), 

enquanto organizavam o plano diretor, empreenderam demolições e modernizaram a polícia 

urbana com o fim de vigiar e desobstruir o velho tecido urbano da Bahia.  

Observamos que os enunciados do Urbanismo e plano em Salvador dos anos 30 e 40 permeou 

não apenas políticos e técnicos, descendo ao nível mais popular, como nos informou o jornal A 

Tarde que deu voz àqueles que chamou de “urbanistas das ruas”. A “ordem”, a “harmonia” e o 

“equilíbrio” compunham o vocabulário de um éthos político de algum modo disseminado no 

corpo social baiano que apelava ao saber do higienista, do engenheiro de tráfego, do educador 

social e da polícia. 
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