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Um diálogo entre antigo e novo: o bairro do Comércio na 
modernização do Porto de Salvador (1912) 

A dialogue between old and new: the district of Comércio in the modernization of the 
Port of Salvador (1912) 

Un diálogo entre viejo y nuevo: el barrio de Comércio en la modernización del Puerto de 
Salvador (1912) 

RESUMO  
Este estudo tem por objetivo analisar os efeitos da modernização do Porto de Salvador no bairro do 
Comércio, a partir da arquitetura produzida no ano de 1912. A renovação do Comércio foi parte 
integrante da modernização do Porto de Salvador, e consistiu no alargamento de quase todas as ruas da 
parte preexistente do bairro, em 1912, e na construção de uma grande faixa de aterro que o separava 
dos armazéns do novo porto. A pesquisa permitiu apontar que aquele processo de modernização se deu 
dentro de uma cultura de edificar que privilegiava o diálogo com o antigo na produção da nova 
arquitetura. Isso é visível tanto na conservação e aproveitamento dos prédios existentes, quando dos 
alargamentos de ruas, quanto na dificuldade de ocupação da faixa de aterro, que permaneceu um 
grande vazio urbano até os meados do século XX.     

PALAVRAS-CHAVE: análise de discurso, reforma urbana, cultura de edificar 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the effects of modernization of the Port of Salvador in the Commercial District, 
through the architecture produced in 1912. The renewal of the district of Comércio was part of the 
modernization of the Port of Salvador, and consisted in the enlargement of nearly every street in the 
existing part of the district in 1912, and in the construction of a wide strip of embankment that separated 
the district from the warehouses of the new port. The research allowed to point out that this process of 
modernization took place within a culture which sought to build dialogue with the past in the production 
of the new architecture. This is visible both in the conservation and use of the existing buildings, when 
the streets were enlarged, and in the difficulty of occupying the strip of embankment, which remained a 
major urban empty until the mid-twentieth century. 

KEY-WORDS: discourse analysis, urban reform, building culture  
 

RESUMEN 
Este estudio tiene como objetivo analizar los efectos de la modernización del Puerto de Salvador en el 
Barrio Comercial, a partir de la arquitectura producida en 1912. La renovación de Comercio era parte de 
la modernización del Puerto de Salvador, y consistió en la ampliación de casi todas las calles de la parte 
existente del barrio en 1912, y en la construcción de una amplia banda de terraplén que separaba el 
barrio de los almacenes del nuevo puerto. La investigación permitió señalar que este proceso de 
modernización se llevó a cabo dentro de una cultura que trató de construir un diálogo con el pasado en 
la producción de la nueva arquitectura. Esto es visible tanto en la conservación y uso de los edificios 
existentes, cuando de la ampliación de calles, como en la dificultad de ocupar banda de terraplén, que se 
mantuvo un importante vacío urbano hasta mediados del siglo XX. 

PALABRAS-CLAVE: análisis de discurso, reforma urbana, cultura de construcción 
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1 INTRODUÇÃO  

Este estudo tem por objetivo analisar os efeitos da modernização do Porto de Salvador no 
bairro do Comércio, a partir da arquitetura produzida durante os alargamentos de ruas levados 
a efeito em 1912. A documentação tomada como base foi o conjunto dos pedidos de licença 
de obras que deram entrada na Intendência, atualmente depositado no Arquivo Histórico 
Municipal de Salvador (AHMS).  

A renovação do Comércio foi parte integrante da modernização do Porto de Salvador, e 
consistiu no alargamento de quase todas as ruas da parte preexistente do bairro e na 
construção de uma grande faixa de aterro que o separava dos armazéns do novo porto. O 
processo de renovação pode ser dividido em duas fases distintas. A primeira foi a construção 
dos novos cais e armazéns do porto e de uma faixa de aterro que os separava do bairro 
preexistente. Esta fase das obras foi inaugurada em 1913 e naquele momento, os novos 
terrenos conquistados ao mar permaneceram vazios. A segunda fase foi a ocupação da faixa 
de aterro, iniciada na década de 1920. 

A pesquisa permitiu apontar que a modernização do Comércio se deu dentro de uma cultura 
que privilegiava o diálogo com o antigo na produção da nova arquitetura. Isso é visível tanto 
nos cortes de prédios para o alargamento de ruas na parte preexistente do bairro (onde os 
edifícios antigos tiveram suas frentes demolidas para a construção de novas fachadas ecléticas, 
ao passo que a parte posterior permaneceu como era), quanto na dificuldade de ocupação da 
faixa de aterro, que permaneceu um grande vazio urbano até os meados do século XX.     

2 A MODERNIZAÇÃO DO BAIRRO DO COMÉRCIO NO DISCURSO OFICIAL 

A renovação do bairro do Comércio foi parte integrante da modernização do Porto de 
Salvador, empreendida pelo governo federal na segunda década do século XX. Os discursos 
que a justificaram afirmavam que as estruturas portuárias existentes estavam obsoletas, e 
como tal, constituíam um obstáculo ao bom desenvolvimento do comércio.  

A ideia da modernização do Porto de Salvador não era nova. Foi objeto de diversos decretos e 
concessões ao longo da segunda metade do século XIX, mas os trabalhos nunca avançaram. As 
obras ganharam novo impulso nos primeiros anos do século XX, devido à presença de José 
Joaquim Seabra nas altas esferas do governo federal. Sua atuação como Ministro de Estado foi 
fundamental para que o empreendimento, já planejado mas em dificuldades, finalmente saísse 
do papel. Em 1905, foi renovado o contrato para a construção das obras de melhoramentos do 
porto, conforme o Decreto nº 5.550, que estabelecia que as obras deveriam estar concluídas 
em 31 de dezembro de 1912. Em 1906, foi lavrado um acordo que criava uma nova 
denominação para a companhia encarregada de captar os recursos e realizar os trabalhos. Era 
Companhia Cessionária do Porto da Bahia, denominação que aparece nos documentos da 
década de 1910. 

Em 31 de janeiro de 1907, foram aprovados os desenhos e o orçamento para as obras do Porto 
da Bahia, pelo Decreto nº 6.350. Em 17 de setembro do mesmo ano foi aprovada, a 
modificação do projeto das obras, a pedido da Companhia Cessionária. O prazo para a 
conclusão dos trabalhos foi estendido até 31 de dezembro de 1913, mas pouco foi realizado. 
Em 1911 as obras do novo porto começaram a tomar forma. Em 17 de julho, foi inaugurado o 
primeiro trecho do cais da Alfândega, com a presença do Presidente da República. As obras 
prosseguiram, e em 13 de maio de 1913, ocorreu a inauguração solene das obras do porto, 
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primeiro trecho do novo cais, em frente ao antigo Cais das Amarras.1 A construção do novo 
porto alterou a relação do bairro do Comércio com o mar, pois compreendia a construção de 
uma imensa faixa de aterro na frente do bairro, que o separava dos novos armazéns, 
rompendo a relação de contiguidade direta que havia entre os antigos armazéns e o Cais das 
Amarras (Fig.1).  

Figura 1: Cartão-postal mostrando o Comércio antes do aterro, em 1901: um bairro compacto e próximo ao mar.  

 

Fonte: Acervo Museu Tempostal. 

As obras de modernização do porto compreendiam também os melhoramentos do Bairro 
Comercial da cidade de Salvador. Suas ruas deveriam ser alargadas, com a justificativa de 
desafogar o trânsito e facilitar as conexões entre as casas comerciais – existentes – e o novo 
porto.2 Os alargamentos de ruas eram parte integrante das obras de modernização do porto, e 
foram coordenados pelo governo federal, que geria o empreendimento. Isso ocorria num 
momento em que não existiam nem os viadutos nem as vias expressas que constituem o cerne 
das obras viárias que acompanham as obras de modernização portuária de hoje. Naquele 
período as obras viárias atuavam nas ruas existentes e estavam ligadas à fruição da cidade na 
escala do pedestre, ao contrário das obras atuais, verdadeiras autoestradas urbanas 
destinadas a uma fruição do território na macroescala, completamente independentes da 
malha edificada que as cerca. 

                                                
1 Todas essas informação foram extraídas de: ROSADO, Rita de Cássia Santana de Carvalho. Cronologia Portos da 
Bahia. 2. ed. Salvador: CODEBA, 2000. pp. 27-32. 
2 O Decreto nº 6.368, de 14 de fevereiro de 1907 (que modificava o regime especial para a execução de obras de 
melhoramentos de portos, estabelecido pelo Decreto nº 4.859, de 8 de julho de 1903) estabelecia no Art. 2º: “As 
obras poderão ser executadas por administração ou por contracto, podendo comprehender as que, embora fóra do 
caes, forem necessarias ao trafego de mercadorias para os mesmos.” In: Relatorio da Directoria da Associação 
Commercial da Bahia apresentado e lido em reunião da Assemblea Geral Ordinaria de 15 de fevereiro de 1912. 
Bahia: Typographia Bahiana, 1912. p.89. 
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O projeto de modernização do bairro do Comércio trazia, portanto, uma ambiguidade, uma 
duplicidade de espaços entre a nova reserva de terrenos recém-constituída com a faixa de 
aterro e o bairro consolidado, que foi completamente modernizado. As imagens da época da 
construção do aterro mostram que o bairro preexistente ficava atrás, junto à encosta que 
divide Salvador em Cidade Alta e Cidade Baixa, e o porto modernizado ficava lá adiante, com 
uma imensa faixa de terrenos vazios, que quase dobrava a área do bairro, no meio (Figs. 2, 3 e 
4). 

Figura 2: Cartão-postal mostrando a vista panorâmica do Porto de Salvador, por volta de 1915. 

 

Fonte: Acervo Museu Tempostal. 

 
Figura 3: Detalhe do panorama acima. Observa-se que os sete primeiros armazéns já estavam construídos,  

e que a grande faixa de aterro entre o porto e o bairro não havia sido arruada. 

 

Fonte: Acervo Museu Tempostal. 

Figura 4: Fotografia mostrando vista do bairro do Comércio e do Porto de Salvador, por volta de 1912. Os três primeiros armazéns 
já estavam prontos e o quarto estava em construção. Notar a distância entre o bairro consolidado e os armazéns.  

A nova faixa de aterro, que quase dobrava a área do bairro, constituía um grande vazio urbano. 

 

Fonte: Acervo Museu Tempostal. 
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Entre os anos de 1912 e 1916, J.J. Seabra foi governador do Estado da Bahia, e acompanhou de 
perto a fase mais ativa das obras. Em 1916, ele apresentou seu último relatório de governo, 
em ocasião da transmissão do cargo ao sucessor. Trata-se de um relatório de fim de mandato, 
no qual ele colhia os louros das obras realizadas. As reformas urbanas foram referidas como 
redenção da cidade, pois capazes de reverter o quadro de “atraso” em que se encontrava.   

[…] Sob o mesmo pensamento de o servir, não deixei esmorecer a execução das obras do nosso Porto, 
que fiz continuar e animei, cabendo-me a fortuna, muito grata, de vel-o inaugurado e entregue, num 
longo trecho do caes apparelhado, aos serviços de seo destino. Consegui, ainda, e por felizes 
combinações, sob a dependencia do mesmo contracto do Porto, reformar a nossa cidade commercial, 
mudando-lhe o aspecto antigo, saneando-a, embellezando-a, senão civilisando-a até a conquista dessa 
feição moderna, que agora tem, e para a qual muito influio, sob o exemplo da transformação executada o 
concurso da iniciativa particular que se decidio, com honroso empenho, a modificar as fachadas dos 
velhos predios e construir novas de outra esthetica e mais aperfeiçoado gôsto.    

Era, pois, um seguimento de acção, infallivel aos meos cuidados, desde que me coube o governo da Bahia, 
insistir na obrigação, antes voluntariamente assumida, de lhe promover toda a sorte de melhoramentos, 
fazendo sahir esta cidade das fealdades de sua vetustez colonial e promovendo em outras, quanto eu 
podesse, as creações, de uma ou de outra especie, que lhe fossem proveitosas ou trouxessem geraes 
vantagens ao adiantamento material ou economico de todo o Estado.3  

Tudo isso quer dizer que a construção do aterro e a modernização do porto não decretaram a 
obsolescência da parte preexistente do bairro. Pelo contrário, o empreendimento 
potencializou o papel do antigo bairro, ao prever os alargamentos de ruas que o adequaram às 
expectativas de modernidade da época. Tratava-se, portanto, de um projeto de modernização 
includente, de uma ideia de moderno que não era sinônimo de tábula rasa (e mesmo que 
rejeitava a tábula rasa, vista a grande dificuldade de ocupação dos novos terrenos criados com 
o aterro). Apesar dos discursos que afirmavam que a cidade existente era “feia” e “colonial”, e 
como tal, expressão de atraso, foi sobre esta cidade, lançando mão de seus edifícios, que foi 
construído o novo Bairro Comercial da cidade de Salvador.  

3 AS OBRAS DE ALARGAMENTO DE RUAS EM 1912  

A remodelação do bairro do Comércio foi parte integrante do projeto de modernização do 
Porto de Salvador empreendido no início da década de 1910. Na Mensagem de 1912, J.J. 
Seabra afirmara que a modernização do Porto “de nada serviria se a nossa cidade baixa, com 
suas ruas estreitas e sinuosas, não fosse igualmente modificada, de forma a corresponder ao 
plano approvado, apresentando, por sua vez, ruas largas correspondentes áquellas”.4 

Essa remodelação trazia consigo uma ambiguidade, que seria a dificuldade de ocupação da 
grande faixa de aterro criada entre o bairro existente e os novos armazéns do “porto 
moderno”. É como se a modernização da parte antiga e consolidada do bairro respondesse a 
toda a demanda por espaços modernos da época, eliminando por um bom tempo a 
necessidade de se buscar novos espaços. Mas podemos ver aqui algo mais do que isso. A 
decisão de remodelar o bairro preexistente, em vez de deixá-lo como estava para construir um 
bairro completamente novo na faixa de aterro, como provavelmente teria acontecido se as 

                                                
3 Exposição apresentada pelo Dr. José Joaquim Seabra ao passar, a 29 de Março de 1916, o governo da Bahia ao seu 
successor o Exm. Sr. Dr. Antonio Ferrão Moniz de Aragão empossado nesse dia no cargo de Governador do Estado. 
Bahia: Imprensa Official do Estado, 1916. pp.30-32. (grifos meus) 
4
 Mensagem apresentada á Assembléa Geral Legislativa do Estado da Bahia na abertura da 2ª sessão ordinaria da 

11ª legislatura pelo Dr. J.J. Seabra, Governador do Estado. op. cit. pp. 60-61. 
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obras tivessem sido feitas nos dias de hoje, é um indício de que o projeto de modernização do 
Porto de Salvador acontecia dentro de uma outra cultura de edificar, que incorporava porções 
do “velho” à produção do novo, ao mesmo tempo em que rejeitava a tábula rasa. Isso quer 
dizer que a cidade crescia e se renovava sobre si mesma, sobre o tecido edificado existente, e 
a incorporação de novas áreas acontecia de forma lenta e gradual, e não como resultado de 
um único gesto projetual. A renovação ocorreu mediante o alargamento de ruas na parte 
antiga do bairro. Assim, a produção dos novos espaços se deu no coração dos preexistentes, 
em forte diálogo com estes, enquanto a grande faixa de aterro permanecia vazia.  

O ano de 1912 foi o ano-chave dos alargamentos de ruas. As obras realizadas naquele 
momento, por sua natureza e volume, não encontram rebatimento nos anos anteriores nem 
posteriores, e não tiveram continuidade em 1913. Os alargamentos de ruas comportariam, 
necessariamente, a renovação de parte do parque edificado do bairro do Comércio, já que as 
edificações preexistentes deveriam ser reconstruídas nos novos alinhamentos. Mas também 
na escala da arquitetura pode ser observado esse diálogo com as preexistências. Isso ocorre 
porque nos alargamentos das ruas do Comércio não houve desapropriações integrais de 
prédios como as que ocorreram nas reformas urbanas do Rio de Janeiro. Os proprietários 
foram indenizados pela faixa de terreno que cederam ao poder público, mas não perderam 
suas propriedades. Isso quer dizer que o parcelamento do solo permaneceu em grande medida 
o mesmo, antes e depois das obras, o que possibilitou a conservação de muitos dos edifícios 
preexistentes.  

Assim, houve no Comércio duas maneiras de adequar os imóveis às exigências dos novos 
alinhamentos. Uma foi a demolição integral do edifício existente para a construção de um 
edifício totalmente novo. Essas novas edificações seriam erguidas com as mesmas técnicas 
construtivas e dentro da mesma escala arquitetônica das preexistentes. Isto é, seguiriam o 
mesmo parcelamento do solo e teriam o mesmo número de pavimentos daquelas. Desse 
modo, do ponto de vista da tipologia arquitetônica, o novo não seria muito diferente do velho. 

A outra maneira, bem mais frequente, foi o “corte” de prédios. Em muitos casos, os 
alargamentos de ruas seriam obtidos por meio da demolição da frente do imóvel, 
correspondente à faixa de terreno estritamente necessária, sem que houvesse a demolição 
integral. Nesses casos, os imóveis teriam apenas a parte da frente demolida e a fachada 
reconstruída no novo alinhamento, ao passo que a parte posterior permaneceria como estava, 
sem passar por reforma alguma. O edifício seria o mesmo, antes e depois das obras. Mas 
apesar serem os mesmos, aqueles edifícios “cortados” também eram considerados novos para 
todos os efeitos, tanto quanto aqueles construídos ex novo. É importante destacar aqui que 
aqueles edifícios não foram “cortados” porque os proprietários queriam fazer o menos obras 
possível. Os “cortes” de prédios não eram uma solução meia-sola, até porque também foram 
feitos na rua mais nobre do bairro, a Rua Conselheiro Dantas. Os edifícios puderam ser 
“cortados” porque aquela modificação era considerada plenamente apta a produzir edifícios 
de representação, que seriam as sedes das principais firmas comerciais da cidade. 

A produção da arquitetura que deu forma à renovação do bairro do Comércio se deu, 
portanto, em forte continuidade com a preexistente, tanto do ponto de vista tipológico e das 
técnicas construtivas, no caso das edificações erguidas ex novo, quanto da conservação de 
partes das edificações preexistentes na produção do novo, no caso dos “cortes” de prédios. Os 
“cortes” ocorriam dentro de uma cultura de edificar que era uma cultura de conservação dos 
imóveis – de uma cultura onde se buscava aproveitar ao máximo as partes existentes, que 
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eram incorporadas à produção do novo. E isso não ocorria porque tenha havido uma 
modernização “incompleta”, mas porque esta modernização se dava dentro de uma outra 
cultura, dentro de uma outra ideia do que era ser moderno, diferente da que temos hoje.  

Essa cultura parece, de certa forma, surpreendente para o observador de hoje, pois nossa 
cultura de edificar é uma cultura da tábula rasa. Se os mesmos alargamentos de ruas fossem 
feitos hoje, provavelmente os imóveis atingidos seriam integralmente demolidos e 
reconstruídos, ao invés de “cortados”. Por outro lado, aqueles reaproveitamentos de imóveis 
eram possíveis porque a produção da nova arquitetura apresentava fortes traços de 
continuidade em relação à preexistente. Essa continuidade era visível em diversos fatores, 
como o número de pavimentos das edificações, as tipologias de plantas e fachadas, o tamanho 
dos lotes, as técnicas construtivas empregadas, os materiais de construção.  

Tendo em mente o conceito de “corte” de prédios, a maneira mais largamente utilizada para 
os alargamentos de ruas no bairro do Comércio, analisemos alguns edifícios. De uma maneira 
geral foram remodeladas apenas as fachadas que davam para as ruas alargadas – aquelas cuja 
reconstrução foi obrigatória – ao passo que as outras permaneceram como estavam. O 
resultado da operação eram edifícios de aspecto heterogêneo, com uma fachada construída 
segundo um repertório formal eclético, bem diferente das demais. Isso é visível no sobrado à 
Rua Conselheiro Dantas Dantas s/nº, com fundos para a Rua Conselheiro Saraiva e fachada 
lateral para um beco sem nome (Figs. 5 e 6). Apenas a fachada para a Rua Conselheiro Dantas 
(Fig. 6) foi reconstruída, ao passo que as demais conservam seu aspecto original. O edifício é 
um dos remanescentes dos grandes armazéns erguidos no bairro do Comércio entre o final do 
século XVIII e o início do XIX.   

Figuras 5 e 6: Sobrado à Rua Conselheiro Dantas Dantas s/nº. 

    

Fonte: Paula De Paoli, 24/07/2013. 

Outro sobrado, à Rua Conselheiro Dantas nº 11 esquina do Beco dos Algibebes, tinha fundos 
para a Rua Conselheiro Saraiva (Fig. 7). Trata-se, provavelmente, do edifício que em 1912 tinha 
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o nº 14, embora a atual fachada seja um pouco diferente do desenho original. No dia 10 de 
abril de 1912, Domingos Rodrigues Guimarães, “tendo de cortar uma sua propriedade sita a 
rua Conselheiro Dantas nº 14 em virtude das obras de melhoramentos do bairro comercial, 
[pediu licença] para as respectivas obras de cortes e confecção de fachada […]”.5 O pedido foi 
deferido, com a especificação de que o alinhamento seria marcado pela comissão fiscal das 
Obras do Porto. Esse era um procedimento padrão. Em todos os pedidos de licença de obras 
de 1912, foi especificado pelos engenheiros da Intendência que analisaram os projetos que os 
novos alinhamentos das ruas seriam marcados pela Commissão de Fiscalisação das Obras do 
Porto. Tratava-se de uma comissão federal, que agia de forma independente da Intendência, 
que era normalmente a instância encarregada de determinar os alinhamentos de ruas. Isso 
mostra a excepcionalidade dos alargamentos das ruas do Comércio. As indenizações aos 
proprietários pela cessão da frente dos lotes para os alargamentos faziam parte do orçamento 
das obras do Porto, e foram pagas com recursos federais. O projeto de reconstrução da 
fachada teve autoria do engenheiro civil Alpheu Diniz Gonçalves (Figs. 8 e 9).  

Figura 7: Sobrado à Rua Conselheiro Dantas nº 11, esquina do Beco dos Algibebes, com fundos para a Rua Conselheiro Saraiva. 
Notar que apenas a fachada principal para a Rua Conselheiro Dantas e o chanfro correspondente à esquina foram reconstruídos.  

A fachada lateral para o Beco dos Algibebes conservou sua feição preexistente. 

 

Fonte: Paula De Paoli, 24/07/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 AHMS. Projetos arquitetônicos, Distrito da Conceição da Praia, cx. 2. 
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Figuras 8 e 9: Projeto para o “corte” do edifício à Rua Conselheiro Dantas nº 14 (1912).  

    

Fonte: Acervo AHMS. 

No dia 12 de julho de 1912, a Santa Casa de Misericordia pediu licença para a 

reconstrucção dos prédios nos 4 e 6, á rua da Louça, no bairro commercial desta Cidade, de conformidade 
com as plantas juntas em duplicata, o qual obedece ao córte decretado pelo Governo Federal, na face, 
que dá para a Rua do Garapa, e tambem do córte combinado com esta Intendencia, para alargamento da 
rua do Plano Inclinado ou Guindaste dos Padres, na forma do officio de V.Exa de no 327 e datado de 1º de 
Julho corrente.

6
 

O pedido foi deferido com o seguinte despacho do Diretor das Obras Municipaes, Francisco 
Lopes da Silva Lima: 

Pode ser concedida licença á Santa Casa de Misericordia para fazer a demolição dos prédios nos 4 e 6, 
cujas fachadas dão para as ruas da Louça, Guindaste dos Padres, Garapa e Cobertos Pequenos, no bairro 
Commercial, bem como para reconstruil-os de accordo com o projecto junto […]. Os alinhamentos das 
novas fachadas correspondentes ás ruas da Louça, do Garapa e do Guindaste dos Padres serão os que 
forem marcados pela Fiscalisação das Obras do Porto. A elevação na rua dos Cobertos Pequenos 
conservará o alinhamento que tem […]. 

O projeto e a reconstrução do imóvel ficaram a cargo do arquiteto italiano Rossi Baptista, 
provavelmente o profissional mais importante do período. Tratava-se de um belo edifício de 
três pavimentos, que ocupava uma quadra inteira (as quadras do bairro do Comércio não são 
muito grandes). As fachadas seriam ricamente ornamentadas, utilizando o repertório formal 
eclético (Fig. 10). A petição do caso fala em reconstrução, mas esta não seria integral. Uma das 
fachadas – aquela voltada para a Rua dos Cobertos Pequenos (atual Rodrigues Alves) que não 

                                                
6 AHMS. Projetos arquitetônicos, Distrito da Conceição da Praia, cx. 2. 
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sofreria mudança de alinhamento – seria conservada. Observa-se assim uma diferença entre o 
aspecto desta fachada e o das demais (Figs. 11 e 12). 

Figura 10: Projeto da fachada principal do edifício, voltada para a Rua da Louça (nome usado na petição),  

atual Rua dos Algibebes (1912). 

 

Fonte: Acervo AHMS. 
 

Figuras 11 e 12: Aspecto atual do edifício. Observa-se, na foto da esquerda, o contraste de formas entre a fachada voltada para a 

 Rua Rodrigues Alves, que não foi modificada, e a nova fachada. Na foto da direita, as partes remodeladas do edifício.  

   

Fonte: Paula De Paoli, 24/07/2013. 

Os projetos analisados a seguir dizem respeito ao outro modo de produção da nova 
arquitetura utilizado na modernização do bairro do Comércio: as reconstruções integrais de 
prédios. Nesses casos, nenhuma porção da edificação preexistente sobreviveria. Tudo seria 
novo. No entanto, esta produção ocorria na mesma escala arquitetônica do outro modo, dado 
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pelos “cortes” de prédios. Isto é, os novos edifícios recém-construídos teriam o mesmo 
número de pavimentos dos preexistentes, seriam erguidos no mesmo tipo de lote, com os 
mesmos materiais de construção e as mesmas técnicas construtivas7. Quanto ao número de 
pavimentos dos novos edifícios, cabe ressaltar que esta reprodução da escala arquitetônica 
recorrente no bairro não se dava por imposições legais, já que a legislação de edificações da 
época não limitava a altura máxima das construções, mas sim a altura mínima. Essa pouca ou 
nenhuma pressão de verticalização, em áreas valorizadas da cidade, pode parecer 
surpreendente para o leitor de hoje, pois trata-se de mais um aspecto em que a produção 
arquitetônica do início do século XX difere substancialmente da nossa.  

Isso ocorria porque aquela era uma época em que valorização fundiária não era sinônimo de 
verticalização. As construções de novos prédios dentro da mesma escala dos antigos 
aconteciam nas ruas mais nobres da cidade, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador. Além 
disso, se houvesse pressão para a verticalização daquelas áreas, as edificações sujeitas a 
“corte” provavelmente teriam sido reconstruídas com maior altura, e não simplesmente 
“cortadas”. Estamos diante de uma outra cultura e de uma outra lógica de produção da cidade, 
muito diferente da que temos hoje.  

Passo a analisar agora alguns casos de construção de novos prédios no Comércio, ligados às 
obras de modernização do bairro. Em 2 de agosto de 1912, a Santa Casa de Misericordia pediu 
licença para reconstruir os prédios nº 22 a 30 da Rua Conselheiro Dantas, obedecendo “ao 
corte decretado pelo Governo Federal”. Os edifícios ocupavam uma quadra inteira, entre as 
ruas Conselheiro Dantas, Plano Inclinado, Conselheiro Saraiva e Becco do Garapa (atual Rua 
dos Ourives) (Fig.13). O projeto foi feito por Evandro Pinho e Fructuoso Gonçalves, 
engenheiros civis (Fig. 14). Consistia na construção de um prédio dividido internamente em 
várias unidades independentes, mas com uma solução de fachada unitária. O despacho do 
engenheiro José Celestino dos Santos, Auxiliar Technico do Intendente Municipal, recomendou 
a aprovação do projeto: 

[…] O projecto fica approvado pela Secção Technica de Melhoramentos Municipaes em virtude de 
prehencher os requisitos exigidos pela lei de Construcção em vigor e não poderá ser modificado sem 
auctorisação do Ex

mo
 Snr. D

r
 Intendente Municipal. Os alinhamentos serão determinados e marcados pela 

Commissão Fiscal das Obras do Porto da Bahia, nas quatro ruas que limitam os alludidos predios. […]8  

 

 

 

 

 

                                                
7 A esse respeito, é interessante observar que o Ofício nº 15 de 19 de junho de 1911, enviado pelo Engenheiro-
chefe da Commissão Fiscal das Obras do Porto da Bahia ao Ministro da Viação e Obras Publicas, dizia que “por 
occasião das demolições, a parte do material resultante destas, que fôr aproveitavel, poderá ser vendida, pelo 
maior preço que alcançar, aos que tiverem obras de reconstrucção a fazer […]”. Isso mostra a continuidade direta 
entre a nova arquitetura produzida e a preexistente, ao mesmo tempo em que nos permite questionar a ideia de 
que os edifícios existentes no bairro fossem velhos e decrépitos, já que tinham materiais de construção 
aproveitáveis. In: Relatorio da Directoria da Associação Commercial da Bahia apresentado e lido em reunião da 
Assemblea Geral Ordinaria de 15 de fevereiro de 1912. op. cit. p.89. A prática de venda dos materiais de construção 
provenientes das demolições, para a produção dos novos imóveis decorrente dos alargamentos de ruas, foi 
observada também durante as reformas urbanas de Pereira Passos no Rio de Janeiro.   
8 AHMS. Projetos arquitetônicos, Distrito da Conceição da Praia, cx. 2. 
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Figura 13: Aspecto atual dos imóveis. Apesar da solução de fachada unitária, o prédio é fracionado em várias unidades,  e cada 
inquilino pintou seu trecho de fachada de uma cor, o que confere ao conjunto um aspecto heterogêneo. 

 

Fonte: Paula De Paoli, 24/07/2013. 
 

Figura 14: Projeto para a fachada dos prédios à Rua Conselheiro Dantas nº 22 a 30 (1912). 

 

Fonte: Acervo AHMS. 

No dia 3 de agosto de 1912, a Santa Casa de Misericordia pediu licença para reconstruir os 
prédios à Rua Conselheiro Saraiva nº 19 a 27. O conjunto de prédios ocupava uma quadra 
inteira, entre a Rua Conselheiro Saraiva, Rua do Plano Inclinado, Rua da Louça (atual Rua dos 
Algibebes) e Becco do Garapa (atual Rua dos Ourives). Tratava-se da quadra adjacente à da 
petição anterior, e o edifício seria análogo (Fig. 15 e 16). Seria dividido internamente em várias 
unidades independentes, mas receberia uma solução de fachada unitária, sob projeto dos 
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engenheiros civis Evandro Pinho e Fructuoso Sampaio (Fig. 17). O pedido foi deferido, com a 
especificação de que os alinhamentos seriam marcados pela Fiscalisação das Obras do Porto.  

 
Figuras 16 e 17: Aspecto atual dos imóveis. 

  

Fotos: Paula De Paoli, 24/07/2013. 

Figura 18: Projeto para a fachada dos prédios à Rua Conselheiro Saraiva nº 19 a 27 (1912). 

 

Fonte: Acervo AHMS. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da produção da nova arquitetura do Comércio durante a remodelação do bairro em 
1912 mostra que havia na época dois modos de produção do novo. Um consistia nos “cortes” 
de prédios, onde apenas as fachadas que davam para as ruas alargadas eram reconstruídas, ao 
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passo que as fachadas laterais e os fundos dos imóveis conservavam a sua antiga feição. O 
resultado dessas intervenções eram edifícios de aspecto formal heterogêneo, mas nem por 
isso considerados menos modernos do que aqueles produzidos do segundo modo.  

O outro modo de produção do novo consistia nas reconstruções integrais de prédios. 
Observamos que, devido à grande concentração fundiária do bairro, essas intervenções foram 
muitas vezes aproveitadas para a construção de blocos de edifícios com uma solução de 
fachada unitária, que ocupavam uma quadra inteira. Estas fachadas, embora conferissem um 
aspecto mais monumental aos conjuntos, mascaravam séries de edifícios independentes, 
construídos segundo a mesma tipologia de planta dos preexistentes, e com os mesmos modos 
de fruição. Além disso, os edifícios reconstruídos tinham a mesma escala arquitetônica de seus 
antecessores e eram erguidos com as mesmas técnicas e materiais de construção. Assim, as 
reconstruções não representaram, de maneira alguma, uma ruptura em relação à arquitetura 
preexistente no bairro.  

Justamente por esta continuidade, ambos os modos de produção arquitetônica eram 
considerados pelos proprietários dos imóveis e pelos engenheiros da Intendência que 
analisavam os projetos igualmente aptos a produzir edifícios nobres, de representação. Muitos 
dos edifícios “cortados” estavam localizados na rua mais importante do bairro, a Rua 
Conselheiro Dantas, alargada durante a modernização do Comércio. Isso ocorria porque os 
edifícios “cortados” eram muito semelhantes aos reconstruídos.  

Isso ocorreu porque a produção da nova arquitetura do bairro do Comércio em 1912 se deu 
dentro de uma cultura de edificar que era uma cultura de aproveitamento, de incorporação de 
partes do existente à produção do novo. Uma cultura includente, onde velho e novo não eram 
antagônicos e incompatíveis, mas complementares. Nessa cultura, o novo não era sinônimo de 
substituição total do existente, ainda que os discursos da época dessem a entender o 
contrário, ao referir que o bairro preexistente era “atrasado” e “colonial”.  

Essa cultura também se refletiria na dificuldade de ocupação da faixa de aterro criada entre o 
novo porto e o bairro. Não se tratava apenas de falta de pressão imobiliária, porque a 
remodelação da parte antiga do bairro havia absorvido toda a demanda por espaços modernos 
que havia naqueles anos. A dificuldade ocorria também porque a tábula rasa não fazia parte da 
cultura de edificar do período, e como tal, houve um estranhamento em relação à faixa de 
aterro, vista como um espaço inóspito, amorfo.  

Tal estranhamento em relação ao completamente novo surpreende o observador de hoje, 
porque em nossa cultura de edificar o normal teria sido deixar a parte antiga do bairro tal 
como estava, com suas ruas “estreitas”, e construir um bairro completamente novo nos 
terrenos virgens recém-criados. Mas em 1912, o bairro novo foi construído sobre o velho – por 
meio da incorporação de porções consistentes das edificações preexistentes, e não fazendo 
tábula rasa do passado. Ao mesmo tempo, os terrenos novos permaneceram vazios, dentro de 
uma outra lógica de produção da cidade.  
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