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RESUMO 

 

Trata-se do estudo da Memória da Cidade do Salvador elaborada a partir da análise diacrônica 

da comemoração cívico popular, o Dois de Julho, no período de 1824, até meados do século 

XX. Desenvolve-se a hipótese de que sua construção aportou uma representação da Salvador 

oitocentista e incorporou, ao longo da sua história, expressões simbólicas das transformações 

de determinados espaços da cidade e vice-versa.  A produção simbólica do espaço se deu com 

a implantação de monumentos escultóricos e arquitetônicos, atribuição de topônimos e da 

particularização de localidades. Pode-se ainda perquirir a relação tradição-modernidade na 

memória urbana de Salvador observando comparativamente as configurações urbanas da cidade 

no espaço-tempo demarcado na evolução do cortejo. A partir dos quais foram elaborados mapas 

(modelos) com das variação e transformações urbanas correlatas. 

 

 

Palavras-Chave: Memória urbana, memória da cidade, tradição-modernidade, Festa do Dois de 

Julho, Salvador. 
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Abstract 

 

This is the study of the Memory of the City of Salvador elaborated from the diachronic analysis 

of the popular civic commemoration, Dois de Julho, from 1824 until the middle of the twentieth 

century. The hypothesis is developed that its construction provided a representation of the 

nineteenth century Salvador and incorporated, throughout its history, symbolic expressions of 

the transformations of certain spaces of the city and vice versa. The symbolic production of 

space resulted from the implantation of sculptural and architectural monuments, the attribution 

of toponyms and the particularization of localities. One can also inquire into the tradition-

modernity relationship in Salvador's urban memory by comparatively observing the urban 

configurations of the city in the space-time demarcated in the evolution of the procession. From 

which maps (models) with related urban variation and transformations were elaborated. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação procura tratar de uma Memória da Cidade do Salvador, através do 

estudo da comemoração cívico popular, o Dois de Julho, enfocando suas transformações nos 

séculos XIX e XX. Desenvolve-se a hipótese de que sua construção aportou uma representação 

da Salvador oitocentista o incorporou, ao longo da sua história, expressões simbólicas das 

transformações de determinados espaços da cidade e vice-versa. 

Em 1824, surgiu na cidade de Salvador, uma comemoração à Independência da Bahia, 

conhecida hoje corno Dois de Julho. A festividade em apreço reporta-se à comemoração do 

acontecimento reconhecido pelos jornais da época e a historiografia local1, como sucesso 

decisivo da guerra da independência da Bahia, guerra está travada contra portugueses que 

resistiram à separação do Brasil do Reino Unido de Portugal, levada a cabo durante os anos de 

1822 a 1823, na cidade de Salvador e seu entorno. Sendo assim, o Dois de Julho é a celebração 

do desfecho de um processo político nacional que possuiu importantes delimitações regionais. 

Relata-se que no dia Dois de Julho de 1823 a população de Salvador acompanhou por ruas e 

praças a entrada do exército brasileiro na cidade, formando um imenso cortejo, uma verdadeira 

festa em movimento. 

A Bahia do século XIX foi permeada por diversas comoções sociais. É a Bahia das 

revoltas, rebeliões e da guerra da libertação. O novo Império brasileiro reformulou as diretrizes 

econômicas e políticas do país. Instalou-se um novo ciclo do café e houve as primeiras 

tentativas de industrialização no Sul, o que deixou a Província da Bahia à margem do centro 

político imperial, mas orgulhosa de sua contribuição no processo da independência. 

Comemorando todos os anos desde então. O Dois de Julho constitui-se em um complexo 

conjunto de comemorações cívicas em Salvador e no Recôncavo. Seu principal evento em 

Salvador é o cortejo do dia 2 de Julho que reproduz a retomada da cidade pelo exército 

brasileiro, após ser abandonada pelas troas portuguesas em 1823. Em torno desse evento foram 

 
1 A comemoração do centenário da independência, em l923, propiciou a produção historiográfica sobre Dois de 

Julho, a partir de então veio sendo paulatinamente lançadas publicações históricas BOCCANERA Jr. Silio. Bahia 

histórica. Reminiscências do passado. Registro do presente. Bahia, Typografia Bahiana de Cincinnato, 1921. 

pp.45-60. APEB, AMARAL, Braz do, História da Independência da Bahia, Salvador, progresso, 1923. ACCIOLI, 

Ignácio. Memórias históricas e políticas da Província da Bahia, Salvador, Imprensa Oficcial da Bahia, 1924, 1925, 

1931, 1933, 1937, 1940, V.6.QUERINO, Manoel Raymundo. A Bahia de outrora. Salvador, Progresso, 1955. 

TAVARES, Luiz Henrique Dias, Independência na Bahia. São Paulo, Civilização Brasileira, 1982. 
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criados outros festejos nos meses de junho e julho2, dentre eles o fogo simbólico analisado neste 

estudo.  

Quando se escolhe uma comemoração para abordar a memória da cidade, compreende-

se o seu significado nas sociedades contemporâneas como processo coerente com a relação que 

os homens travam com o tempo e o espaço.  

As comemorações cívicas, enquanto formadoras de identidade coletiva, despertam 

especial interesse para a compreensão do processo de constituição da memória da cidade. Por 

outro lado, a identidade está diretamente associada à noção de tempo histórico e ao lugar a que 

pertence o grupo ou a nação. As comemorações coletivas de cunho cívico, religioso ou popular 

são também designadas, correntemente, nas ciências sociais, como ritos. A princípio, os ritos 

eram estudados, pelos etnólogos, sobretudo entre os povos de cultura oral e enfocados como 

eventos coletivos de criação e afirmação de identidade de grupo. A partir do novo interesse da 

abordagem de culturas e sociedades complexas, incorporou-se também, ao estudo dos ritos, o 

enfoque das dramatizações, festejos ou simbolizações do Estado. O Dois de Julho não se 

enquadra em apenas um paradigma ritual (SERRA, 2000, p.56) pois apresenta tanto elementos 

do rito cívico, quanto das procissões regionais e do carnaval. 

Com esse entendimento, indaga-se: que legitimação ocorreu a partir das reconfigurações 

dos espaços da cidade que o Dois de Julho valorizou? A constituição desses festejos no século 

XIX, suas legitimações e valores diziam respeito aquele momento histórico? Quais 

transformações e permanências ocorreram nesse quadro, no decorrer de meados do século XX? 

O Dois de Julho é reconhecido, por diversos autores locais, como evento cultural “tipicamente 

baiano”, um verdadeiro processo de autoidentificação. 

Trata-se, pois, de saber quais as relações fundamentais que o Dois de Julho destaca na 

Salvador oitocentista e na contemporânea. O que, aos olhos do festejo, acontece nos espaços 

públicos da cidade? E de que formas os espaços da cidade ainda guardam sua memória? As 

transformações dos espaços públicos devem ser compreendidas pela análise histórica. Exigem 

o enfoque de uma história social, incidindo sobre as mudanças dos hábitos simbolizações e 

representações no decorrer do tempo. 

A cidade de Salvador, que foi fundada no século XVI, e cujo centro urbano antigo 

configurou-se ao longo dos séculos XVII ao XIX, passando por diversas concepções do seu 

espaço público. A compreensão da relação com seus ritos públicos urge de uma forma 

 
2  Como o Dois de Julho acontece no período das festas juninas ele acaba sendo um prolongamento destas e as 

famílias residentes no percurso oferecem a tradicional canjica do Dois de Julho. 



16 
 

iniludível. Por meio da festa do Dois de Julho procurou-se fazer a história de uma memória 

presente no espaço da cidade. A festa, assim como manifestações culturais, constitui-se das 

próprias relações sociais vivenciadas no dia a dia da sociedade, não apenas em ternos de 

representações, mas também como parte do sistema social, político e econômico e de seu 

componente simbólico, vivenciado de um modo especial no espaço da cidade. 

Ver-se-á, no decorrer da dissertação, como o Dois de Julho passou a servir a diversas 

representações da identidade baiana até o século XX. As comemorações do Dois de Julho 

oportunidade de autoafirmação e um momento em que se celebra a conquista da liberdade do 

jugo português, já para os populares, era uma oportunidade “para protestar, contra os altos 

preços dos produtos vendidos nos armazéns dos portugueses” (ALBERGARIA, 1997, p.10). 

Para Roberto Albergaria3, o Dois de Julho no Império foi considerado um símbolo do passado 

glorioso da Bahia colonial, representando o antigo status de sede do governo colonial, quando 

passou a assumir posição periférica na nova ordem nacional. 

Falar da cidade a partir de uma comemoração vem do desejo de abordá-la de forma a 

privilegiar lhe a história e a memória, considerando-as, porém, através da reflexão do símbolo 

para e do mito, como caminhos de acesso ao seu imaginário. Embora o caminho escolhido para 

um estudo de memória da cidade possa parecer insólito, o fato é que, cada vez mais, o interesse 

pelos fenômenos simbólicos ganha espaço entre os pesquisadores da cultura das sociedades 

urbanas. O historiador francês Pierre Nora4 postula que a história não mais se detém nos 

acontecimentos definidos pontualmente, mas busca uma memória coletiva, que prioriza menos 

os textos e mais as palavras imagens, os gestos, os ritos e as festas. 

O Dois de Julho apresenta-se como uma porta de acesso à história da cidade do Salvador 

e justifica-se ainda por explicar a realidade baiana diferentemente de um contexto nacional ou 

internacional generalizante que tem sido a base dos estudos urbanísticos. Muitos estudos sobre 

as cidades contemporâneas privilegiam os aspectos socioeconômicos, urbanísticos e 

construtivos sem dar atenção aos aspectos simbólicos de sua formação. Já os estudos 

antecedentes5sobre o Dois de Julho voltam-se apenas para seus ingredientes históricos e 

 
3Entrevista em agosto de 1994. 
4 Le Goof,Jacques e Nora, Pierre. História: Novos problemas. Rio de Janeiro, 1988, p. 198. 
5Os autores atuais que escrevem sobre a festa analisam os aspectos sociais e antropológicos. REBOUÇAS, 

Ubirajara. O Império da Ordem, In Revista da Bahia, nº 15, Empresa Gráfica da Bahia, Salvador, 1990. REIS, 

João José. O jogo dura do Dois de Julho: O “Partido Negro” da independência na Bahia. In Estudos Afro Asiáticos. 

Salvador, nº 13, 1987.  SANTOS, Jocélio Teles de O Caboclo na Festa do Dois de Julho. In, O dona da terra. A 

presença dos Caboclos nos Candomblés Baianos. (Dissertação de Mestrado). Campinas, Unicamp, 1987.SERRA, 

Ordep. Rumores de festa. O sagrado e o profano na Bahia, EDUFBA, Salvador, 2000. ALBUQUERQUE, Valmira 

Ribeiro. O civismo festivo na Bahia. Comemorações públicas do Dois de Julho (1889/1923). Dissertação 

apresentada ao Mestrado de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da UFBA, Salvador, 1997. 
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simbólicos. Procurar-se-á aqui conectar o estudo da cidade de Salvador a seu rito festivo, 

enquanto evento urbano. 

Procurar-se-á estudar a memória urbana de Salvador por meio da produção simbólica 

do espaço urbano realizada com a implantação de monumentos escultóricos e arquitetônicos, 

atribuição de topônimos e da particularização de localidades. A análise desses elementos 

demonstrará o modo eles vêm se relacionando um com os outros e passando por modificações 

determinadas pelos processos históricos de transformação da cidade. 

A partir da análise diacrônica da comemoração do Dois de Julho, no período de1824, 

até meados do século XX, cabe identificar fases, com características próprias. Pode-se com 

relação a elas perquirir a relação tradição-modernidade na memória urbana de Salvador, 

utilizando documentos diversos. Do levantamento documental constarão testemunhos escritos, 

iconográficos, cartográficos. Esse material foi levantado em publicações jornalísticas e 

literárias, atas de reuniões e documentos institucionais, levantamentos cartográficos, ilustrações 

e fotografias. Visa ainda realizar observações comparativas das configurações urbanas de 

Salvador no espaço-tempo demarcado na evolução do cortejo.  

 

A partir desses levantamentos foram empreendidas:  

- Descrição dos modelos espaciais temporais da Festa do Dois de Julho; 

- Estudo de sua variação; 

- Estudo das transformações urbanas correlatas. 

 

No capítulo I analisa-se a fase de criação dos ritos e a representação de seus 

componentes especiais, aborda o início da construção dos monumentos comemorativos e as 

primeiras versões do percurso desenvolvido pelo cortejo, no período do Império. 

No capítulo II pode-se ver como na república essa festividade assume um caráter 

civilizatório, de controle social, para servir aos interesses das elites políticas e intelectuais 

reformistas que desejavam extinguir os velhos hábitos dos festejos populares baianos. A Bahia 

republicana mesmo passando pelas reformas urbanas do governador J. J. Seabra, no início do 

século XX, continuava “velha na nova ordem” e estava aquém dos projetos idealizados para 

cidade de Salvador, pelas elites e exigidos pela imprensa local. Apesar do esforço desses grupos 

em tornar real o “sonho civilizador” comentava-se que a cidade permanecia cheia dos 

 
Apenas a publicação de MARTINEZ, Maria do Socorro. Dois de Julho. A festa é história, FGM, 2000, aborda a 

questão do espaço urbano e CORDEIRO, Ana. Memória urbana do Dois de Julho. Uma produção simbólica nas 

ruas e praças de Salvador, in Revista da Bahia, 2000, 41-51. 
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“costumes incivilizados” (ALBUQUERQUE, 1997, p. 11) mesmo com a construção de novas 

avenidas e a “extirpação” de velhas igrejas e casarios. 

O cortejo ganhou novo trajeto e novos monumentos, seguia o fluxo do crescimento dos 

bairros ricos, no sentido sul da Vitória, Graça e Barra. O sentido norte cresceu tanto quanto só 

que com bairros pobres da Liberdade e São Caetano. 

Essas redefinições identitárias afetaram o anterior símbolo oitocentista do Dois de Julho 

e na segunda metade do século XX a produção simbólica de Salvador continuou sofrendo 

transformações, com o crescimento urbano acelerado visto no último capítulo. Neste período 

realizou-se muitas das definições do EPUCS, desenvolvido por Mario Leal Ferreira, como a 

Avenida centenário, Avenida Vasco da Gama, Rua Lima e Silva (Liberdade), Av. Ademar de 

Barros (Ondina), Hotel da Bahia e outros (PINHO, 1050, p.22). A cidade cresceu além dos 

limites dos séculos passados e passou a criar novos signos que representam a cidade moderna, 

como os grandes equipamentos urbanos, a exemplo da rodoviária, aeroporto e shoppings 

centers. Foi quando se estabeleceu um corte na relação espaço-memória, e deixa-se de produzir 

monumentos ao Dois de Julho que marquem os fatos da guerra da Independência da Bahia, em 

seu locus originário, passando agora essa memória constar em novos ligares da cidade 

contemporânea sem nenhuma relação de espacialidade coma cidade do século XIX. 

Esta versão foi revisada de acordo com o Manual de Estilo Acadêmico da UFBA 

(LUBISCO e VIEIRA, 2019).  
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CAPÍTULO I  

CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA URBANA DO DOIS DE JULHO NO IMPERIO 

 

Em Salvador a segunda maior cidade do Brasil no período de 1822 a 1889 todos os anos 

seus moradores tiravam alguns dias de férias no início de julho para comemorar a expulsão das 

tropas portuguesas em 1823. Mais importante que o Sete de Setembro e outros feriados 

imperiais, o Dois de Julho foi a primeira festa cívica da Bahia oitocentista, representação 

coletiva da sociedade baiana na qual os habitantes da cidade se classificavam por origem 

nacional, social e raça, num complexo conjunto de ritos, ao mesmo tempo carnavalescos e 

cívicos (KRAAY, 1999, p.49-51). 

Neste capitulo, procura-se compreender a relação simbólica e histórica existente entre a 

Festa do Dois de Julho e o aspecto espacial da cidade do Salvador durante o Império. Esta 

relação vigorava nos sentidos, sociocultural e urbano com demarcações topográficas e 

toponímicas. O Dois de Julho, nesse período criou uma representação da Salvador oitocentista, 

que também agregou, com o tempo, expressões simbólicas que transformaram determinados 

espaços da cidade, constituindo uma memória urbana. 

São identificados dois subperíodos na memória do Dois de Julho, durante o Império, um 

de 1824 a 1840, referente à construção do festejo no primeiro Reinado e período regencial. E 

outro, de 1840 a 1889, durante o segundo reinado, quando iniciou a construção de monumentos 

ao Dois de Julho. 

 

Figura 1: Desfile de Dois de Julho de 1866 na Ladeira da Soledade. Por Gavarni - L'illustration: journal universel, 

Vol. XLVIII, nº 1.243 (22/12/1866), Domínio público, 
 

 

Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42507200. Acesso em 07/09/2018 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1866
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladeira_da_Soledade&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42507200
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l. O Dois do Julho e a representação na Província da Bahia, 1º Império e Período 

Regencial - 1823 A 1840 

 

1.1 A Guerra da Bahia 

 

Na Bahia encontravam-se as tropas e os representantes do governo português que se 

recusavam a reconhecer a Independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro, em7 de 

setembro de 1822, em São Paulo. A festa do Dois de Julho é a celebração do vitorioso desfecho 

do processo político de transformação do Reino Unido em governo imperial no Brasil, 

conhecido como Independência da Bahia, Guerra da Bahia ou ainda Guerra do Madeira. 

Sob a influência da Revolução Francesa (1789), no sentido ideológico e político, o da 

revolução industrial, no sentido econômico, iniciou-se no século XIX o processo da 

independência das colônias europeias. O governo da Inglaterra, que vivia o auge da revolução 

industrial, tinha grande interesse em explorar os conflitos entre as colônias ibéricas e suas 

metrópoles. Ao mesmo tempo, enfrentava o bloqueio continental imposto por Napoleão e 

precisava expandir seu mercado consumidor de manufaturado se, por isso, incentivou o Brasil 

e outros países da América do Sul a se tornarem independentes. Estes serviriam como mercados 

fornecedores de matéria-prima (TAVARES, 1982, p.124).  

Os grandes articuladores da Independência no âmbito nacional foram pessoas próximas 

a D. Pedro, como Jose Bonifácio de Andrada e Silva que o aconselhou a declará-la, antes que 

aumentassem os movimentos republicanos já existentes no Brasil, embora ainda modestos. 

Quando D. Pedro declarou a independência houve resistência e luta na Bahia, Pará, Maranhão, 

Piauí e Ceará. Mas por que a resistência dos portugueses na Bahia? 

Os brasileiros de posse, em cargos de mando, temiam que os conflitos com os 

portugueses viessem a desorganizar o comércio que controlavam e se produzisse internamente 

conflitos de grandes proporções. Temiam que a independência se transformasse em movimento 

abolicionista, com os discursos de libertação, alcançando os escravos nas senzalas, que 

passariam a lutar por sua liberdade. Por outro lado, as classes dominantes nativas6 

inconformadas com sua posição minoritária nos negócios brasileiros, reivindicavam o controle 

do Estado nacional. O desejado por ambos, era que a independência viesse somente para os 

“homens de bem”. Esse grupo contava com outros brasileiros, dos setores remediados e pobres, 

 
6 Esses brasileiros foram chamados pelo historiador Joel Rufino de “patriotas conservadores e a Independência da Bahia de “Revolução 

Conservadora” por W. F. O. Morton por esses aspectos contraditórios. Fernandes Florestan, MORTON e SANTOS. A revolução Burguesa 

no Brasil . Rio de Janeiro Zahar, 1975.  
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numa frente antilusitana. Eram militares, profissionais liberais, padres, artesãos, gente com 

alguma instrução e muitas vezes mulata. Eram pessoas que haviam aparecido no cenário 

político baiano com a Conspiração dos Alfaiates, em 1798 (REIS, 1987, p.49). 

Em Portugal havia ocorrido a revolução liberal do Porto, em 1820, criando uma 

Monarquia Constitucional que estabeleceu as Cortes, o Parlamento português, como órgão 

supremo de administração da Metrópole e seus domínios. As Cortes solicitaram o retorno de D. 

João VI à Europa, que partiu deixando seu filho Pedro como Príncipe Regente (TAVARES, 

1982, p.124-126). 

Na Bahia, liberais aderiram à revolução do Porto em Portugal com pronunciamento 

militar, no dia l0 de fevereiro de 1821, após conflitos de rua que resultaram em mortes. O 

governador, Conde da Palma, retirou-se da Bahia quando foi constituída uma Junta Provisória 

de Governo que jurava obediência às Cortes de Portugal apesar de já ter aparecido o desejo de 

alguns pela independência. A junta pediu remessa de tropas de Portugal, força contra a qual os 

baianos lutariam na guerra da Independência, nos arredores de Salvador em Pirajá, Itapuã e 

Itaparica (AMARAL, 1957, p. 1-38). 

Sem urna solução pacífica, para os acontecimentos em 1822, e mesmo com a 

aristocracia do Recôncavo tentando evitar a guerra, a situação entre brasileiros e portugueses 

na cidade era insuportável. Os "praístas" (lado português), garantidos por um contingente 

militar razoável, insultavam os baianos cotidianamente (REIS, 1987, p 50). 

Os baianos respondiam com a mesma intensidade. Durante a procissão de São José, em 

19 de março de 1822, santo de devoção europeia e brasileira, um grupo de negros jogara pedras 

e mais pedras nos devotos, quando esta passava pela Ladeira da Conceição, ferindo soldados, 

civis e atingindo as imagens dos santos7. A disputa incluía até os festejos de partes da família 

real que estavam ligadas a cada partido: os "brasileiros", que comemoravam o nascimento do 

filho do Príncipe Dom Pedro, o primeiro príncipe brasileiro, e os portugueses o aniversário da 

Rainha-mãe em Portugal, com uma parada militar cadenciada aos gritos de "mata caibro" 

(REIS, 1987, p. 50). 

Oito deputados foram enviados para as Cortes de Lisboa, a fim de participarem da 

redação da Carta Constitucional para o Reino Unido de Portugal, Brasil c Algarves. No entanto, 

quando chegaram, a Carta já estava sendo discutida criando uma divergência com os 

"portugueses do continente". Alguns baianos retornaram às suas posições originais, e contrários 

à subordinação da Bahia à Portugal, como São Paulo e Pernambuco. Não demorou a haver 

 
7 Esse fato é tido por alguns, como lenda, no entanto, os diversos conflitos possuem vasta comprovação. 
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conflito entre Bahia e Portugal. Os baianos estavam frustrados na tentativa de conseguirem 

autonomia pela via constitucional. O desdobramento da revolução liberal-constitucionalista, em 

Portugal, afirmou uma linha nacionalista oposta às concessões ao Brasil, que era colônia e devia 

assim permanecer (TAVARES, 1982, p.127-128). 

Chegou a Salvador, em fevereiro de 1822, um decreto que nomeava como Governador 

das Armas o Brigadeiro português, Ignácio Luiz Madeira de Mello, em substituição ao 

brasileiro Manoel Pedro de Freitas Guimarães. No dia 19 do mesmo mês, as tropas portuguesas 

fizeram ofensivas a alguns fortes da cidade e invadiram o Convento da Lapa, próximo ao 

Quartel da Mouraria, assassinando a Abadessa Sóror Joana Angélica8. Os soldados brasileiros 

abandonaram a cidade, em direção ao Recôncavo, e Freitas Guimarães foi preso e levado para 

Lisboa (TAVARES, 1982, p. 128). 

Senhores de engenho, e outras personalidades da elite baiana, se organizavam no 

Recôncavo e contratam contra o general Pedro Labatut, que formou um exército e se lançou ao 

combate contra os portugueses.  A estratégia de impedir a chegada de alimentos a Salvador 

deixou os brasileiros com o controle da situação. Grande parte da população fugiu, no decorrer 

dessa guerra, e segundo REIS (1987, p.53) muitos escravos não esperaram que seus senhores 

os libertassem para a luta e fugiam para juntarem-se as forças brasileiras. Mais tarde o governo 

imperial recomendou aos senhores que fossem dadas alforrias com recursos da Junta Provincial. 

Assim, Salvador permaneceu sitiada pelos portugueses e sofreu vários ataques dos brasileiros 

até o seu abandono pelos primeiros, em 2 de julho de 1823, e imediata retomada da cidade pelas 

tropas brasileiras. 

As tropas brasileiras, ou o "exército pacificador”, como também era denominado, com 

o contingente de 9.5I5 soldados "em colunas, desembocaram pela Estrada das Boiadas” 

(AMARAL, 1923, p.448-449). Diversos acontecimentos, de ordem social e política, se 

sucederam segundo uma vasta bibliografia produzida sobre o tema. 

A entrada do exército "brasileiro" na cidade, vindo do Recôncavo, provocou júbilo e 

euforia na população, sitiada até então, a qual saiu pelas ruas comemorando com gritos e 

batucadas. No auge do entusiasmo, alguns populares tomaram posse de uma carroça, 

abandonada pelos portugueses na batalha de Pirajá9, quando saíam da cidade, a enfeitaram com 

folhagens nativas, e prosseguiram a comemoração.  

 
8  A figura de Joanna Angélica está presente nas comemorações em representações escolares e na toponímia da 

cidade. 
9 Em 8 de novembro de 1822, nas colinas de Pirajá e Cabrito, foi travada a batalha decisiva para a 

independência. 
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1.2   A comemoração da Independência 

 

O trajeto percorrido, pelo exército brasileiro e pelos populares, na retornada de Salvador 

em 1823, pela então denominada Estrada das Boiadas, até o centro, no Terreiro de Jesus, passou 

a ser reproduzido festivamente, nos anos seguintes, no dia dois de julho. Pode-se identificar, 

então, alguns elementos simbólicos desse festejo, como a comemoração anual de um evento 

significativo para a cidade - a sua libertação com a chegada do exército brasileiro, e ainda a sua 

forma de reprodução simbólica dos próprios acontecimentos comemorativos do dia em questão, 

tornando-os elementos constitutivos de uma nova tradição. 

 

1.2.1 O Caboclo – a representação da participação popular 

 

Em l826 foi confeccionada uma imagem de um Caboclo esculpida em madeira e um 

carro, atribuída ao escultor Manoel Ignácio da Costa10. O caboclo pisa uma serpente que 

representa a tirania portuguesa, levando na mão direita a bandeira do império brasileiro. O 

elemento indígena11foi considerado um símbolo da participação do povo e da própria 

nacionalidade em formação. A parte mais importante dessa comemoração cívica se desenrolava 

num cortejo em que o povo acompanhava a imagem do Caboclo pelas ruas da cidade como 

numa procissão religiosa que ficou popularmente conhecida também como “Cortejo do 

Caboclo”. As imagens dos caboclos eram denominadas de "emblemas patrióticos" e os carros 

de "Carros do Triunfo” durante todo século XIX e primeiras décadas do XX. 

 

1.2.2 A Cabocla 

 

As comemorações do Dois de Julho acabaram por acirrar a rivalidade entre brasileiros 

e portugueses, residentes na cidade, que permaneceram aqui por possuírem negócios e 

familiares. Aos portugueses tentaram interferir no Dois de Julho e acabaram por fazer surgir 

outra personagem importante da festa - a Cabocla do Dois de Julho. O Presidente da Província, 

 
10 Diversos fatos na construção dessa festa não se encontram registrados historicamente, como nesse, apesar de ter 

sido citado por diversos autores em momento posterior. 
11 A independência política de 1822 despertou na consciência de intelectuais e artistas nacionais necessidade de 

criar uma cultura brasileira. Um dos traços principais de nosso Romantismo é o nacionalismo, onde se destacam: 

o indianismo, o regionalismo, a pesquisa histórica, folclórica e linguística, além da crítica aos problemas nacionais 

- todas elas posturas comprometidas com o projeto de construção de uma identidade nacional. https:ma capela 

//www.youtube.com/watch?v=EzlE2h5E5oo 
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Francisco José de Souza Soares d'Andrea, português, mandou esculpir, em 1846, uma cabocla 

representando Catarina Paraguaçu, com seu respectivo carro alegórico, para substituir o 

Caboclo, que considerava provocador (QUERINO, 1909, p.l0-11). A imagem do Caboclo trazia 

a alegoria de uma serpente que simbolizava Portugal, portando uma faixa com a inscrição de 

"Tirana" golpeada por uma lança aos seus pés. Pessoas envolvidas com a organização do festejo 

impediram a substituição, passando, a partir de então, as duas imagens saírem juntas e serem 

guardadas num depósito, na Rua Maciel de Baixo.  A imagem da Cabocla foi esculpida por 

Domingos Pereira Baião. 

A recusa dos lusitanos à comemoração demonstrava a face imutável dessa elite no culto 

ao mito da soberania. O intento da eliminação do Caboclo do desfile, parcialmente fracassado, 

denota uma tradição contestatória12 (SERRA,2000, p.128) do festejo que, em diversos 

momentos, levaram governantes a tentar substituir o Dois de Julho pelo Sete de Setembro, que 

é classificado por Roberto da Matta como rito de ordem. Esta classificação de rito não é 

suficiente para definir o Dois de Julho pelos aspectos populares, religiosos e até carnavalescos 

como sugere Serra (2000, p.130). 

A participação e o envolvimento popular são característica desse festejo. Os elementos 

alegóricos da festa ficavam sob a responsabilidade de pessoas da cidade, que instituíram a 

Sociedade Dois de Julho (1835), e não de autoridades. No decorrer dos anos essa 

responsabilidade foi passando para outras instituições permanecendo, no entanto, o ato 

simbólico em que o Intendente, ou Prefeito da Cidade, entrega os carros dos Caboclos aos 

populares comprometidos com a organização da festa, para levá-los durante o cortejo. 

A fim de compreender a relação simbólica e histórica, desenvolvida na comemoração 

cívica o Dois de Julho, foi necessário ter uma rápida visão dos processos político e social da 

Bahia no início do século XIX, que levaram à guerra pela Independência e ver os significados 

do Dois de Julho enquanto tradição, nos momentos pós-Independência. 

 

1.3 0 Dois de Julho e o simbolismo urbano da Salvador oitocentista 

 

Os primeiros elementos da memória urbana, presentes no Dois de Julho, dizem respeito 

ao desenho da cidade e seu entorno no início do século XIX. Salvador no século XIX iniciou 

com um delineamento urbano definido, a partir do núcleo inicial, tanto na Cidade Alta - o Bairro 

 
12 A tradição contestatória consiste na permissão, pelo próprio caráter popular da festa, de expressão e 

Contestação do governo ou de qualquer outra entidade ou situação. SERRA, Ordep. Rumores de festa; o 

O sagrado e o profano na Bahia: Salvador, 2000. 
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da Sé - quanto na Cidade Baixa - o Bairro da Praia. O núcleo matriz irradiava por todos os 

lados, ocupando as antigas terras antes cobertas de matas e roças e, aos poucos, expandindo a 

“Cabeça do Brasil, a partir do século XVII, com a conquista da segunda linha de cumeada", que 

correspondia a Nazaré c os novos bairros "resultantes desse desenvolvimento centrípeto" 

(CEAB, 1980, p. 98). 

A ocupação marcante na Cidade Baixa era no sentido linear, imposta pelas condições 

do meio físico, em vista a estreita faixa existente entre o mar e a falha geológica. Iniciava-se 

com uma ocupação difusa do Unhão à Preguiça, quando se tornava contínua até São Joaquim 

atual e daí para o norte voltava a ser difusa. 

A cidade Alta, no sentido norte-sul, ocupava a cumeada que então ia desde o Forte de 

São Pedro até o Forte de Santo Antônio Além do Carmo, com prolongamento linear até o Largo 

da Lapinha, de ocupação rarefeita, prosseguindo daí, pela Estrada das Boiadas, para o interior. 

No sentido leste, tinha ocupação variável em direção ao Dique da Fonte Nova (Mapa 1) 

. 

1.3.1 A entrada da cidade: início do cortejo na "Estrada da Liberdade". 

 

Foi por uma trânsfuga que chegou a Pirajá a notícia que os portugueses estavam 

embarcando pelo que o exército pacificador se precipitou para a cidade ... entrou ele 

em colunas, desembocando pela Estrada das Boiadas" (AMARAL, 1957, p.448). 

 

A reprodução da entrada do exército pacificador é uma representação simbólica do 

acesso à cidade do Salvador daquele período. O Exército que havia permanecido em combate 

nos arredores da cidade, entra pela então denominada Estrada das Boiadas. Essa estrada era o 

acesso por terra, ele uma cidade que se comunicava principalmente pelo mar (CEAB, 1980, 

p.101). Por ela passava quem vinha do sertão. Do Recôncavo para Salvador vinha-se por mar. 

 

[...] a estrada principal que entra na Bahia, chamada vulgarmente das Boiadas, por 

entrarem por ela todos os que dos sertões descem para a Bahia (VILHENA, 1969, 

p.101). 

 

A partir das descrições históricas de Amaral (1923, p. 448) e Campos (1937, p. 301-302) foi 

elaborado o Mapa 1 sobre a memória urbana do Dois de Julho em Salvador no período de 1823 a 1840. 

O mapa espacializa esta memória desenhando o Percurso do exército pacificador em 1823, a reprodução 

em cortejo a partir de 1824 demonstrando as relações com as igrejas, estradas, ruas, topografia e a 

dinâmica da cidade. Os seguintes tópicos desenvolvem estas relações entre a memória e o espaço urbano 
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de Salvador no primeiro Reinado.  
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Pela Estrada das Boiadas vinha toda a provisão de bovinos, produzida no sertão, o que 

determinou sua importância como portal de entrada de um gênero alimentício essencial ao 

abastecimento da cidade.  O código de sentido regional semantizou este local e teve vigência 

até as primeiras décadas dos oitocentos como entrada do gado. Salvador era a base e o refúgio 

da nova Província. Era por ela que "partiam os principais caminhos” e com eles “as ordens dos 

poderosos, funcionários ou grandes comerciantes” (MATTOSO, 1992, p.57). A Estrada das 

Boiadas ligava a capital da Província ao Sertão, sendo de extrema importância para a região, 

era a entrada e a saída por terra. Na guerra da Independência sua posição estratégica determinou 

o controle da cidade pelos brasileiros. 

 

“Achava-se a cidade da Bahia em uma península, um dos lados a qual banhado pelo 

oceano Atlântico e outros pelas águas do interior da grande enseada que lhe deu o 

nome. Recebendo mantimentos dos portos do Recôncavo e também do mar, recebe-

os ainda por uma grande estrada, a mais antiga do Brasil, que parte da cidade em 

direcção norte e é traçada pelo chão, ou região alta das terras que constitui e península. 

Os independentes vieram assentar o seu acampamento na base da península, de modo 

a tomar o leito da estrada das boiadas, e logo estenderam as suas linhas de um e outro 

lado, para as duas águas, fechando todo o acesso à cidade, por via terrestre” 

(AMARAL, 1957, p. 244). 

 

A relação econômica entre Salvador e Recôncavo foi se transformando com o tempo, 

assim como a importância da antiga Estrada das Boiadas para a cidade. Na transição econômica 

da colônia para a condição de “soberania plena”, “atuou um conjunto de fatores internos e 

externos, favoráveis ou adversos, estes sobretudo de caráter internacional,  refletindo crises 

europeias e norte-americanas que incidiram tanto sobre a demanda como preços e volume de 

importação, afetando a economia do Recôncavo e da cidade” (SAMPAIO, 1999, p.62).Apesar 

disso, a Bahia em 1827, disputava com o Rio de janeiro o valor das exportações “face ao 

aumento de sua produção de açúcar. Em nível regional as fábricas de fios e tecidos 

apresentavam-se como elemento importante de dinamismo industrial, destacando-se Valença 

como polo dos mais importantes do Império, ao lado de fundições de ferro e cobre voltadas a 

ferramentaria de apoio a agricultura e navegação" (SAMPAIO,1999, 1t.62-63). A produção do 

Recôncavo o do litoral era escoada por uma frota de veleiros que ligava Salvador ao seu entorno 

mais imediato, ao tempo em que se ansiavam melhores ligações por terra como Feira de Santana 

e Xiquexique, tentando ligara bacia de São Francisco ao litoral13. 

 
13 Cf. AZEVEDO. T. de LINS, E. Q. Vieira. A história do Banco da Bahia. SAMPAIO, Heliodorio de. 1999. 

Formas Urbanas. Salvador, Quarteto, p.62. 
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Com a independência a “Estrada das Boiadas” ganhou outro batismo, marcando 

simbolicamente o acesso à cidade, por terra, o “rito” do Dois de Julho, passando a chamar-se 

“Estrada da Liberdade”. Os autores que identificaram o surgimento desse nome logo depois de 

1823, não apresentaram fontes, como faz Luiz Eduardo Dórea (1993, p.3) “Estrada da 

Liberdade assim conhecida desde que por ela chegaram à cidade as tropas nacionais que 

expulsaram os portugueses, avançando por ali no dia 2 de julho 1823”. No entanto, o que se 

apresenta aqui diz respeito ao simbolismo do percurso, que marcava relação com o passado 

(entrada do gado), tornava-se depositário de uma nova realidade (Salvador libertada).  

 

1.3.2 Do percurso do Exército Pacificador ao cortejo pela Freguesia do Santo Antônio  

 

Na reprodução da entrada do “Exército Pacificador”, em 1823, está contida a simbologia 

da principal entrada da cidade e também o caminho rotineiro percorrido pelos habitantes dessa 

urbis oitocentista para chegar ao centro. O exército percorreu a Freguesia do Santo Antônio 

Além do Carmo: entrou na cidade pela Estrada das Boiadas, parou para receber flores das irmãs 

Ursulinas no Convento da Soledade, passou pelo Largo do Barbalho, seguiu pelo Santo 

Antônio, Pelourinho e parando para revista e organização da distribuição dos batalhões entre 

os quartéis e conventos da cidade (AMARAL, 1957, p.480). Esse trajeto foi a base da criação 

do cortejo cívico (ver mapa 1). A distribuição das tropas irradiou a partir do Terreiro, como 

descrito abaixo: 

 

Dividiram-se os seus chefes assim, após a revista ou parada de rigor, em casos taes: o 

1º primeiro batalhão aquartelou no convento do Carmo, o 2° no do S. Bento, o 3° no 

de Santa Thereza, o 4° também no de S. Bento, o 5° também no Carmo, o 6° no da 

Piedade, o 7° no Hospício de Jerusalém, o 8° e 9° no Noviciado, hoje s. Joaquim, o 

batalhão do Imperador no quartel da Mouraria, que hoje não existe mais, pois ocupava 

o lugar onde agora se acha o jardim Gymnasio, o batalhão de Pernambuco nas casernas 

da Palma que se encontravam na área onde hoje se acha levantado o Quartel General, 

o da Parayba, assim como o contingente de Penedo, no seminário de S. Damaso, à 

rua do Bispo, a cavalaria no quartel de água de Meninos e a artilharia no forte de s. 

Pedro” (AMARAL, 1957, p.480).  
 

Inicialmente o cortejo apresentava um simbolismo que demonstrava o sentido Norte-

Sul da ocupação do espaço urbano de maior densidade, naquele momento. O Convento da 

Soledade era localizado na embocadura do acesso à cidade e a partir do Barbalho até o Terreiro, 

tinha-se demarcada a área de maior adensamento de edificações que se estendia até o Forte de 

São Pedro (ver mapa 1). 
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O cortejo saía do Convento da Soledade, onde finalizava a ocupação da Cidade Alta, 

passava pelo Forte do Barbalho e prosseguia pelo trecho descrito por Vilhena, em 1800, como 

uma "ladeira calçada, a quem chamam de Santo Antônio à Água Brusca sobe outra vez, a 

população por uma rua longa, ou ladeira acompanhada de casas, pela maior parte térreas” 

(CEAB, 1980, p. 95). 

Da Freguesia do Santo Antônio Além do Carmo14 o cortejo ingressava pela Freguesia 

da Sé. Ambas com estrutura físico-espacial precária, com malha colonial, ruas estreitas e 

calçadas com pedras irregulares, muitos becos e segundo PETTI (1992, p.107) com edificações 

inexpressivas. Os negócios eram pouco rentáveis e o comércio de pequeno porte. O principal 

meio de transporte ainda era a cadeirinha de arruar, sendo que a maioria da população andava 

a pé. A iluminação era feita pela queima de óleo de peixe e de mamona, de forma irregular e 

sem fiscalização dos combustores. 

O abastecimento de água realizado por meio de fontes e distribuída por aguadeiros em 

pipas ou latas. Os escravos eram responsáveis pelos despejos dos dejetos no mar, em barris 

chamados de "tigres". As águas servidas e pluviais acumulavam-se nas ruas a céu aberto. Não 

existia serviço de limpeza e asseio das vias, sendo os moradores responsáveis por esse serviço 

(PETTI, 1992, p. 107). Foi nesse ambiente de precariedade e estrutura urbana e serviços 

públicos, onde muitos deles ficavam a cargo população, que o Dois de Julho começou a se 

delinear. 

Destaca-se os relatos dos historiadores sobre as primeiras comemorações que concorda 

em enfatizar a participação da população nos festejos do Dois de Julho e as iniciativas inclusive 

na organização. Todos falam que populares reproduzir a entrada que o exército libertador fez 

em 1823. Hendrick Kraay (2000, p. 54) cita o jornal Grito da Razão de 5 jul. de 1824, p.1 c 9 

jul. dc 1825, fazem referências sumárias sobre os festejos oficiais em 1824 e 1825 ..."dos quais 

constavam uma parada militar, um te-déum, uma representação teatral patriótica e, em 1825, a 

inauguração do retrato de Dom Pedro I na Casa da Moeda” não fala da participação popular e 

não cita o percurso das comemorações. 

Manoel Raymundo Querino (1922, p.7), em “Notícia histórica sobre o 2 de Julho de 

1823” e sua comemoração que os primeiros Dois de Julho tinham seus aspectos populares: 

"Patriotas resolveram homenagear a restauração de Salvador, em 1824, com uma entrada na 

 
14 A localização das Freguesias urbanas: da Sé; N. S. da Conceição da 

Praia; Santíssimo Sacramento do Pilar: Santo Antônio além do Carmo; de Santana; São Pedro; Santíssimo 

Sacramento do Rosário; N. S. da Vitória (Vilhena in encontra-se em CEAB, 1980, p.95) 
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cidade e fala do carro alegórico improvisado com uma carruagem, capturada na Batalha de 

Pirajá. Decorada com folhas verde-amarela levando um velho mestiço como símbolo vivo da 

nação brasileira”. O percurso citado foi da lapinha nas imediações da cidade, à praça maior do 

centro, o Terreiro de Jesus, “percorrendo o mesmo caminho das tropas patrióticas”. No ano de 

1826, foi construído, um palco no Terreiro de Jesus, no qual houve discursos e leituras de 

poesias patrióticas, e em poucos anos, o palco virou o centro das funções do Dois de Julho 

(KRAAY, 1999, p.55). 

Hendrick Kraay afirma que pelos meados dos anos 1830, as comemorações assumiram 

uma forma que seria pouco alterada durante as cinco décadas seguintes. Em 1831, o Nova 

Sentinela da Liberdade referiu-se ter sido a atividade patriótica que não pode fazer uma 

completa (CAMPOS, v.4, 1937 p.59). 

Aos poucos, o poder público passou a interferir e organizar o festejo, publicando editais, 

constituindo comissões, assumindo as despesas, pois "primeiramente, toda a improvisação era 

do povo, depois seu planejamento concentra-se na Sociedade 2 de Julho”, em 1835 

(MARTINEZ, 2000, P. 69). Nos primórdios, havia solenidade especial no Terreiro, onde era 

construído um Palacete para os Carros dos Caboclos, relata Martinez (2000, p.89), com base 

em jornais que traziam registro sobre as primeiras comemorações do Dois Julho15. Neles 

encontram-se notícias sobre o “aniversário” da entrada do "Exército Libertador" na cidade, a 

preocupação com a decoração com "Arcos”, a organização com "diretores de carros triunfais", 

o ato religioso te-déum e a desavença entre portugueses e brasileiros, demonstrando a 

importância da data para os baianos de então. 

 

1.3.3 O centro: Terreiro de Jesus, coração da cidade cabeça do Brasil, e a Praça do 

Palácio 

 

Outra referência a Salvador oitocentista ainda aparece na reprodução do trajeto da 

"Entrada do Exército Pacificador": a ideia de centro da cidade como código urbano. No caminho 

percorrido pela tropa brasileira, reproduzido na comemoração, o Terreiro de Jesus considerado 

o coração da cidade e por tabela a cabeça do Brasil oitocentista, já a Bahia era a capital e a 

Praça do Palácio (atual Praça Municipal) são alvo da finalização do trajeto nesse período (mapa 

1) e localizavam-se na Freguesia da Sé, no núcleo matriz. 

 
15O Bahiano edição de 26 de junho de 1830 e o Nova Sentinella da Liberdade, de 30 de junho e 3 de Julho de 

1831, O Imparcial Brasileiro, de 10 de julho do mesmo ano, e o Diário de Notícias, de 28 de 1833. 
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O ambiente do núcleo central mantinha-se nas primeiras décadas do século XIX, com 

praticamente a mesma estrutura anterior de ruas e becos estreitos, malcheirosos e sem asseio. 

Era densamente povoada e suas construções eram sobrados, solares, casas térreas e edifícios do 

governo e igrejas. Ali residiam tanto a população abastada, nobres, religiosos quantos escravos, 

libertos, pobres e funcionários públicos. A população da Sé que enchia as ruas para comemorar 

o Dois de Julho era de origem racial e social diferenciadas convivendo no mesmo espaço e 

trabalhavam como profissionais liberais, artesãos, feirantes, vendedores ambulantes, doceiras 

além dos escravos de ganho (PETTI, 1992, p. VII). 

 

O "Exército Pacificador" chegou: 

“Chegando ao coração da cidade, diante do templo cuja construção era dos primeiros 

anos da ocupação portuguesa (Terreiro de Jesus, hoje Praça Quinze de Novembro) 

[...] fizeram alto as tropas, cujo aspecto era desolador, eloquente exemplo das misérias 

da guerra” (AMARAL, 1957, p. 244). 

 

Braz do Amaral, o autor do texto citado acima, expressa bem o sentido de importância 

do código urbano - centro, chamando-o de "coração da cidade ". Américo Simas (CEAB, 1980, 

p.101) defende a ideia de que a região central de Salvador, no século XIX, era composta na 

verdade por dois centros: o Terreiro e a Praça Municipal, que eram os de maior importância em 

toda vida da cidade, desde sua origem no século XVI. Os dois centros constituem-se de um 

centro administrativo e outro cultural. O administrativo, atual Praça Municipal, era onde se 

localizavam a Casa da Câmara e Cadeia e o Palácio do Governo, ou seja, o poder legislativo, 

judiciário e o executivo. O cultural e religioso constituía-se no Terreiro de Jesus, por ali se 

localizarem, a partir do século XVI, o Colégio de Jesus, a Igreja de São Francisco e a primeira 

Escola de Medicina do Brasil, um local considerado “sítio sagrado para a cultura nacional”. 

Nos séculos XVII e XVIII, esse lugar foi testemunha de cenas do cotidiano da cidade, de 

catequeses, touradas e cavalhadas. 

Inicialmente, século XVI, este logradouro era o terreiro da casa da Companhia de Jesus, 

compreendendo-se terreiro como "pedaço de terra plano e largo", que se estendia na área em 

frente às construções ocupadas pelos Jesuítas nos primeiros tempos da cidade (DÓREA, 1999, 

p.61). Sendo o primeiro local plano e largo no percurso, da Soledade ao centro, que fez as tropas 

brasileiras em 2 de julho de 1823, foi escolhido pelo comando para fazer revista e distribuição 

de alojamentos (AMARAL, 1923, p.480). 

Salvador era a "cabeça do Brasil" (CEAB, 1980, p. 32) e pertencia à divisão 

administrativa territorial denominada Capitania da Bahia. Era parte da comarca da capital, foi 
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sede do Governo Colonial Português por dois séculos. Com a transformação do Brasil em Reino 

Unido de Portugal e Algarves, em 1815, e somente com a primeira Constituição Brasileira, de 

1824, tornou-se oficialmente Província da Bahia. 

Sendo assim, o centro de Salvador, para os baianos, apresenta um significado que 

extrapola a noção do centro como código urbano para simbolizar a origem da nacionalidade 

brasileira, "um sítio sagrado para a cultura nacional", ideia que o simbolismo do Dois de Julho 

procura firmar na caminhada em direção ao antigo centro da Colônia. Apesar de regional e de 

ter surgido após a mudança da Colônia para o Rio de Janeiro, o evento procurou afirmar o 

passado glorioso de sua terra em contraposição à nova realidade vivenciada nesse período. 

J. da Silva Campos (1937, p.295-304), referiu-se ao Dois de Julho de 1837, baseado no 

jornal Diário da Bahia, relatando que o cortejo ia até a Praça do Palácio, assim denominada na 

época (Ver mapa l). 

 

Todas as vias por onde devia passar o cotejo, desde a lapinha até à Praça de Pallacio, 

estavam juncadas de flores, de folhas, e as casas ornamentadas de colchas de vario 

colorido, de palmas de dendezeiros ou de coqueiro, de ramagem, de flores...na Praça 

de Pallacio, além de um soberbo Arco Triunfal, havia uma extensa e brilhante 

iluminação de copos de vidro...No Terreiro de Jesus estava outro Arco...Defronte da 

Portaria das religiosas Ursalinas da Soledade, que praticavam este ano um Arco 

coberto de folhas, e ornado com muitos festões  de flores...Os constitucionaes da 

Freguesia de S. Antônio além do Carmo, apresentaram, por meio de uma subscrição, 

o seu arco na rua dos Perdões (CAMPOS, 1937, p. 301-3012). 

 

A Praça do Palácio data do início da colonização, e em 1584, Gabriel Soares a registra 

como Praça da Feira, e por se fazer nela exercícios militares recebeu um batismo de "parada". 

Em 1759, Jose Antônio Caldas a descreve como fronteira ao Palácio "onde residem os senhores 

vice-reis, e na parte oposta à Casa da Moeda. No Lado direito a Casa da Câmara e Cadeia, e no 

lado esquerdo a Casa da relação. Esta praça se comunica a toda cidade por seis ruas” (DÓREA, 

1989, p. 72). 

Com o Império estabelecido e as funções político-administrativas restabelecidas após a 

guerra da Independência, o centro administrativo passou a sediar o fim do cortejo, nesse 

momento. 

 

1.3.4 O festejo do Dois de Julho se irradia pela cidade 

 

No entanto as comemorações nas primeiras décadas não se restringiam a esse trajeto. O 

relato abaixo, mostra que os festejos de 1836 estavam espalhados pela cidade: Saúde, Santo 



33 
 

Antônio (ver figura 1), Baixa dos Sapateiros, Carmo e Forte de São Pedro. Seguindo a vocação 

festiva de Salvador, as freguesias organizavam seus próprios festejos de 2 de Julho. Com o 

passar dos anos os festejos nos bairros não aconteciam apenas durante os meses de junho e 

julho e ficou conhecido como "Dois de Julho temporão" ou "Dois de Julho de Bairro" (ver mapa 

2). 

 

No sempre grato sítio da Saúde contava-se cinco Arcos, belamente armados, 

colocados cada um nas cinco embocaduras das ruas, que alise dirigem. Ao lado direito 

da igreja estavam lindamente arranjados um bosque, onde a Arte parecia ter imitado 

a natureza ... Erigiram-se arcos, ainda na Baixa dos Sapateiros, nas Portas do Carmo 

e no Forte de São Pedro, sendo este levantado pelas praças do corpo de artilharia ali 

aquartelados [...]. Iluminou-se profusamente a cidade inteira. Pelas ruas, dentro das 

casas, cantou-se, dançou-se, banqueteou-se até o amanhecer" (CAMPOS, 1937, p. 

303). 

 

Figura 2: Postal Festejos do 2 de Julho no bairro do Santo Antônio séc. XIX, acervo Museo Tempostal. 

 

Reprodução Ana Cordeiro 

 

1.4 Anunciando às comemorações pelas ruas da cidade 

 

Relata-se que os preparativos do Dois de Julho começavam no início de maio com o 

levantamento de um "mastro" no Terreiro de Jesus, para inaugurar os trabalhos de uma 

comissão de cidadãos que organizavam os festejos em seus aspectos oficiais (QUERINO, 1909, 

p. 88). Há registro em periódicos do Bando Anunciador ou Bando de S. Pedro, que era um 

grupo de pessoas que percorriam a cidade, de norte a sul, no dia 29 junho, convocando à 

participação da população nos festejos, através de poemas, fogos e desfile (MARTINEZ,2000, 
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p.78). A Câmara Municipal emitia uma proclamação, convidando os habitantes de Salvador 

para participar de atividades patrióticas legítimas, acompanhado de um "piquete" de soldados, 

frequentemente uma banda do exército ou da polícia e uma comitiva de vereadores. Um 

pregoeiro lia a proclamação em vários lugares da cidade. 

A descrição de João da Silva Campos (1937, p.296) nos anos seguintes a 1823 foi a de 

uma festa:  

 

muito semelhante às registradas pelos cronistas e folcloristas, do início do século XIX, 

que se basearam nas memórias de infância ou histórias contadas por pais e avós”. O 

bando é descrito como “ajuntamento de mascarados – predominando muito tempo os 

mandús ou cabeçorras16 - que partiam da lapinha para o Terreiro, na tarde de 29 de 

junho [...]. Parece-me que o bando teve início em 1826, primeiro ano em que foi 

festejado o Dois de Julho”. 

 

O percurso do Bando é incerto, partindo de lugares diversos a cada ano e de aspecto 

carnavalesco. 

 

Ao badalar a meia noite imensas girândolas de foguetes e outros fogos de artifício, 

partindo o carro triunfal do Cruzeiro de São Francisco17 para a Lapinha, conduzido 

'por imensos patriotas', à luz de archotes'. Despertou a cidade inteira, iluminavam-se 

as casas" (CAMPOS, 1937, p. 299). 

 

Identificando os sentidos que se mantiveram nesse período, o núcleo de Salvador ainda 

se encontrava com poucas alterações, em termos de estrutura e dimensões. Essa delimitação no 

século XIX está representada nos ritos urbanos da comemoração do Dois de julho. Os percursos 

do cortejo e do "bando" descreviam a área ocupada da cidade, suas principais ruas e seu acesso 

por terra. 

 

2. O Dois de Julho no Segundo Reinado 1840-1889 

 

O Dois de Julho era uma festa local que se relacionava, de forma ambígua, com o Estado 

Imperial brasileiro. Não se tornou feriado nacional, mas os patriotas baianos procuravam 

afirmar a libertação da Bahia como um dos eventos fundadores do Brasil, contrariando a versão 

 
16 Fantasia de bonecos com a cabeça grande, existente até hoje em manifestações culturais na Bahia e outros 

estados. 
17 Localizado no Terreiro de Jesus. 
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contada pelo Estado Imperial a qual comemorava a ruptura pública com Portugal por Dom 

Pedro, no Sete de Setembro. 

Festa cívica com grande participação popular, o Dois de Julho, de um lado apresentava 

aspectos carnavalescos e era herdeiro das festas coloniais (PRIORE, 1994, p.15), de outro servia 

ao Estado e as elites que procuravam reforçava a sua legitimidade. O Império havia passado 

pelo breve primeiro reinado, que terminou com a renúncia de D. Pedro I, pela sucessão de 

quatro Regências, várias reformas políticas e muitas revoltas nas províncias18. Ameaçadas de 

perder o controle, as elites nacionais trataram de recompor o núcleo do poder monárquico a fim 

de evitar a fragmentação política e territorial do país (TEIXEIRA, 2000, p.179). 

Nesse ambiente o Dois de Julho ganhou sofisticação e segundo Kraay (1999, p.50), foi 

devido a necessidade de afirmação do Estado Imperial e das elites locais. No dia 2 de Julho, os 

carros com os Caboclos, saiam da Lapinha para o Terreiro de Jesus (na época Praça Conde 

d'Eu), onde havia um "palacete", uma construção temporária, armado para sua permanência 

durante os dias do festejo. Eram feitas homenagens à família imperial, aos heróis da 

independência e banda de música tocava durante a noite. O fim do cortejo era marcado com um 

ato religioso, onde autoridades e cidadãos abastados assistiam o Te-deum, na Catedral e, à noite 

se encontravam no baile do Teatro São João para assistirem peças patrióticas, músicas e, às 

vezes, recitais de poesias. Ao povo eram destinadas as praças do palácio e do Terreiro, ao ar 

livre, onde um palco iluminado era cedido aos poetas amadores que, durante várias noites, 

divertiam a população (MARTINEZ, 2000, p. 78). 

Para Hendricky Kraay (1999, p.86-87) as "esmeradas" e "exuberantes" comemorações 

do Dois de Julho "com sua proliferação e atividades sérias e carnavalescas, com suas tradições 

inventadas, colocam questões sobre a natureza de festas cívicas". Para ele, elas são analisadas, 

especialmente no Brasil, como criações do Estado e das elites, como seria de se esperar, numa 

sociedade hierárquica com um Estado que governa para o interesse de uma classe reduzida. No 

entanto, mesmo sem ser convidada, grande parte da população urbana de Salvador celebrava a 

fundação do Estado brasileiro com muita originalidade ao mesmo tempo em que criticava o 

nacionalismo oficial. 

Durante o império o Dois de Julho era palco de conflitos, ataques às bandas militares, e 

brigas com morte, refletiam as lutas presentes na sociedade baiana. Muitos esforços foram 

realizados para reformá-lo, "a persistência do feriado (...) demonstra a natureza duradoura da 

 
18 Na Bahia aconteceu a revolta dos Malês, em 1835 e a Sabinada entre 1837-1838. 
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interpretação popular das origens do Estado brasileiro, comemorando, ano após ano, nas ruas 

de Salvador" (lDEM, p.54). 

 

2.l Melhorias urbanas e o Dois de julho 

 

A partir de 1850 a 1890, Salvador passou por anos de instabilidade econômica com 

ciclos alternados de crescimento (1842-1860) e de depressão (1860-1888). No primeiro período 

apesar das sucessivas dos países importadores a mortandade proveniente do cólera-morbo 

(1855) e da febre amarela (1849/50), da seca de 1857, do fim do tráfego negreiro "'concorrência 

externa que a cana sofria com o processamento da beterraba, aliados a falta de capital interno 

para superar as dificuldades” (SAMPAIO, 1999, p. 66) Salvador conseguiu crescer. A abolição 

do tráfico negreiro propiciou um novo momento econômico, pois os antigos negociantes de 

escravos passaram a investir em melhorias urbanas. 

No entanto, esse período foi marcado pela multiplicidade de novos produtos para 

exportação e importação, como o cacau, o café e o fumo, por uma rede de financiamentos 

internacionais e pelo desenvolvimento de um setor industrial urbano. Esses fatores, apesar da 

instabilidade19, contribuíram para a uma nova dinâmica urbana. Após diversas falências em 

1880 a economia baiana reanimou em 1890 com a elevação dos preços do cacau e da borracha 

e uma facilidade de créditos que proporcionaram a "febre de iniciativas" no final do século XIX 

(SAMPAIO, 1999, p.78). 

Salvador triplicou sua população num período de 90 anos, passando de 50 mil em 1800 

para 129 mil em 1872 e 144.000 em 1890 (Sampaio, 1989, p.6). Com o novo contingente 

populacional era necessário fazer intervenções visando ampliação na malha urbana, sendo aí 

traçadas diretrizes gerais que nortearam o crescimento até hoje20. 

Segundo Heliodório Sampaio (I999, p.6S) ‘a contratação de técnicos estrangeiros para 

a construção dos edifícios públicos (franceses, ingleses, italianos, portugueses), bem como 

projetos de estradas ligando Salvador ao interior, eram iniciativas que, ao lado dos 

empreendimentos “públicos culturais", como no teatro São João, “faziam da cidade o lócus de 

 
19Os fenômenos da letargia ou enigma baiano (1870-1950) foram estudados por Milton Santos (1959), Rômulo 

Almeida (1977) e Aguiar (1978) tendo sua gênese decorrente da descapitalização da indústria açucareira na região, 

aliada ao deslocamento das decisões centrais do país (SAMPAIO, 1999, p. 77). 
20 Sampaio Heliodório et alli. Avaliação do Processo de Planejamento na RMS (etapa 01-relatório), Salvador, 

Mestrado de Arquitetura e Urbanismo - UFBA/ FINEP/ FAPEX, 1989, p, 6. Ampliou-se ainda o canal da Jequitaia 

(incorporando nova parcela de zona urbana), urbaniza-se a Península Itapagipana com praças. 
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uma animação e um otimismo festejado pelas elites locais”. Como citado anteriormente o 

Teatro São João era local de grandes bailes ao Dois de Julho. 

Um novo aparato administrativo foi criado, a fim de controlar e sanar a insalubridade 

da cidade, associada, na opinião da elite, à pobreza e a proximidade com ela. Aparecem os 

serviços urbanos de asseio e limpeza, agora sob o controle e responsabilidade do governo, 

instala-se a iluminação a gás, a distribuição de água, e esboços de serviços de esgotos e 

principalmente, transportes (FERNANDES, 1990, p. 57). Foi aberta a rua da Vala e a 

canalização do Rio das Tripas, melhorando a circulação em tempo em que chegavam novos 

meios de transporte na década de 1860, os bondes a tração animal. 

No perímetro do trajeto do cortejo do Dois de Julho, abriram-se novas fronteiras urbanas 

como a ligação pelo comércio da Baixa dos Sapateiros com o Taboão (ligação entre a zona 

administrativa e a comercial, a Cidade Alta e a Baixa). Construiu-se o Campo Grande de São 

Pedro - ponto de apoio para expansão urbana no sentido canela. Melhoramentos foram feitos 

na Estrada da Vitória até o atual Largo da Graça e Barra de onde partiam duas estradas, uma 

para o Rio Vermelho uma pelo Garcia e outra pela Federação. 

Diversas obras de embelezamento (construção ou melhoramento) foram realizadas pelo 

governo provincial. Tais melhoramentos na Praça da Piedade em 1871, 1877, 1886 e 1890, 

obras na Praça do Palácio em 1870, melhoramentos no Passeio Público, calçamentos em locais 

mais distantes como a Barra e o Porto dos Tainheiros (FERNANDES, 1990, p. 100). 

A elite frequentava a rua Chile com lojas de moda, médicos e ateliês de costura e 

mudava-se para a Freguesia da Vitória. Enquanto a população de baixa renda do “Pelourinho" 

trabalhava em oficinas de artesanato e se divertia nas tavernas. Foi nesse contexto de 

modernização que as comemorações do Dois de Julho ganharam nova dimensão, ruas e praças 

iluminadas e os primeiros monumentos foram construídos. 

Com os elementos estudados no período de 1840-1889 foi possível elaborar o modelo 

espacial temporal do Mapa 2 - Memória Urbana do 2 de Julho em Salvador, durante o 2° 

Reinado. Sendo os elementos da memória urbana agrupados nas categorias; monumentos 

comemorativos; topônimos e intervenções de melhoramentos urbanos, além dos 

desdobramentos do cortejo em dias diferentes de comemoração. 
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2.1.1 A iluminação nos festejos ao Dois de Julho 

 

Na primeira metade do século XIX a iluminação era a base de "fedorento azeite de peixe, 

em lampiões pendentes nas esquinas, apresentando as ruas da cidade, à noite, como bem se 

pode imaginar, sinistro aspecto patibular" (BOCCANERA Jr., 1921, p.45) e parte das 

comemorações aconteciam à noite. Apesar precariedade do sistema de iluminação, os festejos 

eram largamente iluminados, como mostra o jornal Guaycuru, em 9 de julho de 1846, citado 

por Martinez (2000, p. 98) que o aniversário do Dois de Julho, com os carros triunfais, os 

batalhões da Guarda Nacional21, Os batalhões do povo, o Te-Deum e destacava a "rica 

iluminação" no "terreiro do colégio" e à “praça de palácio". Assim como no Marmota de 4 de 

julho de 1849. 

 

A noite houve um brilhante espetáculo no Theatro Público...Nesse mesmo tempo 

enchia a praça de palácio um numerosíssimo concurso de pessoas de todas as classes, 

que para ali se dirigião afim de verem e admirarem a riquíssima iluminação, que nella 

se havia levantado, e que se repetirá por três dias, e ouviram mui boas peças de música 

[...] (MARMOTA, 4 de julho, 1849, in Martinez, 2000, p. 94-95). 

 

A partir de 10 de junho de 1862, a cidade ganhou nova iluminação a gás carbono, dando 

continuidade aos festejos à noite, que foram uma tradição durante longo tempo. No O Reverbero 

(1871, in Martinez, 2000, p. 102-105), pode-se atestar a sua permanência. 

 

Mais de 400 combustores de gaz, habilmente collocados pela Companhia inglesa, 

lançavão torrentes de luz durante as 7 noites consecutivas que durarão este anno as 

festas do sempre memorável Dous de Julho...No dia 8, às 7 horas da noite, estando 

brilhantíssima a iluminação, cheia a praça pelos batalhões patrióticos, e povo para 

acompanharem os emblemas ao seu pavilhão da lapinha ...Os mosteiros da lapa, de S. 

Raimundo. Dos Perdões e da Soledade, iluminados saudavam os emblemas com 

alegres repiques. Depois de percorridas todas as ruas do programa...chegaram os 

carros a Lapinha, que estava por dentro e por fora iluminado...Eram, então perto de 

duas horas da madrugada [...] (MARTINEZ, 2000). 

 

A comemoração, de tão importante data, era motivo para alguns melhoramentos na 

cidade que iam desde iluminação, nos dias da festa, até instalação de chafariz.  

 

 

 

 
21 Batalhões eram formações de grupo que se faziam representar no cortejo. Geralmente grupos de classes 

Trabalhadoras como os caixeiros viajantes, ex-combatentes e agremiações cívicas. 
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2.1.2 O abastecimento de água e o primeiro monumento a Independência 

 

Com o aparecimento do serviço urbano de abastecimento de água potável, criado pela 

Lei provincial nº 451 de junho de 1852, a Companhia de Abastecimento de Água do Queimado 

instalou 21 chafarizes entre 1853 a 1856. Eram chafarizes que embelezavam a cidade, dentre 

os quais, destacavam-se alguns como “verdadeiras obras de arte”, como o chamado Monumento 

de Libertação da Bahia na Praça 13 de Maio (Piedade) e o da Praça 15 de Novembro (Terreiro 

de Jesus) que eram dos mais “suntuosos e figuraram na Exposição Universal de Paris” 

(FLEXOR, 2000, p. 69-79). 

Advindo do conjunto de iniciativas, que concretizava a vida modernizada da capital, a 

Companhia de Abastecimento, assim como outros serviços urbanos básicos, surgiram em meio 

a um processo de associação de investimentos internacionais e de idealizações a ele conjugados. 

O princípio da salubridade, aliado ao da estética, se traduz nesses chafarizes, ricamente 

construídos. O que homenageia a Independência como signo a Cabocla do Dois de Julho. 

 

           

           Figura 3: Chafariz na Praça 3 de maio (Piedade) 1861. 

 

 

          Fonte: Benjamin Mulock. Fonte: Martinez, 2000, p. 79. 
 

O “Monumento de Libertação da Bahia” 22 constitui-se de um chafariz de mármore com 

uma estátua de uma cabocla (Figura 2) e ao seu lado ficavam os carros no dia 1º de julho 

esperando a saída à noite para a lapinha. Esse monumento era expressão do neoclassicismo 

 
22 Segundo historiador Cid Teixeira, em entrevista ago/1994, o chafariz foi o primeiro monumento ao Dois e Julho 

em Salvador. 
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como arte de representação oficial e do poder, do romantismo e dos movimentos nacionalistas23, 

e surgiu com a necessidade de se acender e manter a identidade e a memória dos eventos baianos 

na independência (FLEXOR, 2002). 

 

2.1.3 pavilhão da Lapinha 

 

Os carros dos Caboclos eram guardados em um depósito24, na rua do Maciel, de onde 

saíam, entre os dias 30 de junho e 1º de julho, para serem levados à Praça da Piedade, em trajes 

variados (NUNES, 1989, p.8). Após o dia do cortejo principal, os carros dos Caboclos, 

voltavam, para o Maciel, entre os dias 4 e 8 de julho, compondo o rito da “Volta dos Caboclos”. 

 

        Figura 4: Pavilhão dos Caboclos na Lapinha 1860 e Projeto do Pavilhão da Lapinha 

 

        Fonte: Martinez, 2000, p. 97 e 103. 

 

Em 1860 a Sociedade Dois de Julho25 era responsável pelos festejos adquiriu uma casa 

no largo da Lapinha, onde foi construído o Pavilhão da Lapinha para guardar os ‘emblemas” 

em local “mais apropriado” (MARTINEZ, 2000, p.78), seguindo o intuito das melhorias na 

cidade. 

 
23 Monumentos surgiram depois do Renascimento na Europa, em forma de figuras despersonalizadas em praças e 

jardins, e passaram gradativamente a ser substituídos por heróis e vultos locais (FLEXOR, Salvador, 2002). Surgia 

uma cultura de inscrições com monumentos e placas comemorativas. A cultura iluminista da modernidade fundou-

se na ruptura com o passado, ao tempo em que inventou o fenômeno MP, 1992. 
24 Os diversos autores que se referem a essa edificação chamam-no de depósito, barracão, cocheira ou galpão. 
25 A Sociedade Dois de Julho foi fundada em 1835 por Augusto Cassiano Pereira e outros patriotas e durante trinta 

e seis anos tinha a seu encargo a guarda dos emblemas e manutenção da festa (O Reverbero, 1871, p. 6, in Martinez, 

2000, p.104). 
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[...] a cocheira era pouco decente, situada n’uma rua estreita, e sendo ella na cidade, 

dava logar a que os carros fossem levados na véspera para a Lapinha, indo os 

emblemas nas cabeças de ganhadores para serem alli colocados (O REVERBERO, 

1871, p. 6, in Martinez, 2000, 0.104). 

 

O texto do periódico cita a estreiteza da rua da época e necessidade dos Caboclos serem 

levados por ganhadores26 até a lapinha, proporcionando um “espetáculo repugnante”. Sendo a 

“cocheira”, onde ficavam, muito baixa, o Caboclos eram despidos e retirados dos carros, no 

meio da rua para depois serem guardados no fim a festa. 

A edição especial de O Reverbero de 1871 relata detalhadamente a “construção do 

Pavilhão na Lapinha e os transtornos decorrentes de os caboclos serem guardados em barracão, 

no Maciel de Baixo. Ressalta a participação de José Álvares do Amaral na Sociedade 2 de Julho 

e na construção do Pavilhão da Lapinha”, que só terminou em 1918. O desenho da fachada do 

pavilhão (Figura 2), em forma de arco do triunfo, mostra alguns detalhes diferentes da execução 

como a estátua e um caboclo em cima da platibanda (MARTINEZ, 2000, p. 103). O antigo 

Palácio do Governo também tinha caboclos no arremate da platibanda. 

 

2.2 A memória do Dois de Julho nomeando logradouros 

 

Nesse período surgiram os topônimos Praça dos Veteranos da Independência e rua da 

Independência, compondo a memória urbana desse evento. 

 

2.2.1 Praça dos Veteranos da Independência. 

 

Situada no limite entre a Freguesia da Sé e de Santana, na rua da Vala, atual Baixa dos 

Sapateiros (ver mapa 2), essa praça ganhou o topônimo em homenagem aos combatentes da 

guerra da Independência, devido ao fato de reuniram-se ano palacete de José da Silva Carvalho, 

localizada nesta praça. Os veteranos da Independência formavam uma associação que tinha 

como objetivo a preservação da memória e dos festejos da independência, assim como a 

Sociedade Dois de Julho (Martinez, 2000, p. 69-70). 

 

[...] descrever o acompanhamento do povo e dos cavalleiros que seguiam os 

emblemas seria um impossível. Na praça dos Veteranos da Independência...recitou o 

 
26 O mesmo que escravo de ganho, que a mando de seus donos, trabalhavam de carregadores e vendedores de 

comida pelas ruas da cidade, dando o ganho para seus donos. 
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inspirado...de toda parte lançavam-se flores...” (O REVERBERO, 1871, p. 6, in 

Martinez, 2000, p.104). 

 

2.2.2 Rua da Independência 

 

Na freguesia de Santana, a rua da Independência, está localizada próxima ao Convento da Lapa, 

onde o assassinato da Abadessa Joana. O jornal O EVERBERO (1871, p.6), em trecho já citado, 

faz referência a esse topônimo, por onde passava os patriotas levando os Caboclos para a 

Lapinha. 

 

2.3 O Dois de Julho e seus desdobramentos e percursos 

 

O Dois de Julho é um evento complexo, como já referido neste trabalho, é ao mesmo tempo 

caracterizado como comemoração cívica, rito cívico, festa popular e festa religiosa. Durante o 

Império foram sendo construídos diversos desdobramentos do cortejo principal. 

 

2.3.1 1º de julho – Da Piedade à Lapinha 

 

No dia 1º de julho os patriotas reuniam-se em alguns pontos da cidade para depois se 

encontrarem na Praça da Piedade, pegavam os carros triunfais no Maciel e saíam em direção à 

Lapinha pelas ruas da cidade. Os carros eram levados à noite com a participação de batalhões, 

poetas, fogos, dobre de sinos e festas particulares por toda a cidade. “Noite primeira”, ou 

“Levada”, se prolongou até 1864, sendo restabelecida em 1874” (QUERINO, 1946, p.54). 

 

Na noite do 1º de mal escurecêo começarão-se à ouvir de todos os pontos da cidade 

os estouros dos foguetes que em girândolas subião aos ares, prova infallivel de 

regosijos; e quando erão 8 horas Ed noite já em trez pontos da cidade se reunia a 

melhor rapasiada toda uniformisada a paisana com bonets, em que se lia o discurso 

– 2 e Julho – e desses pontos precedida de suas respectivas bandas militares 

marchavão à reunir-se na espaçosa praça da Piedade, donde patrão à saudar o valente 

General Labatut, em cuja porta cantarão o Hymno nacional e derão os mais 

enthusiasticos vivas: dahi desfilarão pelas ruas, da cidade commandados por officiaes 

nomeados dentre si, e dirigidos pelos incansáveis directores os Senhores Dr. 

Francisco Liberato de Mattos, e Alferes José Justiniano de Castro Rebello à condusir 

o carro Triumphal que se achava em sei deposito ao Maciel para a Lapinha donde 

deveria partir no seguinte dia... (MARMOTA, Bahia, 4 de julho de 1849, in Martinez, 

2000, p. 89). 
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Nesses periódicos da década de 1840 vê-se a referência á Praça da Piedade27 como ponto 

de encontro para saída dos Patriotas para o Maciel, na noite primeira. É interessante frisar que 

na década seguinte, nesta praça, foi construído o chafariz citado anteriormente em homenagem 

ao Dois de Julho (ver p. 41), e que neste mesmo período a imagem da Cabocla foi introduzida 

no cortejo como forma de atenuar os conflitos entre portugueses e brasileiros. Mais tarde ver-

se-á o Caboclo sendo escolhido no monumento construído à República em 1895, [...] “Um 

chafariz com a Cabocla esculpida em mármore é colocado na Praça da Piedade. A Cabocla, 

como a Liberdade marca a cidade” (MARTINEZ, 2000, p. 78). 

Até o fim da década de 1850 aí se reuniam os diretores e organizadores do festejo junto 

ao povo, e isso faz lembrar a proximidade da Piedade com residência do general Labatut nos 

Barris. 

 

Ente os dias 30 de junho e 1º de julho, até 1860, os carros são retirados do seu 

barracão, na Rua Maciel de Baixo, e levados à Piedade, em trajetos variados, como 

ocorre em 1849, quando o cortejo vai aos Barris, a casa do general Labatut, 

homenagear o herói que, por resolução própria, escolhera a Bahia para morar e aqui 

terminar os seus dias (MARTINEZ, 2000, p. 78) 

 

Com o passar dos anos após a morte do general, e a guarda dos Caboclos na Lapinha, a 

Piedade não aparecer mais como referência do Dois de Julho, não mais existia vinculação com 

os referenciais urbanos do festejo, ao tempo em que o chafariz também saiu da praça com a 

chegada do sistema de distribuição de água encanada em 1857. 

 

2.3.2   Dois de Julho - Da Lapinha ao Terreiro pelas ruas de costume 

 

Nos periódicos, as notícias sobre o Dois de Julho, passam a referir-se aos percursos por 

qual transcorre o desfile, como “ruas de costume”, sem identificá-las, “[...] desfilou pelas ruas 

de costume precedida de um numeroso concurso de pessoas, e do referido carro a mais luzida 

numerosa parada que temos visto” (MARMOTA, Bahia, 4 de julho de 1849, in MARTNEZ, 

2000, p. 101). 

O Paiz (MARTINEZ, 2000, p.101) registra, em 2 de julho de 1854, diminuição nos 

festejos, mas frisa a participação do povo, referindo-se a anos anteriores.  

 

 
27 A praça da Piedade tem sua origem com a construção de uma capela implantando os primeiros monges 

capuchinos italianos em Salvador, no ano de 1679. Passou a chamar-se temporariamente de Praça 13 de Maio em 

homenagem à Lei Áurea de 1888. 
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Mais uma vez o povo, embevecido por gloriozas recordações, corre pressurozo a 

adorar o sol da independência e liberdade ..., porém todos esses triumphos, todas essas 

glórias, todo esse porvir cheio das mais gratas esperanças – onde estão elles – onde 

existem??! 

Apenas uma sombra, do que foi em 1823, é o Dia Dois de Julho actualmente!... (PAIZ, 

2 de julho, 1854) 

 

Em artigo publicado no jornal A TARDE (1977) cita o percurso do cortejo na segunda 

metade do século XIX (ver mapa 3). Viu-se no percurso do “Exercito pacificador”, no item 

anterior, que este havia passado pela fortaleza do Barbalho por motivos de ordem militar, com 

a intenção de afirmar a ocupação da cidade a partir do seu esquema de fortificações. Com a 

reprodução desse percurso em forma de cortejo cívico comemorativo, a passagem pelo barbalho 

foi eliminada passando a ter um caminho mais linear. Da lapinha ao Terreiro, seguindo o fluxo 

habitual, passando pelas ruas dos Perdões e Adobe, beirando o Santo Antônio, para então 

ingressar no Carmo pelo Boqueirão (ver mapa 3). 

 

2.3.3   A volta dos Caboclos 

 

A volta dos Caboclos variava entre os dias 4 e 8 de julho. Inicialmente era do Terreiro 

ao Maciel, depois com a construção do Barracão na lapinha, passou a ser do Terreiro à Lapinha.  

 

No dia 8 de julho de 1871 registrado no O Reverbero (in Martinez, 2000, p. 102-105) 

a volta seguiu o percurso da Praça Conde D’Eu (Terreiro), passando pela Veteranos 

da Independência, na Baixa dos Sapateiros, pelos mosteiros da Lapa, de São 

Raimundo, dos Perdões e da Soledade. Depois de transcorridas todas as ruas do 

programa os carros chegaram à Lapinha (O REVERBERO, 1871, in Martinez, 2000, 

10 a 105) 

 

 

2.3.4 Romaria à Pirajá 

 

O Noticiador Catholico relata a volta dos restos mortais de Labatut à Bahia e o detalhado 

convite para o translado para Pirajá, em 1853, com uma apoteótica programação. Esse evento 

passou a integrar o rito do Dois de julho e foi denominado “Romaria à Pirajá” (MARTINEZ, 

2000, p. 106). 

Nos primeiros anos das comemorações, a descrição dos locais e nomes das ruas por 

onde passavam o cortejo não eram citadas. A ausência dessas informações, nesse período, talvez 

se dê pelo fato da cidade não ter crescido a ponto de ser necessário informar aos moradores o 

trajeto “pelas ruas de costume” de um evento tão tradicional e concorrido ou, ainda, que tal 
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detalhamento não merecesse ou o não fosse habitual ter esse tipo de informação em jornais do 

século XIX, mesmo com a multiplicação e aperfeiçoamento da técnica gráfica, a partir de 1845 

(MARTINEZ, 2000, p. 96) 

 

2.4 O Dois de Julho de bairro 

 

Em artigo publicado pela IGHBA, a folclorista, Hildergardes Vianna, relata a existência 

de festejos do Dois de Julho em épocas diferenciadas, “quando bem aprouvesse”, denominados 

de Dois de Julho de bairro, temporão ou corriqueiro. Segundo Vianna, os distritos ou ruas 

festejavam o seu Dois de Julho a seu modo durante mais ou menos cem anos28, como o período 

é muito extenso seria necessário realizar uma pesquisa específica para definir o período de 

duração em cada bairro, assim a  título de ilustração neste trabalho ficarão agrupados no mapa 

3. O artigo apresenta referências a ofícios encontrados no Arquivo do Estado sobre festejos no 

Castro Neves, de 29 a 31 de julho de 1860; na Penha, de 17 de julho de 1864; em Brotas, que 

ia do Largo do Paranhos ao largo da Igreja de Nossa Senhora de Brotas; na Vitória, em 6 de 

agosto, no Campo Grande. No Santo Antônio, local de cortejo oficial, acontecia também 

festejos fora da época, com direito à notícia em jornal, o “2 de Julho da estrada das Boiadas, 

sairá da rua São José de Cima” (Jornal de Notícias, 27 de julho 1012, in Vianna, 1976, p. 277). 

Semelhante ao oficial, o Dois de julho na Cidade de Palha, atual Cidade Nova, era 

motivo para caiação nas casas e decoração nas ruas, conta a autora a partir de relato de um 

antigo morador (Vianna, 1976, p. 280). 

Sobre o Dois de Julho no castro Neves, Distrito de Brotas, diz-se ter sido talvez o mais 

bonito, e ia da rua da Boa Vista, Pitangueiras, Matatu, Fabrício (Matatu), Sangradouro, Sete 

Portas, voltando pelo Sangradouro, Alegria do Castro Neves, Socorro, Galés retornando ao 

castro Neves (Jornal de Notícias, 10/08/1906). O da Imperatriz ia da fábrica de Luiz Tarquínio 

à Ribeira de Itapagipe. Tinha ainda os da rua do Rosário (Lélis Piedade), da rua do Bispo, do 

Tainheiros, da Ribeira, do barão, do Areal, do oco, do Dois de Julho, do Porto do Bonfim, do 

largo do Bonfim, da Violeta, com direito a arco do triunfo e até concurso de fachada.  

Era o Dois de Julho dos bairros pobres que tentavam repetir o oficial, com caboclos, 

carroça, banda e música e cortejo, sempre motivo para “patuscada”. Aos olhos de alguns 

“desapaixonados” eram “passeatas ridículas”, visão diferente daqueles que participavam com 

 
28 Baseando-se na data da publicação pode-se estimar que esses festejos existiam desde o tempo das primeiras 

comemorações do Dois de Julho. 
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entusiasmo, segundo opinião da referida autora. Festa para uns, aborrecimento para outros, a 

Liga de Educação Física perseguia os festejos temporões com apoio da imprensa por achá-los 

“desordeiros”. Com o passar dos anos esses festejos corriqueiros do dois de Julho acabaram por 

desaparecer “com o gradativo progresso dos bairros” analisa Vianna (1976, p.281). 

Nesse capítulo viu-se como o Dois de Julho passou a ser considerado um símbolo do 

passado gloriosos da Bahia no século XIX para segmentos diferentes. Os festejos populares 

criando tradições como o cortejo cívico popular, o Bando Anunciador, o 1º de Julho, a volta 

dos Caboclos, a Romaria à Pirajá, o dois de Julho de bairro e as comemorações das elites, seus 

bailes e solenidades oficiais. 

No primeiro momento (1823-1840) o simbolismo do Dois de Julho incorporou signos 

urbanos da Salvador oitocentista ao tempo em que criou novos. A referência da Salvador 

oitocentista está na reprodução do trajeto da Entrada do Exército Pacificador no cortejo cívico 

anual, onde se viu signos; entrada da cidade como início do cortejo – o caminho para o centro, 

na Freguesia do Santo Antônio Além do Carmo e a centralidade do Terreiro de Jesus como alvo 

da finalização do trajeto nesse período, onde desde 1826 era erguido um palacete para 

realização das solenidades oficiais. 

O Dois de Julho no segundo Reinado (1840-1889) foi se sofisticando, usufruía das 

melhorias urbanas de Salvador, na iluminação dos festejos à noite e no abastecimento de água, 

se fazendo representar por meio do uso da imagem da Cabocla em chafariz, primeiro 

monumento à independência. Foi nesse novo momento de idealização dos espaços da cidade 

que surgiu também o Pavilhão da lapinha e os topônimos Rua da Independência e Praça dos 

Veteranos da Independência. 

O Dois de Julho como evento de ideologia nacionalista teve seus personagens e fatos 

cívicos homenageados em Salvador, frutos da mentalidade patriótica daquele momento e da 

nova compreensão dos espaços públicos urbanos. Prestou-se como símbolo da baianidade, a 

diversas representações desse ideal de modernização no espaço urbano, na construção de 

monumentos e obras de arte públicas.  
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II 

 

MEMÓRIA URBANA DO DOIS DE JULHO NA REPÚBLICA 

 

O presente capítulo compreende a memória do Dois de Julho inscrita na Salvador 

republicana e abrange períodos diferentes da história da cidade e das comemorações da 

Independência que norteiam os modelos espaciais temporais em dois períodos da República a 

partir das variações de percursos transformações urbanas correlatas.  

O primeiro período, de 1889 a 1950, é definido entre a 1ª República e a era Vargas, 

quando foram construídos diversos monumentos o trajeto sofreu uma mudança radical, com 

duplicação de sua extensão.   A síntese das informações do primeiro período é apresentada em 

duas subdivisões: 

-  De 1889 a 1911: nos Trecho 1 da Lapinha à Praça 15 de Novembro, antigo Terreiro 

de Jesus (Mapa 3) e Trecho 2 da Praça 15 de Novembro à Praça Duque de Caxias (Mapa 4); 

- E de 1912 a 1947: trecho 1 do Largo da Lapinha à Praça 15 de Novembro (Mapa 5) e 

o trecho 2 da Praça 15 de Novembro à Praça 2 Dois de Julho (Mapa 6).  

O segundo período vai de 1947 a 1980, quando ocorreu uma transformação na 

mentalidade da população devido ao processo de industrialização petroquímica do Recôncavo 

e metropolização de Salvador, o que determinou o rompimento dos limites e reestruturação 

urbana regional. Sendo os elementos da memória urbana deste período sistematizados: 

- Trecho 1 da Lapinha a Praça 15 de Novembro (Terreiro de Jesus), relativo ao Mapa 7; 

- Trecho 2 da Praça 15 de Novembro (Terreiro de Jesus), relativo ao Mapa 8.     

 

1. As primeiras décadas no século XIX, as idealizações urbanas em Salvador – 1889 a 

1947 

 

Iniciadas ainda no século XIX, as idealizações urbanas em Salvador organizaram novos 

espaços de moradia e modos de vida, aliadas aos novos investimentos estrangeiros. Em tempos 

pós-escravistas e recém-republicanos a cidade reinventava-se com as marcas do passado. A 

Bahia da primeira República era palco para difusão, entre letrados, da crença da necessidade de 

construir-se uma sociedade destituída dos aspectos “arcaicos” herdados dos anos imperiais 

(ALBUQUERQUE, 1997, p. 6). 
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Do pensamento reformista da época, baseado no ideal positivista e nacionalista da 

República, derivou às iniciativas de melhoramentos urbanos, e a criação instituições destinadas 

ao desenvolvimento das letras e das ciências, como o Instituto Histórico da Bahia em 1894, que 

veio a ser o depositário da manutenção da memória do Dois de Julho. O Instituto Histórico após 

sofrer um incêndio em 1913, foi reinaugurado em 1914 como Instituto Geográfico e Histórico29 

(BOCCANERA JR., 1921, p.45-60).  

A memória urbana e signos urbanos relativos a Bahia Imperial vai apontar para a utilização 

destes como resistência simbólica, à mudança de regime político na república, e apego à força 

da identidade moldada com os eventos da Dois de Julho, constitutivos do Império. No Mapa 3 

- Memória Urbana do 2 de Julho em Salvador, no período de 1889-1911, traça o primeiro trecho 

do percurso tradicional do cortejo cívico-militar da Lapinha à Praça 15 de Novembro (Terreiro 

de jesus), tendo como fonte o Diário da Bahia, de 01 de julho de 1895.  

Vemos na Lapinha, os topônimos e os principais monumentos criados na fase anterior: 

Barracão dos Caboclos, Praça da Liberdade, Estátua da Liberdade e Estrada da liberdade, 

demarcando o início do trajeto, o percurso tradicional o trecho que desvia pelo Santo Antônio 

e a praça 15 de Novembro, em homenagem a república, substituindo antigo Terreiro de Jesus.  

 

 

 
29 Outras instituições culturais foram criadas neste período assim como o Arquivo Público (1890) e a Biblioteca 

Municipal (1890). 
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O segundo trecho, no Mapa 4, vai da Praça 15 de Novembro à Praça Duque de Caxias 

que abriga o novo monumento à Independência, apontando um vetor de crescimento da cidade.  
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1.1 A primeira república na Bahia 

 

Antes da proclamação República, o partido republicano, na Bahia, não tinha muita 

importância em termos de resultados políticos, não tinha expressão nas eleições e não era bem 

aceito em tempos de Império. Os monarquistas por sua vez, tinham uma situação muito 

vantajosa, estavam no poder, possuíam deputados provinciais e gerais, intendentes e 

vereadores, juízes e conselheiros (TAVARES, 1982, p. 164). 

O historiador Gustavo Falcón é categórico na afirmação de que os baianos, inicialmente 

ativos no cenário nacional colonial, perderam o “bonde da história” com a República, e diz: 

 

“Fomos uma cidade exuberante quando muitas metrópoles americanas não passavam 

de vilarejo. E nossas elites tiveram papel ativo e proeminente nos governos 

monárquicos. A Bahia aristocrática desagregou-se definitivamente com o ocaso da 

república. Depois desse episódio, tudo passou a ser dificuldades (FALCÓN, 1990, p. 

35). 

 

Com a publicação do Manifesto Republicano no Rio de Janeiro, em 1870, e a fundação 

do Partido republicano paulista, em 1873, começou um novo momento na política bipartidarista 

do Império. As pressões do capitalismo industrial inglês eram constantes e eficazes resultando 

na proibição do tráfico de escravos e o incentivo à lavoura sulista do café. De outro lado, o 

ideário cultural francês e o republicanismo seduziam as novas oligarquias brasileiras, enquanto 

que o Imperador, sentindo-se ameaçado, procurava apoio nas Províncias cuja “principal força 

vinha do passado ilustre e venerado” (FALCÓN, 1990, p. 31) como a Bahia, recrutando aí seus 

ministros. 

Fechadas em torno do Império, as elites baianas não deram atenção à República. Quando 

foi proclamada, o Presidente da Província, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, 

a Associação Comercial e o comandante das armas, Hermes da Fonseca, irmão do Marechal 

Deodoro, reagiram ao que chamaram de “quartelada republicana”.  
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Isso ocorreu com as elites. E o aconteceu com as camadas populares? Com a Abolição 

da Escravatura os baianos negros desenvolveram uma admiração pelo antigo regime, falava-se 

até em criar uma guarda negra composta pelos beneficiados pela Lei Áurea, a qual se propunha 

assegurar a estabilidade do regime contra “qualquer possível golpe”. 

A elite dos senhores de engenhos e negociantes de escravos, por sua vez, não ficara nada 

satisfeita com a abolição, no entanto, viu-se preterida, junto com Pernambuco, divisão 

republicana do Governo Central, não desenvolvendo assim nenhuma simpatia pelo regime, o 

que fortaleceu o sentimento saudosista dos velhos tempos de glória econômica e administrativa 

do passado e a situação de prestigio político junto ao Império. A independência e o baiano Dois 

de Julho causavam maior entusiasmo do que a República. 

 

1.2 A Salvador idealizada 

 

A população da cidade vivia uma preocupação com a estética na construção de uma 

Salvador sob o paradigma da modernidade (FERNANDES e GOMES, 1990, p.6). A formação 

de um novo modo de vida era concebida pela presença de comerciantes estrangeiros que 

trouxeram novos códigos estéticos como o pensamento paisagístico de domesticação da 

natureza e regulação do uso do espaço público a ainda a utilização de obras de arte nesses 

espaços com uma preocupação cenográfica. 

A remanescente Salvador colonial, com suas ricas igrejas, ruas estreitas e sobrados 

justapostos, começava abrir espaço livres, alamedas, praças bulevares no melhor estilo 

neoclássico eclético. Idealizava-se uma cidade branca nos moldes europeus e americanos. Paris, 

Viena, Londres e Washington do século XIX e início do XX eram as cidades modelos para a 

Salvador “civilizada”. As s maiores correntes paisagísticas da época estavam presentes nas 

novas praças com desenhos geometrizados da corrente racionalista e elementos bucólicos como 

ruínas e viveiros da corrente naturalista. 

Os arrabaldes da Vitória, Canela, Graça e Garcia, na cidade alta, e os bairros de Boa 

Viagem, Roma e Bonfim, na cidade baixa, eram privilegiados com construções de chácaras de 

arquitetura eclética, locais antes de difícil acesso. 

A modernidade no sentido estético vinha associada à fluidez desejada nos sistemas de 

circulação e transporte. Ruas mais largas eram um imperativo para uma cidade mais ágil. 

Diversas medidas foram tomadas a fim de facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. Este 

foi o setor que mais consumiu recursos do poder público. 
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As obras visavam ligar a cidade lata à baixa, centro e núcleos mais isolados, capital e 

interior por terra, cidade e o “mundo” por mar, articular bondes, outros sistemas de transporte 

e ainda formar uma rede primária mais fluida com alargamentos, retificações e demolições, 

melhorias de ladeiras e abertura de outras, instalações de elevador hidráulico, planos inclinados. 

Conflitos de ordem pública ocorreram como o “quebra quebra” de bondes em função 

das altas tarifas cobradas e ineficiência da rede. A mudança de hábitos não vinha de forma 

totalmente pacífica como havia ocorrido com a “cemiterada”30. 

No entanto, a nova cidade mais “higiênica” mostrou-se na realidade uma cidade 

estratificada espacialmente. Passou a haver lugar para ricos e lugar para pobres, que eram 

geralmente negros. O discurso da redução da densidade ocupacional da cidade se deu em prol 

de uma guerra aos doentes, loucos e desamparados, colocando-os em asilos, hospícios e 

recolhimentos. Acabou-se com a superposição social entre moradia e trabalho, passou a ser 

cada coisa no seu lugar, cada um em seu ambiente, sem misturas, sem promiscuidade. 

Nas primeiras décadas do século XX, após toas mudanças sócias e políticas do final do 

século anterior, Salvador entrou na era das reformas urbanas que marcaram as cidades europeias 

no XIX. Assim como no Rio de Janeiro e outras cidades, em menor escala Salvador teve seu 

centro reformulado, à custa de quarteirões de casarios e importantes edificações como a Igreja 

da Sé que foram derrubados para ampliação das estreitas ruas coloniais e criação de praças 

modernas. 

A campanha pela derrubada da Sé começou em 1912 quando o Brasil recém saído do 

Império ainda ajustava sua política interna inaugurando o período republicano. Pelo menos 

quanto à questão urbana, quase nada se sabia e menos ainda se fazia. O centralismo do sistema 

imperial, com o monopólio das decisões políticas e administrativas, jamais permitiu que esse 

assunto fosse tratado, quer na Corte, quer nas sedes das províncias. 

O governo republicano só deu mais atenção ao tema porque transformou a reforma 

urbana do rio de Janeiro em prioridade estratégica, como foram de afastar a possibilidade de 

imediata construção da nova capital brasileira no interior do país. Mas não foi isto que circulou 

como notícia. É provável que não travasse qualquer debate sobre as verdadeiras causas que 

levaram o governo de Rodrigues Alves a apressar as obras de “modernização” do Rio de 

Janeiro. 

 
30 A cemiterada foi uma manifestação popular em Salvador contra a implantação do cemitério, resultando na sua 

destruição. O povo reagiu contra a nova forma de enterros em cemitérios que acabava com o hábito de enterro nas 

igrejas, considerado pelos especialistas em saúde como insalubre. 
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Considerando-se a reduzida porção dos que sabiam ler e que a imprensa diária no Brasil 

do início do século, além de nova, não era dada tanto a um papel crítico e formador de opinião, 

é possível imaginar que, nas polêmicas de então, não se encontrasse outra coisa senão exercícios 

intelectualizados individualizados, como modo de atender ao gosto dos leitores. Veja-se que o 

urbanismo, divulgado a partir dos anos trinta, sequer era conhecido no momento em que as 

obras de remodelação da capital já se adiantavam a Paris de Haussmann encantava o mundo. 

Os debates giravam em torno de palavras atraentes ao leitor: progresso, moderno, novo, 

velocidade, máquina, eficiência e assemelhados. Estas influencias externas produziam 

mudanças no comportamento e na linguagem dos habitantes das cidades mais importantes do 

Brasil.  

 

1.3 Os monumentos e topônimos 

 

Os monumento e topônimos vão marcar a sobre a memória urbana do 2 de Julho em 

Salvador durante os dois períodos identificados na sua dinâmica.  

 

 

 

1.3.1 Monumento da Independência 

 

O maior e mais importante dentre os monumentos ao Dois de Julho, o Monumento da 

Independência (Figura 5)31 foi erguido em 1895, na paróquia da Vitória, no Campo Grande. 

Desde 1849 era cogitada a ideia de construção de um monumento comemorativo (MARTINEZ, 

2000, p. 111-112) que só veio acontecer no início da república e após abolição. 

Este monumento agregava diversos sentidos de liberdade, a separação do Brasil do 

Reino Unido de Portugal no processo da independência, em 1823 e para Walmira de 

Albuquerque (1997, p. 86) tinha ainda o duplo sentido libertário associado à república e à 

Abolição da Escravatura32. Foram quase cinquenta anos para ser efetivamente construído e 

 
31 Vieira, Alfredo. ANNAES do Archivo Público e Inspetoria dos Monumentos. Vol. XVIII-A. Bahia Imprensa 

Official do Estado, 1931. APEB. 
32 O aspecto libertário levantado por Walmira de Albuquerque em O civismo festivo na Bahia, dissertação 

apresentada ao mestrado de história da UFBA, em 1997, como sendo um dos motivos para a demora da construção 

aliado à falta de recursos. O monumento foi construído por subvenção popular e sua realização associada à 

liberdade só se concretizou após à abolição. “As celebrações do 2 de Julho nos anos de intensificação da campanha 

abolicionista contemplam a distribuição de cartas de alforria. Mais que uma possibilidade efetiva de liberdade par 
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tivera um custo alto. Depois de decorridos tantos anos, finalmente o monumento foi construído 

e plena República. É interessante lembrar da simpatia das elites baianas pelo Império o que 

ilustra claramente a construção deste monumento, como sentimento de afirmação do passado 

glorioso dos tempos da monarquia em contraposição à aversão ao novo regime político. 

Alguns locais foram cogitados para construção do monumento a Independência entre 

eles o Campo da Pólvora e o Campo Grande, sendo este o escolhido. Dentre os argumentos 

técnicos contra o Campo da Pólvora, foi que esse passou a ser conhecido como Campo dos 

Mártires, em homenagem à Revolução Pernambucana. 

A cidade apresentava duas imagens distintas, o centro barroco e os novos bairros que 

ampliaram os limites da cidade tradicional. 

 

O traçado original do arquiteto Luiz dias em sua cumeada principal, paralela ao mar, 

estendendo-se da lapinha à Piedade. Este espaço obedecia a arruamentos, em que a 

casa determinava o limite da rua e a paisagem urbana era marcada por paredes, onde 

se abriam as mais variadas formas: portas, janelas, sacadas e balcões, conforme a Lei 

ou posturas da Câmara determinava altura e largura (MARTINEZ, 2000, p. 109). 

 

Os arruamentos com casas sucessivas formavam corredores e longos frontispícios que 

se contrapunham às praças, largos e edifícios monumentais ou coletivos, enquanto que as casas, 

na segunda metade do século, de recuos, muros e grades, deixavam a vista as varandas, os 

jardins e o mar. Os bairros novos eram habitados por muitos estrangeiros, principalmente 

ingleses, que aqui fixavam atraídos pelos tratados comerciais assegurados após a 

independência. O reverendo George Edward Parker foi figura de destaque na história do Campo 

Grande, ali construiu sua casa e uma capela e liderava ações de melhoramentos junto à 

presidência da Província (MARTINEZ, 2000, p.111). 

 

O sítio do campo Grande do são Pedro, como era conhecido, tinha uma topografia 

acentuada, elevações naturais e valas cavadas pelas enxurradas. Foram realizadas obras de 

nivelamento e urbanização na década de 1830, com interrupções em 1852, quando o presidente 

da Província, Francisco Gonçalves Martins, auxiliado pelo reverendo Paker retomaram as obras 

e em 1860 o Campo Grande e a Vitória já estavam aplainados, tornando-o um dos lugares mais 

“aprazíveis” da cidade (MARTINEZ, 2000, p. 109). Durante a República passou a chamar-se 

Parque Duque de Caxias e posteriormente Parque Dois de Julho. 

 

 
a população escrava, essa alforrias tinham um explícito valor simbólico, por relacionar a conquista da liberdade e 

o fim da escravidão” p. 86. 
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Figura 5: Campo Grande de São Pedro 1870

 

Fonte: Guilherme Gaensly in Martinez, p. 112. 

 

Por muitos annos, o Dois de Julho, teve condigna commemoração na Bahia. A cidade, 

nesse dia, era um intenso jubilo patriótico: as casas, as ruas, o povo, emfim, vibrava 

de orgulho e alegria. 

Depois o enthusiasmo, com o andar dos tempos arreferceu e o ardoroso patriotismo 

de outr’ora, é hoje, apenas evocado pelos velhos, com tristeza. 

Entretanto, para perpetuar a grande data, ahi está, à vista dos postreres. Como uma 

homenagem de gratidão do povo bahiano, o magestoso e importante monumento, 

levantado à Praça Dous de Julho, antigo Campo Grande, para honrar a memória dos 

heróes das pugnas da independência. (BARROS, 1918, p.56) 

 

Pode-se perceber uma associação, neste texto, ente o declínio das comemorações e a 

criação do monumento cumprindo o papel de uma memória voluntária, deferente do chafariz 

que fora construído como homenagem, porém com uso para rotina da cidade. Associado à 

constatação do declínio da festa, veem-se surgir iniciativas de ordem popular para sua 

manutenção. 

 

A comissão dos festejos no distrito de Santo Antônio Além do Carmo, que já no anno 

passado deu o maior realce às festas deste dia, este anno mais uma vez tem se 

esforçado pra que ellas sejam o mais animadas possível.  

O governo, por sua, vez, está disposto a fazer o que estiver em sua alçada, para o maior 

brilho da commemoração patriótica. (CORREIO DE NOTÍCIAS, 30 de junho de 

1898). 

 

Três anos após a inauguração do monumento o governo e a comissão do distrito de 

Santo Antônio Além do Carmo asseguraram a festa. Segundo o historiador Cid Teixeira, em 

artigo publicado no Jornal da Bahia (03/06/1981), o monumento ao Dois de Julho no Campo 

Grande foi produto da “incapacidade” de elementos simbólicos como os carros alegóricos com 

a figura do Caboclo ao alto, em “perpetuar os feitos de 1822/23”. Talvez não seja uma questão 
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de “incapacidade” de elementos simbólicos, mas o próprio processo de transformação, um 

fenômeno constate de renovação e transformações sociais, onde a “legitimação”33 de 

identidades de grupos de elite ou populares criam formas específicas de expressar ou mesmo 

justificar suas instituições. Quanto aos monumentos, é verificável um processo de cristalização 

física da memória da cidade como forma de “legitimação” dos grupos sociais e políticos da 

nova sociedade republicana. 

A introdução de um novo ideário de modernidade se fez, em muito, pelo uso da imprensa 

formando uma opinião pública favorável às transformações da cidade para escolha do local 

onde deveria ser implantado o Monumento à Independência. Para isso, foi feito um plebiscito 

na cidade reforçando a participação popular. A primeira pedra fundamental foi colocada no 

Campo da Pólvora, em 1881 (MARTINEZ, 2000, p.113), e a direção dos festejos resolveu, a 2 

de julho de 1892, mudar de local, colocando, nesses anos, no Campo Grande outra pedra 

fundamental do monumento. A construção foi promovida por uma comissão especialmente 

formada para esse fim.  

O engenheiro Alexandre Freire Maia Bittencourt, responsável pelas obras públicas do 

governo e pela fiscalização na construção do monumento, fez um folheto descritivo, distribuído 

no dia da inauguração vindo a ser um registro  iconográfico do evento  (FLEXOR, 2001, 69-

79). A Manoel Vitorino Pereira, secretário da Comissão executiva, coube grande parte e 

definição do projeto que foi executado pelo escultor, comendador Carlos Nicoli, vice-cônsul 

brasileiro em Carrara.  O monumento foi todo executado na Itália, sendo a montagem, feita por 

contrato com o engenheiro Antônio Machado e auxiliado pelo artista Thomaz pereira Palma 

(Figura 6). 

O local escolhido demonstra a penetração das novas ideias junto à população, pois a 

importância do monumento poderia muito bem tê-lo levado para um local mais central e 

tradicional da cidade. Mas o que prevaleceu foi esmo o conceito de “novo”, “moderno” no 

Campo Grande ainda pouco habitado e só pelos ricos. Num certo momento, o monumento foi 

denominado Monumento da Liberdade espaço novo englobando antigas tradições. O Dois de 

Julho e sua tradição festiva não voltou as costas par o que acontecia na cidade. O Campo Grande 

passa a ser o novo ponto de referência para a nova cidade e para a festa do Dois de Julho, 

passando a ser o final do trajeto do cortejo (ver mapa 01). Diferentemente de outros 

 
33 O processo de legitimação das instituições para os autores da “A construção social da realidade, PETER 

BERGER e THOMAS LUCKMAN (1991, p. 128), surge quando não se pode mais manter os hábitos pelos 

indivíduos, rompendo assim a unidade, é preciso haver explicações e justificações dos elementos salientes da 

tradição institucional. A legitimação é processo de explicação e justificação”. 
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monumentos de cidade esse continua no mesmo local, por causa do seu tamanho (FLEXOR, 

2002, p. 69-79).  

A conhecida foto da inauguração do monumento à Independência (figura 6) é ilustrativa 

sobre o sistema de transporte da época, onde se vê o bonde de tração puxado por burro e sobre 

a ocupação no Campo Grande. Vê-se também um número maior de casas no entorno, quando 

comparada com a foto da década de 1870 (figura 5). A praça possuía urbanização com espaços 

verdes e caminhos sinuosos. 

 

      Figura 6: Inauguração do Monumento à Independência no Campo Grande 1895. 

 

     Fonte: Martinez, 2000, p.119. 
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Figura 7: Foto do Monumento à Independência postal de 1904

 

Fonte;  Rodolfo Lindemann 

1.3.2 Largo Dois de Julho 

 

Situado entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Contorno o Largo do Dois de 

Julho foi construído em 1866, e era visto como “muito moderno e foi formado pelo alargamento 

de uma parte da Rua do Fogo e parte de um quintalão da antiga casa, o palácio do marechal 

Acioli, hoje pertencente por herança ao coronel Antônio Pedroso da Albuquerque” (DÓREA, 

1999, p. 55). Teve duas denominações anteriores: Largo do Cabeça e Praça Inocêncio Galvão. 

A denominação de Largo Dois de Julho aparece na Planta Geral da Bahia com Projeto 

para linha Circular de 1906, encontrada no Arquivo Municipal. 

 

1.3.3 A Estátua da Liberdade 

 

Em 1910 o antigo largo da Soledade, hoje Praça da Liberdade, passou por uma 

restauração em homenagem à entrada do Exército Pacificador, que ali passou em 1823 (Ver 

Mapa 4). Após remodelação da Praça, os moradores do distrito de Santo Antônio Além do 

Carmo tiveram a iniciativa, com auxílio dos poderes públicos e subscrições populares, de 

colocar um monumento à Liberdade no novo espaço. Por motivos financeiros tiveram que 

aproveitar uma estátua dentre as existentes no depósito da Intendência Municipal. A de Ceres, 

deusa da agricultura, foi a escolhida. Trocaram-lhe os símbolos e atributos para transformá-la 
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em estátua da Liberdade. Inaugurada em 2 de julho de 1920, a estátua era de “bronze com o 2 

de Julho” (FLEXOR, 2001, p. 69-79). 

Essa estátua tinha vindo da Itália, assim como uma série de outras esculturas e escadarias 

de mármore, para ornamentar a cidade, em 1912, encomendada pelo intendente Municipal, Júlio 

Viveiros Brandão. Esse tipo de estatuária era característica do século XIX, e estava presente 

em diversos espaços de Salvador.  

 

1.3.4 Panteon do Dois de Julho  

 

Foi construído, em 1914, como abrigo para os restos mortais (Figura 8) e busto em 

bronze do Gal. Labatut, no Largo de Pirajá, onde se finaliza os festejos com uma romaria. 

 

Figura 8: Panteon Dois de Julho em Pirajá. 

 

            Fone: http://www.cidade-salvador.com/patrimonios/piraja.htm 

 

1.3.5 Pavilhão da Independência  

 

O Instituto Histórico e Geográfico da Bahia assumiu a organização dos festejos e 

mandou reformar o antigo Barracão dos Caboclos, na Lapinha sendo a obra concluída em 1918 

(SOUZA, 1918, p.310). 
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“O povo confiara ao Instituto (Geográfico e histórico) a conservação e desvelo dos 

emblemas que os nomes antepassados que constituíram os symbolos da epopéia de 

redempção bahiana” (SOUZA, 1918, p.310). 

 

 

        Figura 9: Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha,  

        com fachada original da reforma de      1918. 

 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_da_Independ%C3%AAncia_da_Bahia 

 

O texto acima é parte do relatório anual do secretário do Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia, onde presta contas da incumbência que esta instituição havia recebido para reformar 

o velho Barracão dos Caboclos (Ver Mapa 5). 

Sem dúvida, o antigo barracão (ver figura 4), que fora construído em arquitetura 

vernacular, após passar por reforma de manutenção e embelezamento com elementos clássicos 

decorativos, “merecia” um nome mais pomposo ou mais apropriado à nova face que a cidade 

vinha ganhando com as reformas do Governador J.J. Seabra. A cidade se modernizava e o velho 

barracão se transforma em Pavilhão da Independência (figura 10), nome que aparece nos textos 

de época, enquanto que na fachada está inscrito Pavilhão 2 de Julho.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_da_Independ%C3%AAncia_da_Bahia
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Figura 10: Praça da Lapinha, década de 160 

 

Fonte: http://classicalbuses.blogspot.com/2014/12/salvador-em-1960.html 

 

1.3.6 Avenida Joana Angélica 

 

Entre os anos de 1938 e 1940 foi iniciado o alargamento da Av. Joana Angélica na 

administração de prefeito Durval Neves rocha (PASSOS, 1994, p.114). os trechos que 

formaram alargamentos foram denominados de Lapa, Largo do Ginásio, Palmeiras, Campo da 

Pólvora, Ferraro, Santa Clara, Cova do Onça, Caquende.  A rua Caquende, muito estreita, só 

permitia a passagem de um trilho de bondes, e foi demolida no seu lado esquerdo de quem 

vinha da cidade, na gestão do prefeito Aristóteles Goés, em fevereiro de 1955. 

 

1.4 O Dois de Julho e a cidade republicana 

 

1.4.1 O distrito de Santo Antônio e o futuro bairro da Liberdade 

  

O distrito de Santo Antônio e o futuro da ocupação urbana em Salvador apresentava 

dois vetores de crescimento, nos sentidos norte e sul. No sentido norte, a partir da Lapinha e 

Soledade, iniciava-se a ocupação do futuro bairro da Liberdade, nas margens da estrada das 

Boiadas. Em 1897, encontrava-se pela primeira vez nos relatórios34 da Intendência citação aos 

 
34 Relatório Municipal. Intendente Francisco da Paula Oliveira Guimarães, 1897, Bahia Typografia diário da 

Bahia. 
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melhoramentos no largo da Lapinha, situado no distrito do Santo Antonio assim como na 

Estrada das Boiadas. O largo foi nivelado e arborizado e as ruas receberam calçamento em 

paralelepípedo.  

A planta “Traçado das linhas das Companhias Trilhos Centrais e Circular da Bahia 

(executados e a executar), de 19/041906”, apresenta o traçado dos trilhos a “a executar” 

passando pela estrada das Boiadas até a rua dos perdões e quitandinha do santo Antônio e 

seguindo “executando” por outro trecho da rua dos Perdões, 15 Mistérios, ruas das Flores, 

seguindo “executado” por outro trecho do largo do Pelourinho, Maciel de Baixo e Praça 15 de 

Novembro. A projetação do traçado do bonde por esse traçado mostra a crescente demanda de 

transporte na área. 

 

1.4.2 As reformas dos distritos da Sé   

 

Um plano de “melhoramentos” foi contratado com o engenheiro Jerônimo Teixeira de 

Alencar Lima, no trecho da cidade alta, onde estavam previstas obras e um dos primeiros 

trabalhos para “remodelação desta capital” era o traçado de uma grande avenida de 21 metros 

de largura “com passeios, a qual parte da base da ladeira de São Bento, e pelo eixo dessa, vão 

ter com alinhamentos rectos e curvos, convenientemente acomodados, ao Pharol da Barra, 

attravessando as ruas de S. Pedro, Duarte, Piedade e Mercês”35. 

O centro antigo, o tão aludido “coração da cidade”, era agora alvo de repúdio frente aos 

ideais modernizadores, como descrito no jornal da época “A freguesia da Sé, que está bem no 

coração da cidade, deve ser o primeiro. De ruas estreitas sem alinhamento, de becos imundos, 

de sobrados escuros, datando dos tempos da colônia, a freguesia da Sé, como ali então, precisa 

desaparecer”36. Parte da freguesia da Sé foi desfigurada, no trecho próximo do templo e do 

palácio arquiepiscopal, compreendido pela Rua do Arcebispo, do colégio e das adjacências, 

onde foi aberta uma grande clareira, denominada hoje Praça da Sé (PERES, 1999, p.47). 

A suntuosa avenida, uma das principais obras deste período, ficou sem denominação 

sendo chamada simplesmente de “Avenida do Estado”, pelos políticos, técnicos e jornalistas. 

Como citado no decreto nº 1.242 de 4 de março de 1913 [...] “o projeto e planta da Avenida do 

Estado, a qual será dado o nome de avenida Sete de setembro” Gov.  J.J. Seabra37. 

 
35 Fernando da Rocha Peres cita os decretos nº 1159 de 24 /08/1912, nº 1109 de 25/06/1912 em seu livro 

memória da Sé, Salvador, Macunaíma, 1999, p. 37-38. 
36 Peres se refere ao Diário de Notícias de 13/06/1912. 
37 APEBa – SR SAIC. Doc. 1410. 
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     Figura 11: Postal com projeto da Avenida 2 de Julho, in arquivo Municipal. 

 

 

     Reprodução: Ana Cordeiro 

 

No entanto, no ano anterior o governador J.J. Seabra refere-se a ela como Avenida Dois 

de Julho (Ilustração 1) no Decreto nº 1206 de 24/11/201238.  

Vemos aqui o nome Dois de Julho ser preterido em detrimento do Sete de setembro um 

paradigma nacional. A Bahia quer modernizar-se e o paradigma da nacionalidade prevalece 

sobre o da regionalidade determinando a mudança de valor do signo da identidade baiana neste 

momento (Ver Mapa 6). 

 

 

1.5 O novo percurso do cortejo com o surgimento do monumento no Campo Grande 

 

Com a construção do “grandioso Monumento” houve uma transformação na estrutura 

do rito. O percurso ampliou, passou a ir até ao Campo Grande, concluindo a paróquia da Vitória. 

A conclusão do trecho não segue o princípio dos trechos anteriores, como dito no primeiro 

capítulo, quando o cortejo repetia o percurso realizado na entrada do Exército pacificador em 

1823, enquanto que o novo trecho introduzido em 1895 não se deu pela relação com algum fato 

histórico da Independência, mas pela necessidade de renovação dos ideais de modernidade. No 

 
38 APEBa – SR SAIC. Doc. 1412. 
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jornal Diário de Notícias de 1 º de julho de 1895 o programa oficial faz um chamado à população 

nacionaes, Parque Duque de Caxias (Campo Grande), onde seria celebrada missa campal a 

inauguração da nova estátua. O jornal registra que o cortejo partiu do Terreiro pela manhã sendo 

conduzidos da Lapinha na tarde do dia 1º, e não na manhã do dia 2, como de costume (mapa 

3). Tal fato demonstra o pensamento e desejo da população voltar as costas para o antigo centro 

dando atenção e valorizando os novos e arrejados locais de moradia. A partir daí a festa se 

dividiu em dois, sendo pela manhã o cortejo popular, da Lapinha ao Terreiro e pela tarde o 

desfile oficial, do terreiro ao Campo Grande.  

 

[...] A commissão encarregada dos festejos...tem a honra de convidar a população 

desta generosa cidade, nacionais e estrangeiros, para comparecerem ao Largo do 

Terreiro (15 de novembro) afim de todos encorporados dirigirmo-nos para o parque 

duque de Caxias, onde terá logar uma missa campal [...] 

Partindo do Terreiro seguirá o préstito pelas ruas do Collégio, Misericórdia, direita do 

Palácio, castro Alves, Carlos Gomes, Duarte, Piedade, Pedro Luiz, Mercês, forte de 

São Pedro, entrando na Praça Duque de Caxias onde realizará a solemnidade da 

inauguração. Na volta passará o préstito pelas ruas de S. Pedro e ladeira de S. Bento, 

debandaram-se no largo do Terreiro (DIÁRIO DA BAHIA, 01 de julho de 1895). 

 

 

1.6 As comemorações do centenário: Inaugurações, monumentos e hermas. 

 

No ano do centenário, 1923 (Mapa 5), as comemorações tiveram uma vasta 

programação oficial. O jornal O Democrata, de 2 de julho de 1923, anunciava Os festejos 

excepcionais que a Bahia comemorará a verdadeira data da independência do Brasil. E que 

contava com abertura de exposição de produtos baianos e de documentos históricos, missas, 

bailes, passeatas cívicas, parada militar, inaugurações de obras, monumentos, placas e 

colocação de pedras fundamentais, algumas alusivas ao dois de Julho e outras que apenas foram 

colocadas na programação para dar o maior destaque a data e mostras aos visitantes a 

modernização da cidade (DEMOCRATA, 1923, p. 8). 

 

1.6.1 Inaugurações de obras na cidade 

 

A inauguração da estrada de rodagem de Camassary fazia parte da extensa programação 

da comemoração do centenário do 2 de Julho, O Democrata de 2 de julho de 1923, p. 8, assim 

como "tenciona o governador inaugurar na mesma ocasião (comemoração do centenário) a 

parte que estiver pronta da estrada que desta capital se dirige a Feira de Sant'Anna”, p. 20 da 
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mensagem apresentada a Assembleia Legislativa por Dr. J.J. Seabra em sua primeira reunião 

como governador do Estado em 07 de abril em 1923. 

Dentre as obras estava o prédio da Instituto geográfico e histórico da Bahia denominado 

Palácio Monumento, situado em lugar de destaque na avenida Sete de Setembro, próxima da 

Praça da Piedade. Foram ainda inaugurados o Moinho da Bahia, melhoramentos no Asilo São 

João de Deus, estrada de rodagem de Camaçari, novas obras no Tesouro do estado, Escola de 

Beneficência Caixeral, gabinete de Patologia Vegetal.  

 

1.6.2 Herma e outros monumentos 

 

Hermas são pequenos monumentos constituídos de busto sobre pedestal, para 

homenagear personagens ilustres e surgiram no século XIX. A herma do General Labatut foi 

inaugurada em comemoração ao centenário da Independência da Bahia, no dia 2 de julho de 

1923, na praça Coronel Araponga, antigo Largo da Lapinha (ver Mapa 5). Monumento muito 

simples, em bronze, obra do escultor da moda, e de quase todos os monumentos soteropolitanos 

do período, Pasquale de Chirico.  Uma placa de bronze o oferecia “Aos heróes da 

Independência. A Bahia agradecida”, além de inscrição em gratidão ao general 

(DEMOCARTA, 2 de julho de 1912, p. 8).  

 

      Figura 12: Herma de Labatut na Lapinha. 

 

      Foto : Ana Cordeiro 
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Para o centenário ainda foram feitas uma placa comemorativa colocada no Monumento 

da Independência, no Campo Grande, e outra para o Panteon em Pirajá. 

Foram inauguradas ainda a herma do Conselheiro Almeida Couto no parque de Nazaré 

e placa comemorativa do sacrifício dos patriotas de 1799, na Praça de 13 de Maio (antiga 

Piedade), placa de mármore no “púlpito que pregou o padre Antônio Vieira” e um verdadeiro 

festival de pedras fundamentais: do monumento ao Visconde de Cayru39, Palácio da Justiça no 

Campo dos Mártires, Palácio da assembleia do estado, Hermas do Nóbrega e do Padre Vieira. 

O monumento ao Poeta Castro Alves, na Praça de mesmo nome teve lugar na 

programação40 sendo matéria da primeira página do Democrata, de 6 de julho do mesmo ano. 

Seguindo a ideia de colocar em “exposição os produtos baianos” esse monumento situava-se 

no trajeto do cortejo próximo à grande avenida símbolo da modernidade baiana. 

 

1.7 Cortejo na Avenida Sete de Setembro e o centenário 

 

O anúncio dos festejos públicos do centenário aparecia no final da programação oficial 

de cada dia de forma sucinta, evidenciando o interesse do governo em desestimular o aspecto 

popular da festa. Os caboclos, proibidos e saírem desde 1914, permaneceram em exposição em 

seu Pavilhão no largo da Lapinha. Num ano sem o cortejo dos caboclos houve diversidade de 

outros cortejos. No dia 01 de julho: “[...] passeatas do Terreiro ao Campo Grande, iluminando-

se os edifícios e a cidade, tocando várias músicas nos differentes coretos erguidos nas principais 

praças”. (DEMOCRATA, 02 de julho de 1923, p.8) 

E seguiram os festejos no dia 02 com grande parada (mapa 5 e 6). 

 

Parada militar e organização da Lapinha e adjacências de um magestoso cortejo 

cívico-militar inaugurando-se então o columna em honra a Labatut e heróes de 1823 

pelo governo na mesma praça. Finda esta cerimônia partirá o cortejo em direção ao 

Campo Grande, passando pela Soledade, S, José de Cima, Perdões, Quitandinha, 

 
39 O monumento ao visconde e Cairú (Bahia 1758-1835) estava situado nos terrenos do antigo arsenal da Marinha, 

em frente ao Elevador Lacerda. A 2 de julho de 1923 foi lançada a pedra fundamental, em homenagem ao 

inspirador da carta Régia que abriu os portos em 1808, Desde 1837, pela Lei nº 56 de 24 de abril, o governo 

autorizou a província da Bahia mandar levantar, numa das praças da capital, uma estátua ao Visconde. A ideia não 

vingou que só concretizada depois de 86 anos nas festas do primeiro Centenário do 2 de Julho, também construída 

por Pasquale de Chirico e inaugurada em 1932. 
40 Segundo a historiadora Maria Helena Flexor em artigo publicado na revista Pretexto” nenhum personagem 

baiano, entretanto, foi mais festejado que Castro Alves (Muritiba/1847-Salvador/1871). Em 1908 projetava-se 

outra vez a construção do monumento ao poeta, que só teria lugar nos finais da década seguinte. Removido o 

chafariz de “Pedro Álvares Cabral”, teve início, no seu lugar, a execução das obras do monumento, em 1920, 

seguindo o projeto feito em maquete de gesso. O monumento foi, depois de concorrência, entregue ao escultor 

Pasquale de Chirico. Encontra-se no antigo largo do teatro, hoje praça Castro Alves, assim denominada por ocasião 

da celebração de decenário da morte do poeta, em 1881. O monumento foi inaugurado a 6 de julho de 1923.” 
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Conceição do Boqueirão, Cruz do Paschoal, Carmo, pelourinho, Portas do Carmo, 

Praça 15 de Novembro, Misericórdia, Praça Rio Branco, Rua Chile, Praça Castro 

Alves, Ladeira de são Bento e Avenida Sete. Na Praça Dois de Julho (Campo Grande) 

desfilará o cortejo convergência ao monumento, havendo uma salva de morteiros 

(DEMOCRATA, 1923, p.8). 

 

A noite houve música em “diferentes praças” da cidade e passeata cívica de batalhões 

patrióticos. No dia 3, uma novidade, procissão marítima ao senhor do Bonfim, com a imagem 

saindo da capela para embarcar no porto do Bonfim, dirigindo-se em “majestoso cortejo 

marítimo” até o cais augusto Ferreiro seguindo em “solene procissão” até a Matriz da vitória 

passando pelas ruas Portugal Barão Homem de Mello, Praça Castro Alves e Avenida 7 de 

Setembro.  

A programação estendeu-se até o dia 15 com a Romaria a Pirajá pelas ruas portas do 

Carmo, pelourinho, ladeira do Carmo, Cruz do Paschoal, Boqueirão, rua dos Adobes, 

Quitandinha do Capim, perdões, São José de Cima, Soledade, lapinha estrada das Boiadas, 

Ladeira da Pedra, Tanque e Campinas de Pirajá (Democrata, 10 de julho de 1923, p.3). Note-

se que o jornal se refere ao topônimo antigo de Estrada das Boiadas e não estrada da Liberdade.  

Nas primeiras décadas do século XX a população, já há muito tempo, vinha perdendo o 

entusiasmo de participar do cortejo tradicional. Em 1917 a Comissão Organizadora dos Festejos 

ao Dois de Julho, não conseguiu mais manter a tradição e entregou os festejos ao Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia. O préstito ainda saiu em 1918, mas em 1919 o IGH “achou 

por bem não mais deixar sair os carros”, deixando-os apenas em exposição para visitação 

pública no próprio pavilhão, Lapinha, talvez pela comoção social pós-guerra (NUNES, 1989). 

O cortejo e o Fogo Simbólico só foram restaurados em 1942, por tentativa do coronel 

Edgard Cordeiro e Francisco da Conceição Menezes, secretário geral do IGH, com apoio do 

departamento de Imprensa e Propaganda e da Interventora Renata Aleixo, sem mais sofrer 

interrupções. O IGH comandava o processo das festividades, mas, no entanto, a partir de 1959 

com a morte do prof. Conceição Menezes, começou a haver “uma lenta transferência de 

responsabilidade para a prefeitura”, a exemplo da recuperação e pintura dos carros e do 

Pavilhão, pagamento das pessoas que puxam os carros e outros gastos. 

O relator procurou afirmar o valor do passado em contraposição aos novos valores 

adotados por uma “pretensa civilização”. É muito claro que existia uma dicotomização gestada 

entre segmentos intelectuais entre a “cidade tradicional” e seus valores autênticos versus a 

“cidade moderna” e os novos valores importados e uma forte associação de identidade 

associada ao passado. O instituto de que fazia parte o relator funcionava como uma espécie de 

depositário do passado glorioso e grande mantenedor da tradição dos festejos do Dois de Julho.  
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Souza defende a ideia de que a Bahia possui uma cultura própria e “incivilizada”, ao 

tempo em que existia um pensamento civilizatório baseado na modernidade do século XIX, por 

uma parte da população baiana no princípio do século XX. Identifica-se na história do rito do 

Dois de Julho uma reação de apego à cultura e ao passado local, constituindo assim um “mito 

de baianidade”41. 

Este período constitui-se como um fenômeno de monumentalização do Dois de Julho 

numa época em que a participação popular nos festejos estava significativamente reduzida. 

Com o ideal da modernização republicana as comemorações populares foram diminuindo e as 

reformas e novos monumentos diziam respeito às transformações dos hábitos e ordenamentos 

das cidades que queriam modernizar-se.  

A princípio, ex-combatentes e a população contemporânea à guerra da independência 

guardavam uma veemência dos eventos a ela concernentes, sendo valorizados, enquanto que as 

novas gerações não possuíam uma memória forjada na vivencia direta dos fatos. A decadência 

ou transformação dos festejos do Dois de Julho significam a própria transformação da vida da 

cidade. 

O alargamento da Avenida Joanna Angélica, decorrente das novas ideias urbanísticas 

da época (Mapa 5), assim como a reforma do Barracão dos Caboclos, o novo Pavilhão Dois de 

Julho (1918); a construção da Estátua da Liberdade (1920), na Lapinha, relacionados a 

preparação do centenário da independência na Bahia; e a construção da Herma de Labatut 

(1923), em Pirajá.  

 

 
41 Esse conceito foi citado pelo prof. Roberto Albergaria durante entrevista e aulas da disciplina Antropologia da 

Cultura, no ano de 2001, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. 
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A descrição do modelo espacial e temporal da Festa do Dois de Julho, apresenta 

variações importantes e que refletem até os dias de hoje, com a ampliação na sua extensão no 
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Mapa 6 - Memória urbana do Dois de Julho, relativo ao segundo trecho da Lapinha, no período 

de 1912 a 1947. 
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2. A memória do dois de Julho na formação da Salvador contemporânea 1947-1980 

 

Nesse período o estado baiano iniciou a retomada de crescimento e Salvador 

transformou-se na metrópole nordestina contemporânea, em termos estruturais, 

socioeconômicos e urbanos na segunda metade do século XX. Na história política brasileira 

esse período iniciou com “democratização”, após o fim do estado Novo em 1945. O país 

experimenta novos direcionamentos democráticos e urbano-industrial. Nacionalismo e 

desenvolvimentismo eram palavras de ordem entre o fim da década de 1940 e início de 1960. 

Em Salvador os festejos mobilizavam cada vez menos a população e praticamente não 

foram mais construídos monumentos ao Dois de Julho, construídos entre o período de 1815 a 

1947 (FLEXOR, 2002). Por sua vez, as interferências urbanas com referência á independência 

continua acompanhando o crescimento da cidade de forma dispersa extrapolando o núcleo 

urbano antigo. Como exemplos têm-se o Aeroporto Dois e Julho42 e o Parque histórico de Pirajá 

e outros diversos nomes de logradouros espalhados pela cidade. Os antigos topônimos Estrada 

da Liberdade mudou para rua Lima e Silva, o bairro da Liberdade havia se consolidado e a 

praça da Soledade ganhou uma estátua à Maria Quitéria. O chafariz da antiga praça 13 de maio 

nos anos 1990 passou pela pelo Campo Grande e foi para os Aflitos em frente ao quartel da 

Polícia Militar (FLEXOR, 2002). 

Até a década de 1950, Salvador era compacta e o tecido urbano relativamente continuo. 

Fatores econômicos e seus rebatimentos na estrutura urbana redefiniram o antigo padrão 

espacial “inicia-se um processo de descentralização de cunho urbano-regional” devido a 

“industrialização concentrada em núcleos modernos fora de Salvador e com a implantação do 

Centro Industrial de Aratu –CIA e complexo Petroquímico de Camaçari – COPEC (SAMPAIO, 

1999, p. 119). 

Esse processo de industrialização partiu da política de descentralização-concentrada43 

da CPE, liderado por Rômulo Almeida, onde fora destinado para Salvador o papel de turismo 

e lazer, de modo a valoriza seu patrimônio artístico e cultural como cidade histórica. 

O empreendimento de transformação da Salvador “Patrimônio da Humanidade” e 

metrópole contemporânea se relaciona com Dois de Julho, continuou desvinculando a  

Memória local do fato histórico como se insere no espaço e nas representações toponímicas. 

 
42 O aeroporto trocou de nome em 1998. 
43 A ideia de descentralização-concentrada apoiava-se no conceito e “distritos” ou centros industriais autônomos 

e auto suficientes. 
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A Bahia do final dosa anos 1940 e início dos anos 1950 é descrita pelo visitante-

pesquisador que se tornou cidadão baiano – antropólogo Pierre Verger, através de seus hábitos, 

suas personagens e também de sua feição urbana (bairros, ruas, praças e arredores) de uma 

forma poética. Cara aos etnógrafos. O jovem fotógrafo francês chegou à Bahia em 1946. 

 

Cheguei na Bahia no dia 5 de agosto de 1946, a bordo de um pequeno vapor da 

Companhia de Navegação Costeira, o Comandante Capella. Era um navio mito velho 

e vagaroso, que fazia sua última viagem. Levamos um longo tempo para chegar do rio 

de Janeiro até a Bahia (VERGER, 1981, p.1). 

 

 Nos anos 1940, Salvador era ainda uma cidade que comunicava basicamente pelo mar. 

 

Nessa época, todos os transportes se faziam por via marítima, pois não havia 

praticamente estradas para o interior. A Feira de Santana era apenas um lamaçal 

cavado pelas patas das boiadas que vinham para o matadouro do Retiro (VERGER, 

1981, p.2). 

 

Em 1949 foi construída parte da Salvador-Feira e a estação de passageiros do aeroporto 

de Ipitanga inaugurada em março de 195044, posteriormente rebatizado de Aeroporto Dois de 

Julho45.Entretanto a necessidade de articulação com a região e com o centro sudeste, exigido 

pela crescente circulação de mercadorias, provocou uma melhoria significativa das 

comunicações, coma construção da rodovia Rio-Bahia e linha férrea. 

Verger relaciona o fim dos saveiros da Bahia com o surgimento do carro e das estradas46, 

culminando como incêndio do Mercado Modelo. O fim do transporte por saveiros determinou 

um corte na relação Salvador-Recôncavo existente desde o século XVII com os primeiros 

engenhos de cana de açúcar que vinham trazer sua mercadoria para a cidade entreposto – 

Salvador. A Bahia “modernizada” que Verger encontrou ainda estava inserida em limites 

urbanos oitocentistas, apenas com tímida expansão urbana e aspectos bastante provincianos no 

seu cotidiano. 

As praças eram arborizadas, fruto da influência do urbanismo pitoresco do século XIX 

que ainda inspirava as práticas urbanistas das décadas de 1919 e 19120, quando muitas delas 

foram criadas ou remodeladas.  

Em 1935 aconteceu a Semana de urbanismo em Salvador tentando identificar as 

alterações necessárias para enfrentar a nova era, dando partida para a criação do escritório do 

 
44 Mensagem do Dr. Octavio mangabeira em 29 de março de 1950.  
45 NO final da década de 1990 foi novamente renomeado para aeroporto Luiz Eduardo Magalhães apesar dos 

protestos da população, políticos de oposição e de algumas organizações não governamentais. 
46 As estradas de Camaçari e Feira de Santana foram construídas na década de 1020.  
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Plano de urbanismo da Cidade do Salvador - EPUCS. Segundo Heliodório Sampaio, “a cidade 

foi repensada e não projetada uma nova (SAMPAIO, 1999, p. 85).  

A Bahia ainda provinciana e apesar da coerência técnica do plano, a realidade não 

assimilou o conjunto das suas ideias. Nas décadas de 1940/50, apenas alguns equipamentos 

foram construídos: Estádio da Fonte Nova, Hotel da Bahia, Teatro Castro Alves, escola, etc., e 

implantada parte da legislação da área central: gabaritos, galerias da Avenida Sete e Comércio. 

Já no fim de 1950, antes da Petrobrás, ocorriam parcelamentos na periferia que iam contra a 

proposta de estrutura/modelo do EPUCS (SAMPAIO, 1999, p.86). 

Cidade crescia. Sampaio afirma que “a idealização de capitais começa a ‘desmontar’ as 

barreiras regionais para depois passarem a ser palco de envio de capitais de risco” (SAMPAIO, 

1999, p. 86). Neste movimento surge a necessidade da extração/produção de combustíveis, e é 

na Bahia que esta matéria prima vai ser imediatamente encontrada. Isto confere à região 

nordestina – notadamente a Bahia – um tom de aceleração especial ao processo de 

internalização que, sem dúvida, teria sido menor se não fosse a existência de petróleo na Bahia.    

 

“Os impactos da Petrobrás se deram, no início, não nas inter-relações industriais, que 

eram escassas, MS em dois pontos essenciais: na construção civil, tanto para as 

instalações industriais, estradas de arte, como para habitações e da massa de salários, 

que representou um salto de consumo, embora que setorializado, de grandes 

proporções” (SAMPAIO, 1999, p. 87). 

 

Encaixando-se no ritmo dado pela Petrobrás apareceram os incentivos fiscais e 

financeiros oferecidos pelo governo federal aos investidores no Nordeste via SUDENE/BNB. 

As maiores indústrias brasileiras já possuíam filiais instaladas na região.  

Salvador, como centro principal dessa nova fase se reestrutura para atender às novas 

necessidades. A demanda habitacional, causada pelo fluxo migratório atraído pela oferta de 

empregos massa de salários, exige uma maior oferta de lotes. São lançados inúmeros 

loteamentos ao Norte e na Orla/Pituba, incorporando grandes glebas de terras ao circuito 

anterior, inclusive prevista pelo EPUCS. 

O terciário ainda encontra campo no centro antigo, ampliando-o via adensamento, com 

uma pequena expansão sem, contudo, tirar-lhe a base territorial. O comércio da rua Chile, que 

até esse momento tinha, o charme do Café das Meninas, os dancings (Tabaris), a vitalidade 

noturna dos meretrícios convivendo com as casas de chá – local de encontro das classes média 

e alta, foi, em parte, transferida para Avenida sete e, mais tarde, o Conjunto Politécnica, que 

centralizava o encontro da juventude. Paralelamente, entram em decadência a Sé e o Terreiro. 
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O sistema viário tradicional resistiu ao volume de trafego, com a implantação da 

Avenida do Contorno, nos arredores do centro da cidade, algumas avenidas de vale (Centenário, 

Vasco da Gama, Vale do Canela, Heitor Dias e San Martin), e a retirada dos bondes que 

diminuíam a capacidade do tráfego. Era a nova cidade da metade do século XX, a cidade que 

criou o carnaval de massa. 

Em termos de expansão, ampliou-se em pequena escala, principalmente se comparado 

com o período CIA/COPEC, a estrutura viária para além da mancha urbana, com a construção 

da pista da Orla Atlântica, hoje Avenida Octávio Mangabeira. Esta pista articulava a Base 

Aérea, o Aeroporto Dois de julho recém-construído, a Estrada Velha do Aeroporto, criando um 

cinturão em que mais tarde se deu o maior vetor de expansão da cidade. 

Começou-se a descobrir a Orla e o Miolo, mas a cidade ainda permanece com um centro 

único, ativo e concentrador de todas as atividades comerciais, culturais religiosas e animação 

de um modo geral. A qualificação do centro é acompanhada da implantação de equipamentos 

na sua periferia imediata: Teatro Castro Alves, universidade federal da Bahia, Hotéis, etc. 

Enfim, ainda era, a “grosso modo” um modelo de cidade voltada para a baía. 

No subperíodo da CIA/COPEC na década de 1970, Salvador assume definitivamente 

um novo papel. De centro administrativo do excedente agrícola e espaço de circulação de 

mercadorias, consolidava-se, a partir dessa década, como destino das migrações de capitais. 

 

2.1 O percurso do cortejo, melhorias e monumentos  

 

Em 1943 os Caboclos foram a rua outra vez, após 24 anos (Martinez, 2000, p.143). Os 

jornais descrevem com entusiasmo a retomada da tradição, é na verdade, uma recriação, onde 

o rito é reorganizado no novo desenho da cidade. O período anterior foi fortemente marcado 

pelo desejo de renovação da imagem e dos hábitos da cidade. Na luta pelos melhoramentos dos 

espaços antigos, os hábitos e tradições eram vistos como atraso e empecilhos ao “progresso” 

tão ansiado. 

O prédio da sé – “o monstro de pedra e cal” – foi demolido em 1933, para ceder 

passagem a Companhia de Bondes (PERES, 1999, p. 139). Uma década depois os caboclos 

voltaram e parece que os velhos hábitos não causaram mais tanto horror, a cidade estava em 

outro momento de modernização com a implantação de avenidas e equipamentos urbanos. Com 

a derrubada da Sé e a criação da praça da sé após os anos de 1930, a nova praça é incorporada 
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ao trajeto e onde os Caboclos passaram a esperar o corteja da tarde, como descrito no jornal A 

TARDE de 2 de julho de 1949. 

 

Saindo da rua lima e Silva, o cortejo cívico, sempre sob entusiasmos e ovação, desceu 

a ladeira da Soledade, ganhando a rua Augusto Guimarães, de onde passou Tapiranga, 

descendo a ladeira do Boqueirão, passando a rua Direita de Santo Antônio, onde se 

podiam notar como em São José de Cima, várias casas, caprichosamente 

ornamentadas. Pela cruz do Paschoal, desceu o préstito à ladeira do Carmo, descendo 

o Taboão, onde populares, ali residentes, a sua passagem, incorporaram-se ao cortejo, 

com várias salvas de foguetes subindo o Pelourinho, onde considerável massa popular 

p aguardava, o cortejo alcançou a rua das Portas do Carmo, chegando finalmente, à 

praça da sé, sendo os carros simbólicos colocados no pavilhão ali construído e onde 

ficarão até o momento que serão conduzidos ao campo Grande (A TARDE 02 de julho 

1949). 

 

Em descrição do trajeto do ano de 1949 mostra mudanças nos nomes de algumas ruas 

do trajeto: rua Augusto Guimarães e Monsenhor Tapiranga, que retornaram a seus nomes 

tradicionais e populares após o Decreto nº 2.219 de 16 de novembro de 1961. Segundo DÒREA 

(1999, p.135), a primeira tentativa oficial de resgate da memória dos nomes dos logradouros 

tradicionais se deu no II Congresso de História da Bahia, em 1952, quando um ofício foi 

encaminhando à Câmara Municipal. O que gerou a Lei nº 487 de 10 de outubro de 1954, 

autorizando a organização da relação geral dos logradouros públicos da cidade do Salvador. A 

reformulação dos nomes dos logradouros deu-se de fato com o decreto de 1961, na lei nº 3.073 

de 31 de outubro de 1979, que estabeleceu a nomenclatura e codificação dos logradouros do 

Município. 

 

2.2 A Estrada da Liberdade e o bairro da Liberdade 

 

Com o adensamento urbano e populacional no sentido norte a Estrada da Liberdade foi 

sendo incorporada ao núcleo urbano no decorrer do século XIX, passando a ser uma via urbana 

ao tempo em que foram abertas novas vias de acesso a cidade. O topônimo de Estrada da 

Liberdade foi apropriado pelos historiados locais apesar de não constar nos mapas e plantas do 

Arquivo Municipal. Na relação dos logradouros da Lei nº 5.311/97 de 31 de dezembro de 1997, 

que dispõe sobre a fixação do Valor Unitário Padrão de terreno (VUP) lista a rua Lima e silva 

colocando ente parênteses Estradas da Liberdade. 
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Na década de 1950, a Estrada das Boiadas já era denominada Rua Lima e Silva e a Praça 

da Soledade, chamava-se praça da Liberdade (Mapa 7). As ruas do Curuzu Sete de Abril e Pero 

Vaz apareceram na Planta da Prefeitura47 e o bairro da Liberdade aparece nomeado no Mapa 

Turístico de 1957. O bairro veio se formando ao longo do século XX e segundo SAMPAIO 

(1999, p.80) as elites deslocavam-se para os bairros tradicionais do centro para o sul (Canela, 

Vitória, Barra), a classe média ia para os bairros da segunda linha de cumeada (Nazaré, Barris, 

Barbalho) e Península de Itapagipe (Calçada, Monte Serrat, Ribeira), enquanto que os pobres 

adensavam o norte, nos bairros populares da Liberdade e São Caetano. 

Apenas um monumento foi construído, a estátua em homenagem à Maria Quitéria no 

Largo da Soledade, em 1953, por iniciativa dos governos federal e estadual, no ano do 

centenário de sua morte, pelo artista carioca José Pereira Nascimento (A TARDE, 13 de abril 

de 1991). 

Na década de 1960, a organização da festa passou a ser assumida pela Prefeitura 

Municipal, através do Departamento de Turismo, cabendo ainda ao Instituto Geográfico e 

Histórico a guarda dos Caboclos e Carros Triunfais. O Instituto não assume a responsabilidade 

de viabilização instrumental e financeira do Dois de Julho mas permanece como uma espécie 

de guarda das tradições. 

São criados nesta década mecanismos de incentivo à participação popular. Institui-se a 

“Taça Dois de Julho” em 1960, dada como prêmio à mais bonita decoração de fachada de casa 

no percurso do cortejo; e a “Taça Corneta Lopes”, para premiar a vitrine de mesmo destaque. 

Neste período os jornais passam a divulgar a modificação dos itinerários dos ônibus da cidade 

em função do cortejo. São ações institucionais que procuravam manter a tradição dos festejos. 

O percurso modificou-se depois do prolongamento da rua Carlos Gomes (Mapa 8). 

 

 

2.3 Pequenas melhorias: o Dois de Julho como espaço de reivindicações urbanas 

 

Apesar da decadência dos festejos o Dois de Julho ainda era um espaço de 

reivindicações de melhorias urbanas, “a Lapinha, onde o Caboclo e a Cabocla são guardados e 

onde está a Herma de Labatut, esteve, entretanto, quase esquecida [...]. Há anos que o 

 
47 A planta, sem data, apresenta o traçado do centro com a Praça da Sé e a continuação da Carlos Gomes 

(Senador Costa Pinto) onde pode-se afirmas que é da década de 1950. 
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tradicional largo para traz e agora, desde a pintura estranha do pavilhão, até a ornamentação, 

vê-se que os organizadores da festa esqueceram-se dele” (A TARDE, 03 de julho de 1947). 

 

Troca de calçamento e pintura das fachadas ainda foram realizadas para passagem do 

cortejo. 

 

Em comemoração ao transcurso do Dois de Julho, vários melhoramentos serão 

inaugurados, como parte das solenidades, além de outros atos de interesse coletivo. 

Entre as obras que serão inauguradas, destaca-se o Viaduto ligando a rua da Ajuda a 

Praça da sé, que virá sobremodo contribuir para o trânsito da rua Chile e adjacências, 

fazendo os veículos o trajeto de ida pela ajuda e vota pela rua Chile. Ao meio dia, no 

Campo Grande, com a presença do governador do Estado e do prefeito da capital, será 

lançada a pedra fundamental do Hotel da Bahia, que deverá estar pronto no próximo 

ano, era comemoração ao IV Centenário de Fundação da Cidade e da Instituição do 

Primeiro Governo Geral do Brasil (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 02 de julho de 1948). 

 

A Prefeitura passou a assumir a organização da comemoração sendo também 

responsável pelas melhorias.  Vale ressaltar que foi significativa a colaboração da Prefeitura do 

Salvador para o maior brilho dos festejos cívicos. Restaurou a pavimentação das ruas por onde 

passou o préstito, dotou a Praça da Sé de moderna iluminação e ornamentou o Campo Grande 

de luzes coloridas, fontes luminosos, novos canteiros e um novo abrigo para os carros dos 

caboclos” (A TARDE, 03 de julho de 1956). 

 

Cheio de tradições renovadas o Dois de Julho sempre foi espaço de participação política, 

onde as autoridades prestam satisfação de seus feitos, com inaugurações motivadas até 

mudanças de nome de praças. E Assim, foi a notícia ao jornal da cidade em 03 de julho de 1948 

“Como parte dos festejos comemorativos do Dois de Julho, houve a solenidade de troca de 

nome de Praça Municipal para Tomé de Souza” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS). 
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2.4 O Fogo Simbólico e a Salvador pós-Petrobrás 

 

O rito do Fogo Simbólico integra as comemorações da Independência e constitui-se da 

maratona de um atleta carregando uma pira que percorre as cidades do Recôncavo Baiano que 

foram palco dos acontecimentos da guerra da Independência. Ele chega a cidade do Salvador 

um dia antes da festa e deposita-a no monumento ao general Labatut – o Panteon do dois de 

Julho, em Pirajá.  No dia seguinte, o atleta sai de Pirajá, e vai para o Campo Grande entregue 

ao Prefeito que acende a pira do monumento a Independência (Mapa 9). 

A historiadora Hildergardes Viana, em artigo publicado no jornal A Tarde de, 02 de 

julho de 1990, data da recriação deste evento como rito em meados do século XX. O percurso 

não era fixo, sofria mudanças a cada ano, sendo que sempre incluindo cidades do Recôncavo e 

chegando em Pirajá no dia 2 de julho (Martinez, 2000, p.143). As cidades que compõem o 

trajeto são Cachoeira, Santo Amaro, São Francisco do Conde e Itaparica. 

 

O Dois de Julho, hoje também, como nas lutas da Independência, está 

indissoluvelmente ligado ao Recôncavo. E em Cachoeira, São Francisco do Conde, 

São Félix começam os festejos com o te-déum e o fogo simbólico, chama olímpica 

que, em corrida atlética, percorre os caminhos da guerra até alcançar, no dia 1] de 

julho, Pirajá, centro da maior batalha das lutas pela independência, e onde se Encontra 

o pavilhão ao general Labatut, chefe do Exército Pacificador” (MARTINEZ, 2000, p. 

21).  

 

O fogo simbólico representa tanto os acontecimentos da Independência na região do 

Recôncavo, como as transformações profundas por qual passava em meados do século XX, 

argumenta MARTINEZ, 2000, p.43, sobre a chama que chega do Recôncavo acesa “em 

Cachoeira, no dia 29 de junho, faz o percurso da união do passado, e conforme apelos, muda 

trajetos – São Francisco do Conde, Santo Amaro, Candeias”.  

A Petrobrás deflagrou num processo tecnológico que mudou o perfil da Bahia em que 

proporcionou uma integração física de em termos de ligações internas, que rompeu com a 

estrutura que vinha desde o meio do século XIX, que se resumia na ligação Salvador- Feira em 

termos de rodovia (Teixeira, 1998, p. 108). Para viajar de Salvador à Candeias só era possível 

pela estrada de ferro. As estradas surgiram por necessidade de interligar os poços de petróleo48. 

 
48 Essas estradas foram absorvidas pelas malhas federal e estadual: BA 522 (BR 324 Candeias-Dom João e ramal 

Mataripe, São Francisco do Conde); BA 523 (Candeias-Madre de Deus-BR 324); BA 420 (BR 324-Santo Amaro); 

BA 093 (Simões Filho-Camaçari-Dias d’Ávila-Mata de São João- Pojuca - Araças - Entre Rios, até o 

entroncamento com a BR 101); e outras. 
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Em jornal de 1947 viu-se uma homenagem ao descobridor do petróleo na Bahia durante 

os festejos do Dois de Julho, na forma da tocha do fogo simbólico, “Os alunos da Escola 

Politécnica fizeram representar, conduzindo um relato do descobridor do petróleo baiano, Sr. 

Oscar Cordeiro, que também presente, conduziu uma tocha simbólica daquela nossa riqueza, 

acesa pelo Sr. Octavio Mangabeira” (A TARDE, 03 de julho de 1947). 

O fogo simbólico parece estar atrelado ao retorno dos jogos olímpicos. O jornal A 

Tribuna da Bahia de 02 de julho de 1970, p. 9, relata que esse rito existe há 12 anos, e fazia o 

mesmo percurso, passando por 24 cidades mineiras e 25 municípios baianos49. 

 

2.5 Parque Histórico de Pirajá 

 

A área onde estão a Colina de Pirajá e Vale do Rio do Cobre apresenta duplo interesse 

para a Bahia, interesse histórico50 como cenário de batalhas, e interesse ecológico e paisagístico 

como uma das últimas reservas biológicas situadas na área Metropolitana de Salvador e cortina 

verde ente a cidade e o Centro Industrial de Aratu (AZEVEDO, 1998). Reconhecendo seu valor 

histórico no II Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico e Natural, promovido pelo IPHAN, recomenda a criação de um parque em Pirajá, 

que gerou o Decreto Municipal nº 4.355 de 06.11.1072. Em 28.04.1978 foi aprovado o Decreto 

nº 5.363 que aprovou o plano geral das áreas da represa do rio do Cobre e do Sítio Histórico de 

Pirajá, do qual o Parque São Bartolomeu faz parte (AZEVEDO, 1998, p.123). A criação do 

parque seguiu a orientação da CPE e do EPUCS de preservar seu patrimônio histórico e 

paisagístico. 

   A festa durante os períodos de instabilidade política e econômica dos anos 1970 e 1980 

oscilava de importância nos jornais locais. Muitas vezes, notícias nacionais e internacionais 

roubavam a atenção do cortejo. 

O Dois de Julho é um caso particular que expressa bem a identidade baiana no século 

XIX e primeira metade do XX, no qual encontramos uma construção simbólica presente 

 
49 Não foi possível encontrar outras referências sobre esse percurso. 
50Na ribeira de Pirajá os jesuítas tiveram às primeiras experiências de catequese no início da colonização. Ali 

também surgiram os primeiros engenhos de açúcar, como o de El-Rei ou Pirajá. No engenho São João, pertencente 

à Companhia, Vieira pregou o seu primeiro sermão, em 1633. Em 1823 ali se deram as batalhas pela 

Independência. Em 1837, sob a liderança de Francisco Sabino da Rocha Vieira, a Câmara Municipal de Salvador 

proclamou a Província da Bahia desligada do Governo Central do Rio de Janeiro, adotando a república como forma 

de governo. Tropas de Salvador, Santo Amaro, Vila de São Francisco e Cachoeira, fiéis ao imperador, acamparam 

em Pirajá iniciando o cerco à cidade. Só após quatro meses de lutas conseguiram dominar a cidade e por fim a 

“Sabinada” (AZEVEDO, 1998, p.122). 
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também no âmbito urbano, diferentemente da segunda metade do século XX, quando 

praticamente não há construções de monumentos em torno da memória do Dois de Julho. 

Contudo, acontece uma intensificação dos topônimos na cidade, principalmente nos bairros do 

subúrbio, do miolo e da orla marítima depois de Itapuã, como indicado no quadro a seguir. Os 

topônimos do Dois de Julho aparecem espalhados pela cidade e não relacionam mais os fatos 

aos lugares. 

 

A partir das referências levantadas foi elaborado modelo espaço temporal atual do percurso do 

fogo simbólico no Mapa 9 - Memória Urbana do 2 de Julho em Salvador, onde consta a 

localização do Parque Histórico de Pirajá.  
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OS PERCURSOS, OS FATOS E OS LUGARES... 

 

O levantamento e estudo dos percursos do cortejo pela cidade, e a relação entre os fatos 

históricos, eventos socioculturais e lugares possibilitou a descrição de modelos espaciais 

temporais da Festa do Dois de Julho. Vimos como a memória deste festejo se inscreveu no 

território e o estudo das suas variações demonstram transformações urbanas correlatas.  

A memória Urbana do Dois de Julho logo no seu primeiro momento incorporou signos 

urbanos da Salvador oitocentista. Viu-se como a festa se constituiu um símbolo do passado 

glorioso da Bahia Imperial. A Estrada das Boiadas, principal acesso à cidade do Salvador do 

período colonial, transformou-se no topônimo Estrada da Liberdade, incorporando o sentido da 

mudança política ao território de 1824 a 1840. O percurso inicial do cortejo demonstrava o 

caminho para o centro urbano, na Freguesia do Santo Antônio Além do Carmo, e a centralidade 

do Terreiro de Jesus, finalização do trajeto no primeiro Reinado. Os festejos do novo regime 

convivem com as dicotomias urbanas e sociais, e no decorrer do anos que se seguem, irradiam 

para as outras freguesias. 

No segundo Reinado (1840-1889) o modelo espacial temporal da Memória Urbana do 

2 de Julho em Salvador ganha novos elementos agrupados em:  desdobramentos do cortejo em 

dias diferentes de comemoração; construção dos monumentos comemorativos; topônimos e 

intervenções de melhoramentos urbanos. Um período de muita turbulência econômica, social e 

epidemia. Surge a Romaria a Pirajá e a volta da Cabocla, alterações no percurso antigo. A 

população duplicou e a malha urbana se ampliou, a capital se modernizou associando 

investimentos internacionais, a ações de salubridade, aliado a idealizações de estética e 

identidade regional. Com a serviço urbano de abastecimento de água potável, foram construídos 

o chafariz nomeado de Monumento de Libertação da Bahia e o que trazia uma estátua da 

Cabocla do Dois de Julho. Com a iluminação pública a gás carbono fortaleceu os festejos à 

noite nas ruas, praças e no teatro da cidade. Assim como a construção do pavilhão da Lapinha, 

novos topônimos como a Praça dos Veteranos da Independência na Baixa dos Sapateiros e a 

rua da Independência, próxima ao   Convento da Lapa.  

 

Na República surge o grande marco da memória urbana do Dois de Julho na praça do 

Campo Grande, o Monumento a Independência em 1895, demarcando simbolicamente o 

crescimento e melhorias urbanas ocorridas na final do século XIX. A memória urbana do Dois 

de Julho ganhou novos monumentos e mudanças estruturais na sua inserção na cidade. Com o 
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novo monumento no antigo Campo Grande e São Pedro, o cortejo oficial modificou-se na sua 

estrutura tradicional, passando a ir até a nova área de expansão da cidade, no sentido sul, 

simbolizando o desejo de modernização. O monumento homenageava o Império expressando 

apego ao passado e a praça que trocou o nome para 15 de Novembro, homenageava o novo 

sistema político. Um mesmo tempo e espaço tradição, tradição e modernidade faziam-se 

representar.   

E como alguns de seus elementos durante a República tornou-se para os ideólogos da 

modernidade, uma tradição arcaica que deveria ser disciplinada. 

No momento das reformas urbanas no início do século XX produzisse mudanças no 

percurso do cortejo com as melhorias nas Freguesias da Sé de São Pedro. Com a Rua Chile, a 

Avenida Sete e a Praça da Sá o cortejo, sem os Caboclos ganhavam espaço mais amplo para 

passar e a comemoração do centenário servir de pretexto para atração turística. Passado o 

ímpeto civilizador, o cortejo teve seus “emblemas” de volta, como o povo estava acostumado 

a ver. Melhoramentos e mais mudanças ocorreram com o prolongamento da Rua Carlos Gomes, 

o percurso seguiu então pela nova rua e assim continua até os dias de hoje. 

Nos bairros populares da Lapinha e Liberdade, no entanto, o Dois de Julho não se 

modificou para adequar-se às intervenções urbanas, é ele quem propicia melhorias. É no dia 

dos festejos da Independência que políticos visitam esses locais, boa oportunidade para 

reivindicações. O Dois de Julho mostra parte da história desses bairros da expansão norte da 

cidade no século XX. 

Com o crescimento populacional e urbano por volta da metade do século XX, viu-se o 

esvaziamento da memória do Dois de Julho em termos de novos monumentos enquanto que os 

topônimos, por sua vez ainda surgiram espalhados pela cidade. Foi quando se viu uma 

transformação na relação entre os locais e os fatos históricos na memória urbana do Dois de 

Julho. 

Essa dissertação pretendeu trazer uma contribuição para o estudo da memória urbana do 

Dois de Julho em Salvador. Devido ao extenso período o tema sendo a abordagem urbana 

privilegiada em detrimento da arquitetônica. O mapeamento dos fluxos e transformações do 

cortejo, dos monumentos, topônimos e melhorias urbanas, relacionada à expansão física da 

cidade, tornaram possível a compreensão das relações tempo e espaço desta memória.   
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ANEXO 1  

RELAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE TOPONIMO DO 2 DE JULHO 

Fontes: Lei nº 5.311/97, Lei nº 5.849/2000, Decreto nº 14.116/2001 do Município de Salvador, 

Lista Telefônica 2002. 

 

Ruas, avenidas e bairros com o nome Dois de julho, Independência, Liberdade e outros 

relativos a esta memória se espalharam pela cidade nas décadas seguintes coma construção de 

conjuntos habitacionais e novos logradouros pela periferia. O quadro 1 traz uma listagem desses 

topônimos levantados nas Lei nº 5.311/97; Lei nº 5.849/2000, Decreto nº 14.116/2001 do 

Município de Salvador e lista telefônica do ano de 2002, separados por tipologia. 

 
TIPOLOGIA  LOGRADOURO LOCALIDADE/BAIRRO 

Bairro Bairro 2 de Julho Centro 

Praça e Largos Largo 2 de Julho Centro 

 Praça 2 de Julho (Campo Grande) Campo Grande 

 Praca Lord Cochrane Avenida Garibalde 

 Praça General Labatut Pirajá 

 Praça do Veteranos Baixa do Sapateiros 

Vias Avenida Joana Angélica Nazaré 

 Rua Lima e Silva (Estrada da Liberdade) Liberdade 

 Rua Liberdade Pirajá 

 Rua 2 de Julho Coutos 

 Rua 2 de Julho Fazenda Grande 

 Rua 2 de Julho Nordeste de Amaralina 

 Rua 2 de Julho Paripe 

 Rua 2 de Julho Plataforma 

 Rua 2 de Julho São Cristovão 

 Rua 2 de Julho Vila Canária 

 Rua Lord Cochane Barra 

 Rua da Independência Nazaré 

 Rua da Independência Paripe 

 Rua da Independência São Caetano 

 Rua da Independência B Loteamento Jardim 

 Rua da Independência C Loteamento Jardim 

 Rua da Independência D Loteamento Jardim 

 Rua da Independência E Loteamento Jardim 

 Rua da Independência G Loteamento Jardim 

 Rua da Independência H Loteamento Jardim 
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 Rua da Independência I Loteamento Jardim 

 Rua Joana Angélica Coutos 

 Rua Joana Angélica Jardim Piatã 

 Rua Joana Angélica Nova Braília 

 Rua João da Botas Canela 

 Rua General Labatut Barris 

 1ª Travessa 2 de Julho Fazenda Grande 

 2ª Travessa 2 de Julho  Fazenda Grande 

 1ª Travessa 2 de Julho Jardim Cruzeiro 

 2ª Travessa 2 de Julho  Jardim Cruzeiro 

 Travessa 2 de Julho Alto de Coutos 

 Travessa 2 de Julho Baixa de Quintas 

 Travessa 2 de Julho Caminho de Areia 

 Travessa 2 de Julho Fazenda Grande 

 Travessa 2 de Julho Liberdade 

 Travessa 2 de Julho Periperi 

 Travessa 2 de Julho Pernambues 

 Travessa 2 de Julho São Cristovão 

 Travessa 2 de Julho Santa Cruz  

 Travessa 2 de Julho Uruguai 

 2ª Travessa da Independência Boa Vista do Lobato 

 Travessa General Labatut Periperi 

 2ª Travessa da Liberdade Pirajá 

 Travessa da Liberdade Pirajá 

 1ª Travessa Lima e Silva Liberdade 

 Travessa Lima e Silva Liberdade 

 A 2 de Julho  Periperi 

Total = 53 topônimos 

 


