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Eu sou aquele que os passados anos 

cantei na minha lira maldizente

torpezas do Brasil, vícios e enganos.

E bem que os decantei bastantemente,

canto segunda vez na mesma lira 

o mesmo assunto em plectro diferente

Já sinto que me inflama, ou que me inspira, 

Talia, que Anjo é da minha guarda

dês que Apolo mandou que me assistira.

Arda Baiona, e todo o mundo arda,

que a quem de profissão falta à verdade,

nunca a Dominga das verdades tarda.

Nenhum tempo excetua a Cristandade

ao pobre pegureiro do Parnaso

para falar em sua liberdade.

A narração há de se igualar ao caso,

e se talvez ao caso não iguala,

não tenho por Poeta o que é Pegaso.

De que pode servir calar, quem cala,

nunca se há de falar o que se sente?

Sempre se há de sentir o que se fala!

Qual homem pode haver tão paciente

que vendo o triste estado da Bahia

não chore, não suspire, e não lamente?
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Isto faz a discreta fantasia:

discorre em um e ouro desconcerto,

condena o roubo e increpa a hipocrisia.

O néscio, o ignorante, o inexperto,

que não elege o bom, nem mau reprova,

por tudo passa deslumbrado e incerto.

E quando vê talvez na doce trova

louvado o bem, e o mal vituperado,

a tudo faz focinho e nada aprova.

Diz logo, prudentaço e repousado,

fulano é um satírico, é um louco,

de língua má, de coração danado.

Néscio: se disso entendes nada, ou pouco, 

como mofas com riso e algazarras

Musas que estimo ter, quando as invoco?

Se souberas falar, também falaras,

também satirizadas, se souberas,

e se foras Poeta, poetizaras.

A ignorância dos homens destas era

sisudos faz ser uns, outros prudentes,

que a mudez canoniza bestas feras.

Há bons por não poder insolente,

outros há comedidos de medrosos,

não mordem outros não, por não ter dentes.

Quantos há que os telhados têm vidrosos,

e deixam de atirar sua pedrada
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de sua mesma telha receosos.

Uma só natureza nos foi dada:

não criou Deus os naturais diversos,

um só Adão formou, e esse de nada.

Todos somos ruins, todos perversos,

só nos distingue o vício e a virtude,

de que uns são comensais, outros adversos.

Quem maior a tiver, do que eu ter pude,

esse só me censure, esse me note,

calem-se os mais, chitom, e haja saúde.

À Ramon
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A um vigário de certa freguesia, conhecido por ser muito ambicioso

Reverendo vigário,

que é título de zotes ordinário,

como sendo tão bobo,

e tendo tão larguíssimas orelhas,

fogem vossas ovelhas 

de vós, como se fôsseis voraz lobo?

O certo é que sois pastor danado,

e temo que, se a golpe vem de foice,

vos há de cada ovelha dar um coice:

sirva de exemplo a vosso desalinho

o que ovelhas têm feito ao Padre Anjinho,

que por sua tontice e sua asnia

o têm já embolsado na enxovia;

porém a vós, que sois fidalgo asneiro,

temo que hão de fazer-vos camareiro.

Quisestes tosquear o vosso gado,

e saístes do intento tosqueado;

não vos cai em capelo

o que o provérbio tantas vezes canta,

que quem ousadamente se adianta

em vez de tosquear fica sem pêlo?

intentastes sangrar toda comarca,

mas ela vos sangrou na veia d’arca,

pois ficando faminto, e sem sustento,

heis de buscar a dente qual jumento 

erva para o jantar, e para a ceia,

e se talvez o campo a escasseia,

mirrando heis de acabar no campo lhano

fazendo quarentena todo o ano:

mas então poderá vossa porfia 
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declarar aos fregueses cada dia.

Sois tão grande velhaco,

que a pura excomunhão meteis no saco 

já diz a freguesia 

que tendes de Saturno a natureza,

pois os filhos tratais com tal crueza

que os comeis, e roubais, qual uma harpia.

Valha-vos; mas quem digo que vos valha?

Valha-vos ser um zote, e um canalha:

mixelo hoje de chispo,

ontem um passa-aqui do Arcebispo!

Mas oh se Deus a todos nos livrara

de marau com poder, vilão com vara!

Fábula dos rapazes, e bandarras,

conto do lar, cantiga as guitarras.

Enquanto vos não parte algum corisco,

que talvez vos despreza como cisco,

e fugindo à vileza desse couro,

vos vai poupando a cortadora espada,

a zagaia amolada,

a veloz seta, o rápido pelouro:

Dizei a um confessor dos aprovados

vossos torpes pecados,

que se bem o fazeis, como é preciso,

fareis um dia coisa de juízo:

e uma vez confessado,

como vos tenha Deus já perdoado,

todos vos perdoaremos

os escândalos mil, que de vós temos,

e comendo o suor de vosso rosto

dareis a Deus prazer, aos homens gosto. 
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A presente pesquisa tem por objetivo a análise da Cidade da Bahia do século 
XVII a partir do estudo das obras de Gregório de Mattos, buscando identificar 
as  principais  permanências  e  rugosidades  presentes  no  espaço  urbano  da 
Salvador  atual.  Para  atingir  esse  objetivo  foram  pensadas  as  articulações 
possíveis entre a ciência geográfica e a Literatura, sendo ambas leituras da 
realidade. A categoria de análise escolhida para esse fim foi o Lugar que, por 
sua  vez,  nos  permite  entender  as  principais  relações  sociais,  econômicas, 
culturais (dentre outras) que foram estabelecidas durante o século XVII e como 
as  mesmas  foram  modificadas  obtendo-se  a  configuração  atual.  Entender 
como a Geografia e a Literatura podem se complementar para a efetuação da 
análise espacial  também é colocado aqui como objetivo, a fim de promover 
novas  interpretações  interdisciplinares  sobre  a  realidade  que  nos  cerca. 
Identificar também os principais agentes de transformação do espaço urbano é 
fundamental para se compreender quais os interesses e objetivos que foram 
traçados para a Cidade da Bahia.  Também é importante identificá-los,  hoje, 
para compreender as articulações que envolvem o urbano soteropolitano da 
atualidade.  Assim  sendo,  para  se  entender  a  estrutura  espacial  urbana  da 
Salvador de hoje é imprescindível voltar a sua origem. 

Palavras - chave: Geografia, Literatura, espaço urbano, Salvador

RÉSUMÉ 
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Cette recherche a comme but l'analyse de la ville de Bahia au dix-septième 
siècle à partir de l'étude des oeuvres de Gregório de Mattos, pour identifier les 
principales continuités et rugosités présentes dans la zone urbaine actuelle de 
Salvador. Pour atteindre cet objectif ont été réalisées des possibles articulations 
entre la science géographique et de la littérature, deux lectures d’une réalité. La 
catégorie  d'analyse  choisié  pour  ce  but  a  été  le  lieu  qui,  nous  permet  de 
comprendre  les  principaux  rapports  sociaux,  économiques,  culturels  (entre 
autres) qui ont été établis au cours du dix-septième siècle et comment sont 
modifiés par  l'obtention  des configurations actuelles.  Comprendre comme la 
géographie et  la  littérature peuvent  être  complémentaires à l'effectuation de 
l'analyse spatiale est également placé ici comme l'objectif, afin de promouvoir 
de  nouvelles  interprétation  interdisciplinaire  de  la  réalité  qui  nous  entoure. 
Également d'identifier  les principaux agents de la transformation de l'espace 
urbain est essentiel de comprendre quels sont les intérêts et les objectifs qui 
ont  été présentés pour la ville  de Bahia.  Il  est  fondamental  comprendre les 
intérêts  et  les  objectifs  qui  ont  été  definis  pour  cette  ville  de  la  Bahia 
d'aujourd'hui.  Alors,  c’est   indispensable  de  revenir  à  son  origine  pour 
comprendre sa structure.   

Mots – clés: La  géographie, la littérature, l'espace urbain, Salvador
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A análise do espaço geográfico pode contar com o auxílio de outros 

campos do conhecimento. A interdisciplinaridade entre Geografia e Literatura 

para  uma  (re)  leitura  da  cidade  de  Salvador  durante  o  século  XVII  em 

comparação  com o  espaço  urbano  atual  está  presente  neste  trabalho  que 

contém cinco capítulos contando com a introdução, as considerações finais e 

esta apresentação.

Na  introdução,  primeiro  capítulo,  são  apresentados  o  tema  aqui 

proposto, o objetivo geral e os específicos, a metodologia e a reflexão teórica 

para que se tenha um apanhado geral dos principais teóricos que serviram de 

base  para  essa  pesquisa  e  as  bases  teóricas  que  deram  suporte  para  a 

mesma.

No segundo capítulo, propõe-se uma caracterização geral da Cidade da 

Bahia.  Nele  os  contextos  econômicos,  sociais,  culturais  e  políticos  são 

enfatizados para que se compreenda qual fora o contexto daquele momento. 

Também é tratado nesse capítulo algumas características do mesmo sentido 

no  espaço  geográfico  europeu,  em  especial  o  português.  Nele  também  é 

contemplada  a  espacialidade  da  cidade  de  Salvador,  analisada  através  da 

representação cartográfica.

No  terceiro  capítulo,  o  objetivo  maior  é  mostrar  de  que  forma  a 

interdisciplinaridade, no caso, entre a Geografia e a Literatura pode contribuir 

para com a ampliação das formas de leitura e análise do espaço geográfico. 

Além  dessa  possibilidade  apresentada,  trata-se  da  fundamentação  teórica 

acerca da Literatura facilitando, com isso suas análises no que diz respeito a 

sua definição e às ideias básicas que por ela permeiam.

No quarto capítulo, procura-se a apresentação da vida de Gregório de 

Mattos,  sua  produção  e  o  contexto  ao  qual  estava  exposto.  Procura-se, 

também, analisar o espaço da cidade de Salvador do século XVII e do Lugar a 

partir  do  estudo  das  poesias  de  Gregório  de  Mattos.  Entender  o  Lugar  e 

compreender  como  estava  organizada  e  estruturada  a  cidade  naquele 

momento de nossa história.

No  capítulo  cinco,  tenta-se  identificar  os  principais  agentes  de 

transformação do espaço urbano de Salvador,  bem como sua organização. 

Procura-se,  também,  compreender  como  é  o  Lugar,  hoje,  no  seu  espaço 

urbano.
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As considerações finais apresentam os objetivos propostos alcançados, 

e aquele que por algum evento não pôde ser respondido deixa brecha para 

futuros  estudos.  Procura,  momentaneamente,  explicitar  algumas 

considerações com base na jornada até aqui encaminhada, levando a certas 

ideias gerais sobre o que neste trabalho fora proposto não sendo, é claro, as 

únicas considerações a serem feitas sobre o tema.

SUMÁRIO
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A Cidade da Bahia do século XVII contemplava uma organização ímpar 

no contexto de outras cidades no mundo a exemplificar, as cidades européias. 

No momento em que a Europa se lança além mar rumo a novas “descobertas” 

surge  então  a  Cidade  da  Bahia1,  que passa  a  se  configurar,  num primeiro 

momento,  a partir  da relação entre  os que aqui  habitavam – índios – e os 

portugueses. Para Abreu apud Vasconcelos (2002, p. 8) é nas cidades “... que 

se observa, mais nitidamente, como processos sociais que procedem de níveis 

escalares  diversos  (global,  nacional,  regional  e  local)  se  justapõem,  se 

combinam ou se repelem num mesmo lugar.” Isto implica afirmar que a Cidade 

da Bahia, naquele momento, refletia uma realidade na qual a estrutura, aqui 

previamente  existente,  se  combinou  com  a  nova  estrutura  imposta  com  a 

chegada dos europeus.  Seu espaço começa a ser (re)  pensado assim que 

Portugal resolve se apossar dessas terras. Seus limites se fixam entre o fim da 

rua Chile e a Praça Municipal. A partir dai, surgem novos limites para a cidade 

que através deles se expande. 

Segundo  Vasconcelos  (2002,  p.47),  "Não  foi  encontrada  nenhuma 

representação cartográfica, da época da implantação inicial da cidade." O autor 

aponta  a  existência  de  uma representação de  Salvador  feita  por  Theodoro 

Sampaio, em 1549, que tornaria o primeiro mapa conhecido da cidade.

As figuras 1 e 2 mostram a localização da área de estudo dentro da 

escala  temporal  escolhida  durante  o  século  XVII  e  que  se  tornaria  a 

denominada Cidade da Bahia. A figura número 3 indica a mesma no período 

atual. São utilizadas com o objetivo de facilitar a análise entre a organização do 

objeto de estudo do século XVII e o mesmo durante a atualidade, a fim de que 

se  possa  identificar  as  permanências  e  as  rugosidades  desta  área  ou  até 

mesmo verificar se elas existem ou não. 

Figura 1: Centro da Cidade de Salvador em 1624

1 Gregório de Mattos denomina Cidade da Bahia como sendo a área que futuramente se 
expanderia formando o espaço urbano de Salvador.
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(FONTE: Mapa holandês “Cidado do Salvador, 1694”, publicada em Hondius, 1625, in 
Ferrez,  1963  e  Reis,  2000  apud  VASCONCELOS,  Pedro  de  A.  Salvador: 
transformações e permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

Figura 2: Centro da Cidade de Salvador em 1625

(FONTE: “Planta da Restituição da Bahia” {c. 1625]. J. T. Albernaz, I (fl.1602-1666), in 
Fundação  E.  Odebrecht,  1993  e  Reis,  2002  apud  VASCONCELOS,  Pedro  de  A. 
Salvador: transformações e permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

A fundação da Cidade do Salvador é importante relembrar para que se 
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entenda quais foram os principais agentes dessa produção espacial que, então, 

se inicia:  a Igreja,  o Estado português e os senhores de engenho (agentes 

econômicos).  A Cidade  ganha  forma  e  passa  a  conceber  relações  sociais 

específicas, sob a luz do encontro entre portugueses e índios. Começa pela 

área que hoje contempla a cidade alta e no decorrer de seu povoamento vai se 

expandindo durante o século XVI,  por toda a base física, isto é, no alto da 

escarpa que daria origem à Cidade Alta. Ao tempo em que se desenvolve, se 

multiplicam as relações sociais que vão se tornando cada vez mais complexas. 

E o Homem, na sua relação intensa com o meio, o transforma de forma a 

contemplar  seus  objetivos.  Como afirma  Silva  (1991,  p.36)  “Se  o  geógrafo 

crítico  souber  ser  dialético  é  possível  que  interprete  ser  nessa  aparente 

oposição em que a ciência vem se apoiando sem qualquer firmeza, que existe 

uma  unidade.”  Isto  nos  remete  à  análise  de  que,  como  aqui  se  busca 

compreender  como fora formada a Cidade do Salvador,  é  preciso levar em 

consideração  não  só  interesses  políticos  e  econômicos  por  parte  dos 

colonizadores,  mas  também,  estrategicamente,  o  porque  da  instalação  da 

cidade,  em  primeira  mão,  na  área  que  hoje  corresponde  à  cidade  alta.  A 

intenção era obter uma visão geral do litoral. É uma opção estrategista para se 

cuidar  do  novo  território  e  se  defender  dos  ataques  dos  índios.  Segundo 

Vasconcelos (2002, p. 70)

“O sistema defensivo se superpôs, posteriormente, tanto 
no  eixo  norte  (trincheiras  de  Santo  Antônio  e  do  Barbalho), 
como no eixo sul (forte de São Pedro), dando continuidade à 
ocupação urbana atraída pelos conventos, ficando a parte leste 
da  cidade  protegida,  primeiro  pelo  dique  holandês  e,  em 
seguida pelo dique do Tororó.”

É neste momento que a análise das poesias de Gregório de Mattos2 

pode  contribuir  para  a  releitura  da  cidade  de  Salvador  do  século  XVII.  Ao 

criticar  os indivíduos de sua época, criticava os agentes que determinavam 

aquela realidade e seu contexto socioeconômico e político. Fosse crítica aos 

governantes como em Sátira ao mesmo governador ou uma espécie de relato 

2 Também conhecido como Boca do Inferno, devido às palavras rudes utilizadas em suas 
poesias.
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das características da sociedade daquele momento em  Descreve o que era 

realmente naquele tempo a Cidade da Bahia, o autor, nas suas palavras não 

muito  delicadas,  descreve  com  veemência  algumas  características 

relacionadas às funções que cada indivíduo assumia naquele momento. Assim 

também o fazia em relação a quem governava a Cidade da Bahia, no século 

XVII. 

Por essas razões, é possível entender a literatura como uma forma de 

releitura do lugar, do espaço, uma vez que é registro de fatos, de relações, do 

que é visto por quem escreve considerando que todas suas reflexões estão de 

acordo com suas interpretações. No entanto, isso não minimiza os relatos de 

Boca do Inferno, porque de uma forma ou outra ele estava inserido no contexto 

e sendo real ou não o que ele escrevia, o fazia por querer demonstrar algo à 

sociedade.  Enfim,  o  que  deve  ser  considerado  é  que  tais  registros  desse 

momento da cidade de Salvador devem ser considerados e comparados com 

relatos oficiais não literários para que se possa então legitimar, ainda mais, a 

veracidade  de  uma  releitura  espacial  a  partir  da  literatura,  o  que  só 

enriqueceria os próprios registros de Gregório de Mattos e fundamentaria o 

contexto socioeconômico e político daquela época. 

A comparação com o espaço urbano da atual Salvador se faz necessário 

para que se possa compreender de que forma ele se formou, quais são suas 

raízes e porque tem essa organização espacial especifica e não outra. A figura 

3 mostra a localização da área de estudo em relação ao estado da Bahia e ao 

Brasil  e as figuras 4 e 5 mostram a localização da área de estudo da atual 

Salvador que corresponde à mesma área das figuras 1 e 2, respectivamente. 

No  capítulo  5,  retomam-se  essas  representações  para  análises  mais 

aprofundadas. 

Figura 3: localização da área de estudo em Salvador, na Bahia e no Brasil
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Figura 4: Centro da cidade de Salvador em 2010

(FONTE: Base cartográfica da CONDER. Elaboração: Rodrigo Moate Severo Almeida Santos, 
2010)

Figura 5: atual centro da cidade de Salvador

(FONTE: Base cartográfica da CONDER. Elaboração: Rodrigo Moate Severo Almeida Santos, 
2010)
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Nas  figuras  4  e  5  estão  registrados  alguns  pontos  que  já  se 

apresentavam durante o século XVII, como a rua Chile, a Praça da Sé e que, 

hoje,  permanecem, bem como outros que sofreram transformações como a 

Orla (re) organizada podendo ser vista, assim, na atualidade. 

1.1 OBJETIVO GERAL

Compreender a formação da Cidade da Bahia, durante o século XVII, a 

partir da análise das poesias de Gregório de Mattos, bem como estabelecer um 

paralelo com o espaço urbano de Salvador,  hoje,  em suas permanências e 

rugosidades.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Identificar os agentes que influenciaram a formação da cidade daquele 

momento;

•Identificar quais os agentes que influenciam, hoje,  a organização do 

espaço urbano de Salvador;

•Identificar  as  permanências  do  espaço  urbano  de  Salvador  na 

atualidade, em relação à cidade do século XVII;

•Entender como estava organizada a cidade do Salvador no século XVII, 

a partir de seus fluxos e fixos;

•Estabelecer relações entre a produção literária de Gregório de Mattos e 

a configuração da Cidade da Bahia durante o século XVII;

•Propor uma interdisciplinaridade entre Geografia e Literatura, uma vez 

que os ramos do conhecimento estão interligados. 

1.3 METODOLOGIA

Entender o espaço urbano tal qual a proposta desta dissertação, requer 

um levantamento cuidadoso da fundamentação teórica utilizada nessa área da 

Geografia, bem como o método escolhido e seus respectivos procedimentos. O 

método escolhido foi o dialético, uma vez que o mesmo viabiliza a análise dos 
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contrários, a existência dos conflitos e a correlação entre eles. Ele permite que 

se identifique a realidade apresentada, considerando os agentes de atuação, 

as  transformações  que  eles  inserem,  assim  como  seus  reflexos.  A lei  da 

interação universal que afirma que nada existe isoladamente, nem natureza, 

nem sociedade, é fundamental para a compreensão do objeto de estudo da 

Geografia:  o  espaço  geográfico.  Outra  Lei  importante  desse  método  é  da 

unidade dos contrários que nos permite identificar o elo que une os contrários e 

por fim, tudo deve ser visto em constante transformação.

Como procedimento de pesquisa foram escolhidos: o histórico, pelo fato 

deste considerar  que as estruturas sociais  organizadas,  tais  quais  elas são 

hoje, são fruto de um passado que lhes deu sustentação; o comparativo, em 

função  da  identificação  das  permanências  presentes  no  espaço  urbano  de 

Salvador, na atualidade, em relação ao século XVII, e a observação direta, para 

facilitar os registros da área de estudo, atualmente. A figura 3 mostra, através 

de um esquema, a escolha metodológica feita.
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Figura 6: Metodologia adotada

Elaboração: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol, 2009.

1.4 REFERENCIAL TEÓRICO

Para a análise do fenômeno em questão, fez-se necessário recorrer a 

alguns teóricos que de uma forma ou outra contribuiriam para que se tentasse 

responder  as  questões  aqui  colocadas.  Os  seguintes  autores  e  obras  aqui 

citados deram suporte teórico para a pesquisa. São eles: Ana Fani Carlos – A 

cidade,  O lugar no/do mundo; Milton Santos –  A natureza do espaço; Eliseu 

Sposito  –  A vida nas cidades;  Roberto Lobato Corrêa  em seus  artigos  O 

Espaço  Urbano:  Notas  Teórico-Metodológicas,  Processos  espaciais  e  a 

Cidade.  Pedro  de  Almeida  Vasconcelos  em  Salvador:  transformações  e 
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permanências (1549-1999).  Tais autores fundamentam toda a argumentação 

geográfica do trabalho: os conceitos de lugar, como se dá o viver na cidade e 

as ideias sobre o espaço urbano. 

No que diz respeito à análise literária, dois autores foram considerados 

por trazerem em suas discussões o conceito de literatura, a sua relação com a 

realidade e por fundamentarem as discussões sobre o que é possível de ser 

lido como literatura ou não. Jonathan Culler com sua Teoria Literária, na qual 

vai discutir o que é literatura, possibilitando ao trabalho melhor aprofundamento 

sobre a funcionalidade aqui  proposta por  esse ramo do conhecimento que, 

aqui, dialoga com a Geografia e Antoine Compagnon com O demônio da teoria, 

que  muito  contribuiu  para  a  fundamentação  teórica  acerca  das  ideias  que 

perpassam pela literatura. Os autores seguintes também deram sua parcela de 

contribuição  ao  complementarem  possíveis  interpretações  acerca  do  poeta 

barroco e sua produção: João Adolfo Hansen – A sátira e o Engenho; Claude 

G.  Papavero  –  Ingredientes  de  uma  identidade  colonial:  os  elementos  na  

poesia de Gregório de Matos.

Com relação à história do país, um autor vale ser ressaltado aqui. Ele é 

João Capistrano Honório de Abreu. O mesmo, historiador que viveu durante a 

segunda metade do século XIX e início do século XX, foi oficial da Biblioteca 

Nacional,  entre  1879  e  1883,  sendo  eleito,  em 1887,  membro  do  Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro.  Ensinou corografia3 até  1899 e mudou os 

métodos de estudo da historiografia do Brasil. Nas suas pesquisas se via uma 

objetividade  muito  grande.  Dessa  forma,  adepto  do  positivismo  em  certo 

momento  de  sua  evolução  acadêmica,  conseguiu  sintetizar  um  longo  e 

importante período da história do Brasil:  o colonial.  Reconhecido por muitos 

historiadores é hoje um importante nome a ser lembrado para que se reconte a 

história de nosso país. 

No  que  tange  á  interdisciplinaridade,  autores  como  Nídia  Nacib 

Pontuschka  em  Geografia  em  Perspectiva  e  Milton  Santos  em  Por  uma 

Geografia Nova ajudam a compreender que a Geografia não é uma disciplina 

isolada, nem enquanto ciência, tampouco enquanto disciplina escolar.

Todos esses autores que dialogaram entre si, contribuíram diretamente 

3 Consiste no estudo geográfico de uma determinada região.

31



para o embasamento teórico geográfico e literário. Com isso, enriqueceram o 

trabalho fazendo com que a análise pudesse ser aprofundada. 
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2 A CIDADE DA BAHIA DO SÉCULO XVII

“Dom João  III,  conhecido  como  “o  Colonizador”,  justificou  o 
cognome: em 1530 organizou uma nova expedição para visitar 
o Brasil e iniciar o povoamento da terra. O comandante Martin 
Afonso de Souza recebeu instruções semelhantes às dadas a 
navegadores  que  o  precederam:  seus  cinco  navios  deviam 
explorar o litoral entre o Maranhão e o rio da Prata, atacando 
os contrabandistas encontrados ao longo da “Costa do Pau-
Brasil”.  Sua tarefa  específica,  no  entanto,  importava mais:  o 
capitão devia lançar os fundamentos da ocupação efetiva da 
terra, estabelecendo núcleos de povoamento.”

(ALENCAR; RAMALHO; RIBEIRO, 1985)

A cidade  do  Salvador  surgiu  após  o  total  fracasso  das  Capitanias 

Hereditárias. A coroa portuguesa decidiu pela fundação da cidade em 1549 e 

sua base econômica passou a ser o açúcar e, em 1600, já era líder mundial na 

produção (Poppino apud Vasconcelos, 2002, p.36).

Atraente  pelas  suas  belas  paisagens  e  encantos  naturais,  o  local 

oferecia vista privilegiada para a baía o que favorecia também o controle por 

parte dos colonizadores, bem como a saída e a entrada da cidade: “A cidade foi 

erguida no alto de uma escarpa, caindo em forte declive até a Baía de Todos os 

Santos.  A escolha  do  local  obedeceu  a  uma lógica  portuária  e  defensiva.” 

(Araujo,  2007,  p.33).  Também se pode pontuar  a  ideia  sobre  suas belezas 

naturais  nesta  afirmação de Morais  e  Ramos (2010,  p.21)  ao explicarem a 

sensação  de  Diogo  Alvarez  ao  chegar  no  Brasil:  “A visão  paradisíaca  das 

jovens indígenas andando nuas, em meio à mata repleta de frutas ao alcance 

das  mãos,  dos  rios  cheios  de  peixes  e  água  fresca,  era  irresistível  aos 

europeus oriundos das categorias menos favorecidas.” 

O fato,  a priori é que a futura Cidade da Bahia que passaria a existir 

seria intensamente planejada na defesa de possíveis ataques, como também 

estaria associada diretamente às suas belezas naturais, tornando-as símbolos 

da Cidade do Salvador. Nos próximos itens serão discutidas as ideias sobre o 

processo de construção da mesma.
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 2.1 FORMAÇÃO DA CIDADE

“O que se destaca em Salvador é sobretudo o seu passado, 
tendo completado 450 anos de fundação em 1999, e o fato de 
ter sido, desde sua fundação em 1549, até 1763, a primeira 
capital  brasileira,  assim  como  a  segunda  maior  cidade  do 
Império Português...”

(VASCONCELOS, 2002)

A cidade de Salvador iniciou sua formação num contexto no qual o Brasil 

não existia e que, nessa área, havia uma realidade completamente diferente 

daquela vivida pelos os que aqui chegaram em 1.500. Terra habitada por índios 

e  “descoberta”  pelos  portugueses,  o  que  viria  depois  ser  denominada  de 

Cidade  da  Bahia,  seria  palco  de  um  dos  contatos,  entre  humanos,  mais 

violentos da história da civilização mundial. 

Enfim,  o  encontro  entre  culturas  diferentes  resultou  no  que  hoje 

denominamos população brasileira, cuja característica étnica é a miscigenação 

entre grupos sociais que partilhavam realidades não concomitantes e que hoje 

nos permite afirmar que o Brasil é um país de contrastes culturais enormes. 

Os primeiros habitantes aqui encontrados tinham como características a 

forte relação com a natureza e organização social altamente estabelecida. Nas 

palavras de Abreu (2008)

“De  caça  e  principalmente  de  pesca  era  composta  sua 
alimentação  animal.  Possuía  agricultura  incipiente,  de 
mandioca,  de  milho,  de  várias  frutas.  Como  eram-lhe 
desconhecidos os metais,  o fogo, produzido pelo atrito,  fazia 
quase  todos  os  ofícios  do  ferro.  A plantação  e  colheita,  a 
cozinha,  a  louça,  as  bebidas  fermentadas  competiam  às 
mulheres;  encarregavam-se os homens das derrubadas,  das 
pescarias, das caçadas e da guerra.”

A imagem que segue ilustra a afirmação do autor.
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Figura 7: divisão do trabalho indígena
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 (FONTE: Morais, Marcus Vinícius de; Ramos, Fábio Pestana. 2010, p.39)

Em relação à delimitação de Salvador,  a mesma ocorreu em meio a 

necessidade  de  legitimar  o  domínio  português  em  solo  tupi  4 de  forma  a 

4 De acordo com ALENCAR, RAMALHO e RIBEIRO (1985, p.5) os índios Tupi não eram os 
únicos presentes na Pindorama ou Piratininga (nomes dados à área que hoje corresponde ao 
Brasil).  Porém,  no  momento  de  contato  entre  nativos  e  portugueses,  esses  tiveram maior 
contato com esse grupo tribal especifico levando, inclusive, o Tupã (língua falada pelos Tupis) à 
outros grupos indígenas. 
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fortalecer a necessidade de povoar as “novas terras” para evitar a dominação 

da  mesma  por  outros  povos  europeus.  A intenção  a  princípio  era  formar 

núcleos  de  povoamento  e  foram  escolhidas  áreas  na  costa  brasileira. 

Primeiramente foram fundadas as vilas de São Vicente e Piratininga, em 1532, 

o  que  favorecia  a  exploração  de  recursos  naturais  no  interior  do  território 

indígena. Dessa forma, dizimou-se boa parte da população original dessa área.

No entanto, Dom João III percebeu que era necessário ir além, tomar 

posse de outras áreas desse imenso território. Então são criadas as 14 faixas 

de terra, dentre elas a Capitania da Bahia. 

Há  uma figura  importante  a  ser  considerada  durante  esse  processo: 

Diogo Alvarez Correia. Provavelmente chegou ao Brasil por ter sido jogado no 

navio que desembarcaria no novo continente5. A vida na terra lusitana não era 

fácil.  Havia  alto  contingente  populacional.  Isso  por  conta  de  boa  parte  da 

população camponesa que migrou para  as  cidades em busca de melhores 

condições de vida.  Isso inchou as vilas e  as cidades.  Pessoas dividiam os 

espaços com animais e seus dejetos, aliás, inclusive com os dos humanos. As 

condições de higiene eram as mínimas possíveis. Tem-se a ideia de que Diogo 

teria vindo parar no Brasil, devido a sua condição social inferior à maioria dos 

lusitanos. Morais e Ramos (2010, p.16) afirmam: 

“Sabemos  disso,  pois,  na  época  em  que  Diogo  viveu  em 
Portugal,  os nobres optavam por ir  para a Índia, enquanto o 
destino  Brasil  ficava  reservado  à  escória  indesejada  da 
sociedade,  a  quem  não  cabia  escolha.  E  Diogo,  como 
sabemos, veio ao Brasil.”

Diogo fora importante porque estabeleceu contato com os indígenas, o 

que facilitou a chegada de outros portugueses e a instalação do governo-geral 

em Salvador, a mando de D. João III, em 1549. 

Não  só  ele  como  outros  portugueses  como  João  Ramalho  que 

aportaram na Capitania de São Vicente, por volta de 1508, contribuíram para 

com o processo de formação do que se viria a chamar Brasil. 

5 Termo referido às novas terras descobertas na América.
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A relação entre portugueses e índios configurou-se também a partir das 

relações matrimoniais que passaram a ocorrer. Vejamos o seguinte relato:

“Passados alguns anos, depois de João Ramalho ter salvado 
muitas  vezes  portugueses  que  começaram  a  se  chegar  à 
região para colonizá-la, a união do português com Bartira foi 
oficializada aos olhos da Igreja Católica. O responsável foi o 
padre  Manuel  da  Nóbrega,  mesmo  sendo  de  conhecimento 
notório o fato de Ramalho já ser casado no Reino e de sua 
esposa estar viva.”

(FONTE: Morais, Marcus Vinícius de; Ramos, Fábio Pestana. 
Eles formaram o Brasil. São Paulo: Contexto, 2010, p.47)

Tomé de Souza foi o grande responsável pela fundação da cidade de 

Salvador, sendo o então governador-geral do Brasil  e tendo ajuda de Diogo 

Alvarez Correia. A cidade foi fundada quando da chegada da expedição que 

seria responsável por esse acontecimento. Eram três naus: Nossa Senhora da 

Conceição, do Salvador e Nossa Senhora da Ajuda, junto a duas caravelas. 

Antes disso, porém, o donatário Francisco Pereira Coutinho já estava por aqui, 

em 1536 quando fundou a Vila Velha, no local da atual Barra,  estimulando, 

assim, a  presença de moradores das 100 casas construídas por ele,  neste 

local.

Deu-se  o  encontro  entre  europeus  portugueses  e  uma  mescla  de 

holandeses, que por tantas vezes tentaram adentrar nestas terras, e as nações 

indígenas que aqui viviam. 

Dessa forma, foi criada a cidade do Salvador, que se tornaria a primeira 

capital do Brasil, num encontro entre europeus e portugueses e uma mescla de 

holandeses  que  por  tantas  vezes  adentraram  nestas  terras  e  as  nações 

indígenas que aqui viviam.

2.2 A ECONOMIA, A POLÍTICA, A POPULAÇÃO E A CULTURA AQUI E LÁ

A cidade  aqui  referenciada  contempla  um  contexto  político,  cultural, 

populacional e socioeconômico específico. Logo a Cidade se apresentara de 

acordo com essa realidade. Fridman apud Pinheiro e Gomes (2004, p. 44) cita 

Capistrano de Abreu afirmando que “O autor nos legou a ideia de fundação de 

vilas e cidades como um processo violento de preservação de posse, e cuja 
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localização  era  explicada  pela  proximidade  das  'riquezas  cobiçadas'.”  Essa 

reflexão de nosso historiador já comentado no capítulo um, demonstra como de 

fato havia naquele contexto como até hoje, um persistente desejo de posse por 

parte do colonizador baseado nos interesses sobre os quais a riqueza material 

é o objetivo maior. Explorar, dominar, impor. 

Aqui  na  capitania  da  Bahia,  Francisco  Pereira  Coutinho,  o  donatário 

responsável,  encontrou muitas dificuldades ao se estabelecer  na região por 

conta dos diversos ataques dos nativos. Diogo tentou apaziguar a situação, 

sem, no entanto, obter sucesso. Sobre a quantidade de pessoas que teriam 

aportado nessas terras além mar, há uma controvérsia muito grande. Há quem 

afirme que chegara um contingente populacional de 1.000 indivíduos, sendo 

600 soldados e 400 degredados6; 280 colonos, 320 soldados de nacionalidades 

diferentes, 400 degredados somados todos estes a marinheiros e funcionários7; 

por  fim, a  quantidade seria de 500 pessoas, incluindo 200 soldados e algo 

entorno de 100 degredados8

Nessa época Portugal vivia uma situação ímpar, no que diz respeito à 

sua  população:  as  cidades  e  vilas  estavam  inchando  seu  contingente 

populacional,  isso por conta do êxodo rural.  Fato consumado que elevou a 

população absoluta destas áreas.

De fato,  o  que ocorre durante a Idade Média na Europa,  a  partir  do 

século XI, é que por conta do aperfeiçoamento das técnicas agrícolas9 e da 

própria dinâmica populacional, a população urbana cresceu. Aliado a isso, tem-

se  o  aumento  da  produção  e  da  comercialização,  fatos  que  também 

estimularam a presença de mais indivíduos nas cidades10. (Haroel, 2004) 

2.3 AGENTES DE ATUAÇÃO SOBRE A CIDADE

Nesse contexto de povoamento e dominação, os agentes de atuação 

sobre  a  cidade  correspondiam  ao  do  Estado  português,  dessa  forma 

contemplando os seus interesses. O desenvolvimento econômico da Península 

6 De acordo com Gabriel Soares de Souza (1987, p. 128) apud Vasconcelos (2002, p. 45-46).
7 De acordo com Theodoro Sampaio (1949, p. 178-81) apud Vasconcelos (2002, p.46).
8 De acordo com Edson Carneiro (1980, p. 20) apud Vasconcelos (2002, p.46).
9 Reflita-se sobre ser essa uma das razões do êxodo rural.
10 O crescimento urbano que aqui se pontua ocorre no Ocidente Medieval.
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Ibérica  levou  Espanha  e  Portugal  a  conquistarem  cada  vez  mais  outros 

territórios, a fim de dar continuidade a esse processo. 

No caso brasileiro, a relação entre Portugal e a denominada Pindorama 

ocorreu  para  que,  num  momento  em  que  parte  da  Europa  passava  pela 

transição  do  feudalismo  para  o  capitalismo,  fosse  dinamizada  essa  nova 

realidade que se apresentava, abrindo portas para o comércio mundial, bem 

como viabilizando a conquista de novos territórios, o que viria a contribuir para 

a hegemonia mundial desse Estado. 

Dessa forma, o Estado português tornou-se um agente de atuação de 

extremo  destaque  na  nova  configuração  do  comércio  estabelecida  entre 

Europa e América11. A comercialização do pau-brasil12 tornou-se ponto crucial 

nesse momento de avanço do desenvolvimento da comercialização e produção 

portuguesa. Torna-se agente de regulação econômica determinando, por fim, 

como ocorreria tal comercialização que se passava da seguinte forma: 

“O Estado se comprometia a não mais importar o similar  do 
Oriente,  enquanto  os  arrendatários  assumiam  a  exploração 
anual  de  300 léguas do litoral,  o  envio  de navios às costas 
brasileiras  e  a  manutenção  de  uma  fortaleza,  além  do 
pagamento de direitos á Coroa.” (ABREU, 1907, p.11)

Para Fiane [19--?] a regulação econômica é definida como “a ação do 

Estado  que  tem  por  finalidade  a  limitação  dos  graus  de  liberdade  que  os 

agentes econômicos possuem no seu processo de tomada de decisões”, isto é, 

no caso em questão, a afirmação acima nos mostra que Portugal determinava 

as regras do jogo econômico que está à vista. 

Além do fator regulação há de considerar os planejamentos do território 

tal como nos lembra Varnhagen apud Vasconcelos (2002, p. 24): “Em 1553, 

Duarte da Costa organizou seis esquadras para defender a cidade dos ataques 

dos índios e solicitou recursos à Coroa para manter 80 soldados”

Outro agente de atuação que se pode considerar são os próprios 

11 Note-se  que  a  América  aqui  refere-se  às  terras  aqui  encontradas  pelos  portugueses  e 
espanhóis. Há de se ressalvar que o litoral foi a área primeira de contato, sendo o restante 
conhecido no decorrer dos séculos seguintes. 

12 Dele  se  retirava  o  corante  vermelho  que  auxiliava  na pigmentação  de roupas  desde  o 
período das Cruzadas. 
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indígenas que aqui  se encontravam. Dominavam esta terra e determinavam 

suas próprias regras, pois até aquele momento eram eles quem detinham o 

domínio sobre o território. Como já foi exposto no tópico 2.1, os homens eram 

os responsáveis pela pesca, pela caça. As mulheres, por sua vez, tinham de 

plantar e colher. Sociedade extremante organizada e que possuía um líder que 

comandava toda essa estrutura do trabalho. Sendo assim, havia um indivíduo 

que regulava o processo produtivo local. 

Quando  do  encontro  entre  povos  diferentes,  no  caso,  europeus 

portugueses e indígenas, uma nova realidade sobre esse território e mesmo 

que lentamente novas ações sobre ele acabavam sendo determinadas, seja 

por imposição dos portugueses e isso na sua maioria, ou por “certa” adaptação 

de um povo ao outro. Para Vasconcelos (2002, p. 33): 

“Neste  período  inicial,  a  Coroa  Portuguesa  teve  o  papel 
principal  na  implantação  de uma cidade  nova  fortificada,  na 
transferência dos primeiros habitantes (construtores, militares, 
colonos,  funcionários  e  religiosos)  e  no  estabelecimento  de 
instituições e normas para administrar a nova Colônia.”

Destaca também uma afirmação de Tomé de Souza que ocorrera em 

1548 (2002, p. 33): 

“Fazer uma fortaleza e povoação grande e forte em um lugar 
conveniente  para  dabi  se  dar  favor  e  ajuda  as  outras 
povoações  e  se  ministrar  justiça  e  prover  nas  cousas  que 
competirem a meu serviço e aos negócios de minha fazenda e 
a bem das partes.”

Outro agente de atuação que deve ser lembrado é a Igreja. A mesma foi 

responsável  por  grandes  investimentos  locais  tais  como  a  construção  das 

primeiras capelas, além do primeiro colégio, tendo início na década de 1550. 

Igreja e Estado não eram dissolutos, ao contrário, se relacionavam. O Estado 

era responsável por cobrar o dízimo enquanto, ao mesmo tempo, tinha como 

responsabilidade cuidar da Igreja secular (Vasconcelos, 2002, p.36).

Os  jesuítas  foram  os  primeiros  a  atuar  em  nome  da  Igreja.  Como 

exemplo  dessa  realidade,  tem-se  a  doação  de  terras  do  Estado  para  a 
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instituição: Tomé de Souza cedeu uma enorme faixa de terra com seis léguas13. 

Dessa forma, o Estado administrava o crescimento do poder de atuação da 

Igreja  permitindo,  por  exemplo,  em  1584,  a  fundação  do  Mosteiro  dos 

Beneditinos e a construção do hospício Carmelita, em 1585.

A influência  da  Igreja  em  território  Tupi  inicia-se  ainda  em  Portugal 

quando os navegadores portugueses, antes das viagens, clamavam aos céus 

por proteção. Era importante que Deus se fizesse presente durante a travessia. 

“Os medos,  a  crença em abismos e monstros exigiam a bênção de Nosso 

Senhor.” (Morais;Ramos, 2010, p.20)

Quanto ao quesito econômico pode-se citar  os senhores de engenho 

como  agentes  de  atuação  naquele  contexto.  Embora  vivessem  no  campo 

participavam  da  vida  na  cidade.  No  início  do  período  colonizador  tinham 

destaque, pois eram considerados poderosos e compunham a primeira classe 

a dirigir economicamente o local. No entanto, muitas foram as dificuldades por 

eles  encontradas  ao  passar  dos  séculos,  mesmo  antes  de  ter  início  a 

concorrência do açúcar no Caribe. O problema maior estava relacionado às 

novas  demandas  de  produção  que  necessitavam de  maiores  investimentos 

financeiros. Isso implicou na limitação da proliferação dos engenhos. 

Existiam também os artesãos e os comerciantes que não tinham muito 

prestígio, afinal “os comerciantes não podiam, nesse período, ser provedores 

da Misericórdia e os artesões eram considerados “irmãos menores”, na referida 

irmandade, já que realizavam trabalhos manuais”  (Russel-Wood, 1981 apud 

Vasconcelos 2002, p.40)

2.4 ESPACIALIZAÇÃO DA CIDADE DA BAHIA

“De  fato,  em  Salvador,  observamos  imensas  e 
permanentes transformações no seu território:  o  crescimento 
de  uma  pequena  cidade  (núcleo),  dividida  em  duas  partes: 
Cidade Baixa e Cidade Alta. Esse núcleo inicial se estendeu, 
em seguida, segundo dois eixos (linhas) nas direções norte e 
sul, a partir da implantação de conventos e fortificações. Com a 
implementação de novo sistema defensivo, como fortificações 
e dique, a cidade passou a ter uma forma radiocêntrica. Com o 
desenvolvimento  dos  transportes  públicos,  a  cidade  se 
expandiu, a partir das cumeadas, e os dois lados (faixas) da 

13 Sesmarias.
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península foram urbanizados: o da baía de Todos os Santos 
(oeste) e o da orla atlântica (leste).”

(VASCONCELOS, 2002)

No que diz respeito à espacialização da cidade da Capitania da Bahia, 

vamos a princípio representá-la na figura a seguir. De acordo com Vasconcelos 

(2002, p.47), a mesma é uma reconstituição feita por Theodoro Sampaio, em 

1949.
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Figura 8: planta da cidade do Salvador em 1549

(FONTE: Planta da cidade de Salvador, 1949 apud VASCONCELOS, Pedro de A. 

Salvador: transformações e permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

Segundo aponta Santos e Silveira (2004, p. 55) ao tratar sobre o meio 

técnico-científico-informacional, no Brasil, nas últimas décadas do século XX, 

“o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que 

renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, 

dos processos econômicos e sociais em curso.” Mesmo que essa seja uma 

afirmação com base num recorte  temporal  diferente daquele adotado nesta 

pesquisa, pode-se estabelecer relações claras com o que ocorria na Cidade da 
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Bahia  durante  o  século  XVII.  A espacialidade  encontrada neste  período  da 

história, faz perceber isso claramente, uma vez que é fato que novos processos 

sociais e econômicos se instalam, assim como novas técnicas de construção, 

por  exemplo.  Juntamente  a  isso,  tem-se  o  fato  de  que  tais  implantações 

tornaram-se resultado desse processo e condição para que o novo espaço se 

formasse, dando origem, também, a um lugar redefinido. 

Como espacialidade pode-se definir, segundo Silva (1991, p.23) 

“A  espacialidade,  portanto,  sempre  foi  contínua  sendo  o 
suporte  do  que  é  geográfico.  Espacialidade  aqui  entendida 
como continuidade material dos espaços. Estes têm contornos 
definidos,  são  como  objetos  apreendidos  pela  sua  forma  e 
extensão. São coisas existentes em um lugar, que diferem de 
outras localizadas noutros lugares.”

Após observar-se bem a figura 8, pode-se notar a forma e a extensão 

adotadas para a Cidade do Salvador. Construções podem ser observadas em 

vermelho, ruas como a Rua Direita dos Mercadores e a praia simbolizada em 

seu limite pela linha azul escura. Ao observar-se todos esses detalhes pode-se 

entender todo o planejamento adotado para a nova cidade que se iniciava. 

Nela ainda pode-se encontrar algumas das principais construções de Salvador 

como o Palácio do Governador e a Casa da Câmara. Percorre trechos da atual 

Praça Castro Alves em direção à Praça Municipal. É interessante notar como a 

escolha se dá para a implementação da organização da cidade, considerando 

seu aspecto natural. Localizada a princípio na cidade alta, facilitava o controle 

de entrada e saída de pessoas e mercadorias. Um fator natural, nesse caso, 

influenciou a escolha da localização para estabelecer a nova cidade. Isso  faz 

relembrar de que, em geografia, uma vez que seu objeto de estudo é o espaço 

geográfico, não se deve esquecer jamais da relação entre homem e natureza 

num processo ininterrupto  de  trocas e  readaptações.  Ainda de acordo com 

Silva (1991, p. 60), tem que se ter a preocupação de uma produção espacial, 

sendo  esse  espaço  “a  um  só  tempo  natureza  e  sociedade”.  Se  há  a 

preocupação com tal produção, há de se refletir que também é imprescindível 

fazer uma análise considerando tal ótica. Ainda nas palavras de Santos (2001, 

p. 201-202)
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 “A natureza sempre foi o celeiro do homem, ainda quando este 
se encontrava na sua fase pré-social. Mas, para que o animal 
homem  se  torne  homem  social,  é  indispensável  que  ele 
também se torne o centro da natureza. Isto ele consegue pelo 
uso consciente dos instrumentos de trabalho. Nesse momento 
a  natureza  deixa  de  comandar  as  ações  do  homem  e  a 
atividade social começa a ser uma simbiose entre o trabalho do 
homem e uma natureza cada vez mais modificada por  esse 
mesmo trabalho. Por isso a análise sobre a espacialização da 
Cidade da Bahia nesses termos.” 

No entanto, há de se ressalvar que a, então, Cidade da Bahia não pairou 

sobre  uma  natureza  primeira,  que  não  apresentasse  qualquer  tipo  de 

modificação. Já existia uma relação previamente estabelecida entre os nativos 

e a natureza aqui presente. Porém, foi a partir desse momento que surge uma 

cidade que foi o berço de toda a formação do espaço brasileiro atual, composto 

hoje pelas transformações resultantes da relação entre homem-meio durante 

os cinco séculos desde a chegada dos portugueses e entre os homens que 

formaram essa terra: africanos, europeus e indígenas.

Desde aquele momento novas relações passaram a ser estabelecidas 

entre  o  grupo  social  presente  sobre  aquela  topografia  encontrada.  As 

construções,  a  organização  da  cidade,  a  disposição  dos  objetos14 por  ela 

organizados. A forma que eles possuem dentro da organização espacial e sua 

disposição nos fornecem informações preciosas quanto aos objetivos traçados 

por um determinado grupo social no que diz respeito a como está sendo gerida 

a produção desse espaço. É considerando o grupo ou os grupos sociais en-

volvidos, seus objetivos e/ou demandas aliados à base física do território quese 

pode chegar  na sugestão de que a implementação da Cidade da Bahia foi 

pensada  e planejada para ocupar aquela área pertencente, hoje, à cidade alta, 

a  fim  de  que  se  pudesse  ter  maior  controle  sobre  a  mesma.  Isso  seria  o 

exemplo maior de dominação e imposição. Dominar estrategicamente um local, 

para evitar futuras invasões e, com isso, tomar posse estando protegido é o 

que pode ser deduzido a partir dos fatos referentes à colonização. Como bem 

14 Entende-se aqui segundo Santos (2001, p.215) “O mundo das coisas criadas compõe-se de 
objetos cada vez mais volumosos e mais fixos e, assim, o esqueleto do espaço produzido 
através do processo produtivo torna-se a cada dia mais rígido. Da enxada à cidade há uma 
longa trajetória, que é tanto qualitativa quanto quantitativa, na evolução dos instrumentos de 
trabalho.”
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pontuam Morais e Ramos (2010, p 179) “A cidade centralizava a administração 

pública, abrigava a última instância das decisões judiciárias e eclesiásticas e 

tinha  o  maior  efetivo  militar  lusitano  da  colônia,  pronto  para  deslocar-se  a 

defender  os  súditos  da  Coroa  contra  as  constantes  tentativas  de  invasão 

estrangeira.”

3.0 GEOGRAFIA E LITERATURA

“A teoria  é muitas vezes uma crítica belicosa de noções de 
senso comum; mais ainda, uma tentativa de mostrar que o que 
aceitamos sem discussão como “senso comum” é, de fato, uma 
construção histórica, uma teoria específica que passou a nos 
parecer tão natural  que nem ao menos a vemos como uma 
teoria.”
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                                  (CULLER, 1999)

Tanto a Geografia quanto a Literatura são ramos do conhecimento que 

permitem  cada  um,  a  seu  modo,  compreender,  analisar,  (re)  significar  a 

realidade  seja  de  forma  poética  ou  através  de  categorias  de  análise15 da 

geografia, como o Lugar, por exemplo. O fato é que ambas podem fazer refletir 

sobre o que está em volta ou, até mesmo, o que já esteve em algum momento 

passado  na  realidade  presente  de  um  determinado  grupo  social.  As  duas 

disciplinas contemplam, de formas diferentes, a realidade. 

 No  mundo  da  literatura,  diversas  são  as  discussões  acerca  da  sua 

produção como reprodução da realidade (ou não!) assim como na Geografia 

ainda  se  discute  sobre  seu  objeto  e  funcionalidade.  Nos  próximos  tópicos 

alguns autores ajudarão a delinear algumas ideias sobre essas conjecturas. 

3.1 A GEOGRAFIA E A REALIDADE

Ora, a ciência que estuda o espaço geográfico, não pode ter afastada de 

si, a relação com a realidade. Mas de que a mesma consiste? Será a realidade 

o que se apresenta para nós no dia-a-dia? Ou apenas realidades que nos são 

contadas  a  todos  os  momentos,  pelos  lugares  por  onde  passamos,  pelas 

pessoas que conhecemos? Ou ainda seria a realidade apenas uma sensação 

presente  no  “eu”  do  indivíduo,  algo  como  sua  consciência  como  aponta 

Haesbaert  (1990)  em  seu  artigo  intitulado  Filosofia,  Geografia  e  Crise  da 

Modernidade ao tratar sobre os paradigmas que norteiam a ciência geográfica?

O fato é que para discutir aqui a questão da Geografia como leitura da re-

alidade  é  importante  se  retomar  idéias  que  permeiem epistemologicamente 

esta ciência a fim de se promover uma discussão fundamentada. Ainda com 

base  nesse  mesmo  artigo,  o  autor  relembra  que  esta  ciência,  nas  últimas 

décadas,  vem  se  preocupando  com  questões  filosóficas  que  contemplem 

discussões básicas  sobre  como entender  o  indivíduo em seu “eu”,  em sua 

“consciência”,  o  subjetivo  e,  por  outro  lado,  o  objetivo  que corresponde ao 

15 Isso não quer dizer que a Literatura não possua categorias de análise. Pode-se citar como, 
por exemplo, o conceito de literariedade.
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material, isto é, à natureza. 

Em  outras  disciplinas,  essas  discussões  já  são  praticadas  há  algum 

tempo. Na Geografia ainda é recente e ganhou espaço na chamada Geografia 

Crítica. Haesbaert (1990, p.60-61) afirma que,

“O  objetivo  básico  é  desencadear  ou  estimular  um 
questionamento  mais  consistente  sobre  as  bases  filosóficas 
nem  sempre  discutidas  em  nossos  trabalhos,  e  sobre  a 
chamada crise ético-social contemporânea, que tanta polêmica 
já gerou em outras áreas mas que pouca repercussão tem tido 
na Geografia. Tratam-se na verdade de notas que constituem o 
resultado  de  vários  debates,  onde  os  interlocutores  tiveram 
uma  contribuição  inegável  para  que  alcançássemos  este 
patamar  na  ordenação  (sempre  relativa)  e  na  síntese  de 
nossas idéias.”

Mas, para nossa proposta aqui,  de que vale essa reflexão? Se quer, 

aqui,  estabelecer  relação  entre  a  Geografia  e  a  realidade  ou  considerar  a 

possibilidade desta ciência poder contribuir para com, pelo menos, a tentativa 

de tal leitura. Por isso é importante que se faça tais reflexões.

Se se direcionar a análise sobre a interpretação da realidade pautada no 

“eu”  discutido por  Haesbaert  (1990)  acaba-se  por  determinar  que depende, 

exclusivamente,  do indivíduo a determinação dessa mesma realidade.  Será 

ele, que em sua forma de enxergar o mundo, dirá qual é essa realidade e de 

que forma ela se encontra estruturada. Isso porque a realidade será pensada a 

partir  do “eu” ou da “consciência” que corresponde ao mundo das idéias. E 

cada indivíduo possui  sua forma de pensar,  de refletir,  de sentir.  Com isso, 

projeta sua percepção do real para o mundo. É a preponderância do chamado 

idealismo.  Por  outro  lado,  se  se  considerar  a  matéria,  o  objetivo,  está  se 

priorizando o materialismo. Fundamenta-se com Haesbaert (1990, p.62) 

“A relação espírito  x  matéria,  tantas vezes dicotomizada,  no 
confronto entre a consciência, o "eu" subjetivo, e a matéria, o 
"ser"  objetivo,  resume uma questão elementar da filosofia,  e 
que  tradicionalmente  delineia  duas  grandes  e  muito  gerais 
correntes  de  entendimento  do  real:  o  materialismo  e  o 
idealismo  -  na  verdade  dois  "núcleos",  como  veremos,  não 
mutuamente excludentes.”
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Ainda,

“[...] O materialista responde que a natureza, a matéria, 
se sobrepõe à consciência (ao "sujeito", ao espírito), pois esta 
decorreria do desenvolvimento daquela.  Não que a realidade 
obrigatoriamente  se  restrinja  à  sua  dimensão  material, 
"objetiva" (como aquilo que é externo à consciência), mas no 
sentido de que a matéria pré-existe, dá origem e de certo modo 
determina a consciência humana-'.

Num  sentido  igualmente  muito  geral  e  simplificado,  o 
idealista  responderia  à  questão  da  relação  consciência  x 
natureza priorizando o primeiro destes elementos. A natureza, 
o mundo material, seria então uma decorrência, um produto do 
mundo "ideal" no sentido de mundo das idéias, da consciência - 
seja  ela  a  própria  consciência  humana,  seja  ela  uma "idéia 
absoluta" ou um Deus. [...]”

 Haesbaert (1990, p.62)

Estas reflexões nos fazem perceber caminhos a serem seguidos no que 

diz respeito ao entendimento da realidade. Ao que se propõe aqui, a geografia 

como leitura  da  realidade,  estas  reflexões confirmam o direcionamento  que 

aqui se escolhe. É possível estabelecer uma releitura da Cidade do Salvador, 

durante o século XVII,  considerando a materialidade constatada a partir  do 

embasamento teórico e das representações cartográficas aqui utilizadas. Tal 

releitura também é possível considerando o “eu” que pode ser encontrado nas 

produções de Gregório de Mattos. Proponho aqui um diálogo entre as duas 

vertentes, o que permite que se caminhe sob a ótica do foi escrito pelo poeta e, 

ao mesmo tempo, pelo que pode ser constatado segundo as observações e 

consequentes análises da produção cartográfica e da bibliografia que se tem 

sobre o período. 

Creio que seja possível uma releitura da Cidade muito mais ampla ao 

mesmo tempo em que não seja finita em si, possibilitando que se abarque mais 

elementos  para  o  que  aqui  se  tem como por  objetivo  geral:  a  releitura  da 

Cidade  da  Bahia  juntamente  com  a  discussão  sobre  as  permanências  e 

rugosidades desse período na configuração do espaço urbano da Salvador 

atual. 

A Geografia, ciência do espaço, possibilita nossa compreensão de como 

este encontra-se organizado, os agentes que atuam nessa organização e como 

a sua (re) construção se dá. Silva aponta que (1991, p.17),
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“...,  a  determinação  natural  precisa  ser  associada  à 
determinação histórica, às reais responsáveis pelo dinamismo 
da matéria social e sua ligação contraditória com a natureza e 
história  que  ele  mesmo faz  [...]  e  que  o  meio  natural  é  ao 
mesmo  tempo  social,  chegaremos  a  compreender  que  o 
espaço da geografia  não é  um espaço vindo do  vazio,  que 
existe por existir, que, naturalmente, é um fato e, assim, deve 
ser apreendido.”

Dessa  forma,  o  espaço  geográfico  deve  ser  analisado  considerando 

seus  aspectos  naturais,  sua  história,  sua  materialidade  e  as  relações  que 

permeiam por ele. São elas que determinam, em sua relação com a natureza, 

as  dinâmicas  deste  espaço  num  processo  ininterrupto  de  (re)  construção 

espacial. 

É  por  isso  que  se  busca  uma possibilidade16 de  leitura  da  realidade 

presente na Salvador do século XVII. Para que a leitura não se tornasse sem 

sentido para o contexto atual, procura-se compreender como a Salvador atual 

tem  seu  espaço  (re)  configurado  segundo  suas  novas  relações  sociais 

estabelecidas, bem como entre a sociedade atual e o espaço geográfico por 

elas encontrado17.

A título  de  comprovação  do  exposto,  que  se  observe  as  seguintes 

fotografias,  que  mostram  o  Palácio  do  Governador  e  a  nova  prefeitura, 

contrastando entre a construção antiga, mesmo tendo sido reformada, com a 

construção atual, imponente. É a nova realidade encontrada no centro histórico 

antigo de Salvador em que o espaço geográfico apresenta-se tanto pelo antigo

e pelo novo que convivem juntos.

Figura 9: Palácio do Governador

16  Quando se refere a uma possibilidade é porque se considera que outras leituras seriam 
possíveis sobre a Cidade da Bahia.

17  Aqui se procura trabalhar com a ideia de que as novas gerações, as do século XX e início 
do século XXI, já encontraram o espaço geográfico de uma forma com a qual passaram a 
lidar, a interagir. A partir daí, iniciaram sua influência na transformação espacial segundo a 
lógica  de  seu  tempo,  dando  continuidade  à (re)  configuração  do espaço  geográfico  de 
Salvador.
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(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Figura 10: nova prefeitura

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

3.2 A LITERATURA E A REALIDADE
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“Nos  dois  primeiros  séculos  de  sua  história,  o  Brasil  não 
possuiu nada que se pudesse chamar de uma cultura nacional. 
Isto era mais do que natural,  porque evidentemente nós não 
éramos ainda uma nação. O que existia em nossa terra antes 
da  chegada  dos  europeus  era  um  tipo  de  cultura  que  se 
transmitia de forma oral, de geração para geração, através dos 
mitos e ritos religiosos que os pajés e os homens mais velhos 
de cada tribo conservavam. E,  além do mais,  o território  da 
Pindorama  era  ocupado  –  e  de  forma  rarefeita  –  por  uma 
quantidade de tribos e grupos que de forma alguma podiam 
constituir uma unidade nacional.”

(ALENCAR; RAMALHO ; RIBEIRO,1985)

Como se pode observar  na afirmação acima não se pode pensar  na 

existência de uma cultura nacional tal qual o Brasil apresenta hoje áquela no 

momento da chegada dos portugueses. No entanto, é claro, existiam diversas 

culturas sobre o que seria o futuro solo brasileiro e que cada uma delas já 

instituía  determinada  nação18 sobre  esta  área.  Para  Cabral  (2006,  p.02) 

"Sabemos que todos os seres humanos têm cultura, e que a cultura não é inata 

nas pessoas, mas é adquirida na convivência  em grupo.” Isso implica afirmar 

que a cultura de um povo pode relatar  muito  de suas características,  seus 

comportamentos, suas ideias, sua forma de se relacionar intra e externamente, 

bem como sua organização social. Existem, pois, várias formas de expressar 

essa cultura. Como aponta Araújo (1999, p. 96) “Mas, quer na cultura africana, 

quer na indígena, o sagrado e a tradição oral são integrados, pois, nos povos 

sem  tradição  escrita,  essa  relação  é  transmitida  e  realizada  pela  palavra 

falada”. No caso específico dos índios “brasileiros” não seria diferente. Essa 

cultura era transmitida oralmente, dos mais velhos para os mais novos e assim 

foi durante todo o tempo antes da chegada dos europeus. 

As diversas formas de se expressar entre os indivíduos sempre foram 

fundamentais para promover o diálogo. Guarinello (2005, p. 247) afirma que “A 

linguagem é, então, um trabalho coletivo em que cada pessoa se identifica com 

outras e a elas se contrapõe.” Em relação a essa afirmação, cabe refletir que o 

processo de desenvolvimento da linguagem consiste na relação entre dois ou 

mais indivíduos. É nesse momento que se desperta para o desenvolvimento de 

linguagens  diversas.  Junto  a  isso  aparecem  os  mais  diversos  símbolos 

18  Refere-se aqui às nações indígenas. 
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(códigos) que serão utilizados para representar toda a pluralidade de ideias que 

querem ser expressas por esses indivíduos. Marcuschi apud Guarinello (2005, 

246-247) complementa:

(…) a língua não é um simples sistema de regras, mas uma 
atividade sociointerativa que exorbita o próprio código como tal. 
Em consequência, o seu uso assume um lugar central e deve 
ser o principal objetivo de nossa observação porque só assim 
se elimina o risco de transformá-la em mero instrumento de 
transmissão de informações. A língua é fundamentalmente um 
fenômeno sociocultural que se determina na relação interativa 
e  contribui  de  maneira  decisiva  para  a  criação  de  novos 
mundos e para nos tornar definitivamente humanos.”

Isto é, comunica-se através de uma linguagem, sendo uma possibilidade 

a língua, seja ela qual for e que nas palavras de Petter (2006) “é considerada 

como uma estrutura  constituída  por  uma rede de elementos,  em que cada 

elemento tem valor funcional determinado”. A língua compreende, então, um 

conjunto de elementos que se estruturam e que dentro do mesmo, possuem 

uma função. Essa é uma visão baseada no estruturalismo sausurriano, que 

constava  de  uma  visão  estruturalista  da  língua  assim  como  do  que  era 

produzido a partir dela. 

Ao se tratar da língua como um meio de comunicação e expressão é 

preciso salientar que ela pode aparecer de acordo com Bagno (2007) tanto 

como língua escrita como falada. Durante muito tempo os conhecimentos de 

um povo eram passados de geração para geração a partir da língua falada, 

assim como ocorre atualmente. O que difere hoje sobre a transmissão desses 

conhecimentos em relação aos períodos passados é o fato da língua escrita 

ser  extremamente  utilizada  como  um  registro.  Logo,  todo  o  conhecimento 

adquirido  por  alguém  ou  um  grupo  social  pode  ser  registrado  e  ser 

temporalmente (re) lido e (re) significado.

 Essa transição da cultura oral para a escrita foi ocorrendo ao longo do 

período colonial e se consagrou com os escritores barrocos dos séculos XVI e 

XVII. Ou seja, muito do que se tinha como conhecimento da cultura indígena, 

até  este  período  da  história,  era  passado  oralmente.  Com  o  processo  de 

colonização isso foi modificado com a prática do registro escrito. Aliás, Gomes 

(2007) lembra que 
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“Aqui  vemos  a  dominação  na  cultura  no  que  diz  respeito  à 
língua,  sendo que os assuriní  praticamente não falam a sua 
própria língua, motivados pela necessidade econômica e social 
de se relacionar com os brancos e pela invasão dos meios de 
comunicação  em  seus  lares,  publicando  notícias  de  seu 
interesse e alienando a mente do jovem índio.”

Os assuriní formam a tribo que vive na aldeia Trocará, em Tocantins. 

Esta autora faz um estudo sobre as transformações das práticas sociais desta 

tribo a partir do seu contato com o branco colonizador.  

A intenção maior do ser humano era e é fazer o outro compreender o 

que se quer dizer. Mesmo que muitas vezes isso ocorra de forma violenta. Uma 

dessas formas de expressão é a escrita. A utilização dos grifos19 no Egito, por 

exemplo,  já  indicava a utilização de símbolos  para  facilitar  a  expressão de 

situações pelas quais os egípcios passavam tais como as relações sociais e 

econômicas  por  eles  estabelecidas.  Assim,  com  o  passar  do  tempo  e  a 

evolução  da  escrita,  multiplicaram-se  os  símbolos  utilizados  para  facilitar  a 

comunicação entre os homens. 

A evolução da escrita possibilitou nas palavras de Thomas (2005, p.41) 

“a democracia, o pensamento racional, a filosofia e a historiografia na Grécia. A 

utilização de um alfabeto facilitou a análise do que era escrito.” A autora aponta 

a ideia trazida pelo estudioso Eric Havelock que afirma ter “O alfabeto, … a 

qualidade peculiar  de representar  cada som por  uma letra,  fragmentando a 

linguagem em suas partes constituintes e, portanto, estimulando uma estrutura 

analítica da mente”. Assim sendo, da mesma forma que a escrita fragmentava 

palavras, fragmentava ideias e permitia uní-las numa outra interpretação e por 

que não, em outras interpretações.

Assim também é hoje. As palavras, juntas, criam e recriam significados 

diversos nos mais variados lugares do mundo.  Dessa forma, são diferentes 

também os estilos de expressar as múltiplas ideias que os indivíduos enquanto 

seres pensantes têm. No tocante à produção poética, já dizia Fernando 

Pessoa:

19 Existem registros de suas utilização por volta da 4.000 a. C.
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Autopsicografia

O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor de deveras sente.

E os que leem o que escreve,

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve,

Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda

Gira, a entreter a razão,

Esse comboio de corda

Que se chama coração.

Pode-se refletir, então, sobre a capacidade do ser humano em propagar 

pensamentos, reflexões, sua visão de mundo, entre muitas outras ideias que 

sua mente permita acalentar e, por que não, vivenciar através das palavras. Se 

a realidade tal qual ela se apresenta se mostra numa dada perspectiva, da qual 

faz  parte  aquele  que  a  vivencia  e  interpreta,  esta  se  apresentará  de  uma 

determinada  forma,  específica.  O  poeta,  assim  como  no  poema  acima,  é 

aquele que, no seu Eu lírico, é capaz de mostrar uma verdade, a sua verdade. 

Nesse momento, é estabelecida uma relação entre quem escreve e cria seu Eu 

e quem lê, resultando numa conexão direta entre ambos e que pode, muitas 

vezes,  findar  numa  variedade  infinita  de  interpretações  que  fazem  surgir 

inúmeras realidades sobre um mesmo objeto. 

Considerando essas múltiplas realidades,  tentar-se-à  aqui  expor  uma 

delas. Observe-se com atenção a seguinte poesia de Gregório de Mattos. As 

reflexões serão feitas ao longo do intervalo de cada estrofe.

Finge  que  defende  a  honra  da  Cidade  e  aponta  os  vícios  de  seus 
moradores
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Uma cidade tão nobre, 

uma gente tão honrada

veja-se um dia louvada

desde o mais rico ao mais pobre:

cada pessoa o seu cobre,

mas se o diabo me atiça,

que indo a fazer-lhe justiça

algum saia a justiçar,

não me poderão negar

que por direito, e por Lei

esta é a justiça, que manda El-Rei.

O Fidalgo de solar

se dá por envergonhado

de um tostão pedir prestado

para o ventre sustentar:

diz que antes o que quer furtar

por manter a negra honra,

quer passar pela desonra

de que lhe neguem talvez;

mas se o virdes nas galés

com honras de Vice-Rei,

esta é a justiça, que manda El-Rei.

Nestas duas primeiras estrofes há de se relembrar um pouco sobre a 

história do Brasil,  através da qual  a existência de uma segregação social  e 

econômica  da  sociedade  se  faz  presente  desde  o  primeiro  contato  entre 

habitantes colonizados e colonizadores, além daqueles frutos surgidos a partir 

do  relacionamento  entre  ambos.  A exemplificar  quando  Gregório  de  Matos 

escreve “Uma cidade tão nobre […] desde o mais rico ao mais pobre.”

Pode-se também relembrar o fato de que havia uma hierarquia social já 

estabelecida com a qual uma pequena parcela da população tinha em suas 

mãos o direito de decidir não só sobre a mesma, mas sobre todas as outras 
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parcelas da sociedade que estariam aquém deste topo hierárquico. A continuar:

A Donzela embiocada

mal trajada, e mal comida,

antes quer na sua vida

ter saia, quer ser honrada

à pública amancebada

por manter a negra honrinha,

e se lho sabe a vizinha

e lho ouve a clerezia,

dão com ela na enxovia

e paga a pena da lei:

esta é a justiça, que manda El-Rei.

A Casada com adorno,

e o Marido mal vestido,

crede que este tal Marido

penteia monho de corno:

se disser pelo contorno 

que se sofre a Frei Tomás

por manter a honra o faz,

esperai pela pancada,

que com carocha pintada

de Angola há de ser Visrei:

está é a justiça, que manda El-Rei.

Nessas terceira e quarta estrofes tornam-se claros os registros feitos 

acerca dos relacionamentos amorosos e da infidelidade. Observe a afirmação 

de Galvão (2006, p.19)

“Não  é  possível  compreender  as  diversas  formas  de 
amancebamentos  praticadas  na  colônia,  sem  antes  atentar 
para o valor social que o casamento tinha naquela sociedade. A 
oficialização das uniões era sancionada pela Igreja, que tinha o 
intuito de manter o controle sobre os consórcios nupciais, mas 
respondia também a diversas demandas da Coroa e da própria 
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sociedade. Torna-se necessário, então, compreender quais as 
vantagens proporcionadas pelo matrimônio para os indivíduos 
das  mais  variadas  condições  sociais;  quais  as  funções  do 
casamento no passado colonial; qual era o interesse da Igreja 
e do Estado na disseminação das uniões  sacramentadas;  e 
ainda, quais as táticas foram utilizadas por estas instituições de 
controle,  tanto  na  disseminação  das  núpcias  legalizadas, 
quanto  no  combate  às  uniões  consensuais  praticadas  à 
margem do matrimônio.”

Esse relato faz tornar-se clara a ideia de que a união matrimonial sofria 

influência direta tanto por parte da Igreja quanto do Estado. São dois agentes 

que vão nesse momento interferir diretamente na configuração da organização 

social e espacial da Colônia. Assim como da forma em que as famílias teriam 

de  se  formar.  Havia  parâmetros  a  serem  seguidos  e  o  processo  de 

amancebamento20 consistia numa prática que estaria à margem das regras da 

sociedade naquele contexto. Junto a isso soma-se a existência dos casos de 

infidelidade. O mesmo autor em sua dissertação relata o seguinte fato.

“Sendo Angelo  Machado Solteiro,  e  Maria  do Terço casada, 
ambos  moradores  no  distrito  desta  Vila,  Cristãos  Católicos 
Romanos, e devendo como tais observar a lei de Deus, e seus 
Divinos preceitos, o fazem tanto pelo contrário. Sem temor de 
perderem  as  suas  almas,  andam  há  muitos  anos 
concubinados,  com  grave  e  notável  escândalo  em  seus 
vizinhos.”

Esse relato foi feito por um promotor, João de Deus Moura Sanches que 

afirmava estar fazendo isso “sem calúnia, só pela obrigação do ofício”. 

A figura 11 mostra a estátua do Primeiro Bispo do Brasil, que até hoje é 

mantida demonstrando a importância da Igreja naquele momento. 

A presença desta estátua até hoje, século XXI, aponta como foi forte a 

presença  da  Igreja  na  Cidade  da  Bahia  e  como  hoje,  corresponde  à 

representação  concreta  da  importância  desta.  Além  disso,  é  um  ponto 

localizado  no  Centro  Histórico  que  remete  ao  passado  desta  área  mantido 

através desta estátua.

Figura 11: imagem de D. Pedro Fernandes Sardinha, Primeiro Bispo do Brasil

20  O ato de amancebar-se corresponde a “passar a viver com (alguém) sem estar casado.”  
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(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Boca do Inferno prossegue:

Os Letrados Peralvilho

citando o mesmo Doutor

a fazer de réu o Autor

comem de ambos os carrilho:

se se diz pelos corrilhos

sua prevaricação,

a desculpa, que lhe dão,

é a honra de seus parentes

e entonces os requerentes

fogem desta infame grei:

esta é a justiça, que manda El-Rei.

O clérigo julgado,

que as causas julga sem pejo,

não reparando que eu vejo

que erra a Lei,e erra o Doutor:

quando vêem de Monsenhor

a sentença revogada

por saber que foi comprada

pelo jimbo, ou pelo abraço,

responde o Juiz  madraço,

minha honra é minha Lei:

esta é a justiça, que manda El-Rei.

Nas quinta e sexta estrofes é possível identificar a presença da Igreja, 

fato  este que tem respaldo histórico que comprove sua atuação local,  bem 

como de um grupo social  dotado de vantagens políticas devido ao patamar 

econômico  em  que  se  encontravam.  Por  falar  em  diferenças  hierárquicas 

presentes na sociedade daquela época Morais e Ramos (1999, p. 133-134) 

apontam inclusive que existia uma parcela dessa população que se rebelava 
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contra essa segregação social. Afirmam:

“Agitando  a  população  contra  o  governador  da  capitania, 
Manuel  Beckman  envolveu  seu  irmão  Tomás,  advogado  e 
poeta,  em  uma  revolução  que  pretendia  lutar  contra  vários 
problemas  que  existiam  na  colônia.  Para  acabar  com  a 
corrupção,  ele queria  depor  o capitão-mor  e o governador e 
proibir os monopólios que garantiam privilégios a uns poucos 
apadrinhados do Estado. Além disso, reclamava da exploração 
econômica  da  metrópole  representada  pela  Companhia  do 
Comércio  do  Maranhão  e  da  hipocrisia  dos  clérigos  que 
pregavam  contra  a  escravidão  dos  indígenas,  usados 
largamente como mão de obra em benefício próprio.”

Dando continuidade, Boca do Inferno escreve:

O Mercador avarento,

quando a sua compra estende,

no que compra, e no que vende,

tira duzendo por cento:

não é ele tão jumento,

que não saiba que em Lisboa

se lhe há de dar gamboa;

mas comido já o dinheiro

diz que a honra está primeiro,

e que honrado a toda Lei:

está é a justiça, que manda El-Rei.

A viúva autorizada, 

que não possui um vontém,

porque o Marido de bem

deixou a casa empenhada:

ali vai a fradalha,

qual formiga em correição,

dizendo que à casa vão

manter a honra da casa;

se a virdes arder em brasa;

que ardeu a honra entendei:

esta é a justiça, que manda El-Rei.
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O Adônis da manhã,

o Cupido em todo dia,

que anda correndo a coxia 

com recadinho de Irmã:

e se lhe cortam a lã,

dia que anda naquele andar

por a honra conservar

bem tratado, e bem vestido,

eu o verei tão despedo,

que eu até as costas lhe verei:

esta é a justiça que manda El-Rei.

Se virdes um Dom Abade

sobre o púlpito cioso, 

não lhe chamei religioso,

chamai-lhe embora de frade:

e se o tal paternidade 

rouba as rendas do convento 

para acudir o ao sustento

da puta, como da peita,

com que livra da suspeita

do Geral, do Viso-Rei:

esta é a justiça que manda El-Rei.

Observe-se que Gregório nessas últimas estrofes traz um pouco do dia-

a-dia de seu contexto, e ao mesmo cabia uma “realidade” posta e interpretada 

por ele. Com ela, pode-se ter uma ideia de como a Cidade da Bahia estava 

organizada segundo a influência do Estado e da Igreja. Quanto o poeta utiliza a 

palavra “convento”, por exemplo, é possível supor que ele a cita porque fazia 

parte de sua realidade a sua existência. Segundo Vasconcelos (2002, p.51) no 

início do século XVII já existiam na cidade o Convento de São Francisco na 

porção intra-muros da cidade e o Convento do Carmo, extra-muros. De fato, 

este  último até  hoje  permanece  como uma construção disposta  no  espaço 
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urbano de Salvador, como a figura 12 comprova.

Figura12: Convento do Carmo

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Há um debate acerca de como a produção literária deve ser concebida: 

por um lado seria ela uma metalinguagem, ou seja, uma produção que trataria 

sobre  ela  mesma  e  através  dela  deveria  ser  analisada?  Ou  seria  uma 

representação do mundo? A denominada mimesis proposta  por  Aristóteles? 

Para melhor se entender essas possibilidades, um breve resumo da história da 
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teoria da literatura.

Da  primeira  metade  do  século  XX  até  a  década  de  70, 

aproximadamente,  o  conhecimento,  o  saber  passava  por  um  processo  de 

sistematização. A ciência estava passando a contribuir para com o processo de 

“organização” dos diversos ramos do conhecimento de uma forma em geral. 

Teorias tais como a estruturalista, fundamentavam essa organização sugerindo 

uma estrutura analítica de cada um desses ramos, considerando elementos 

específicos que deveriam ser levados em conta ao analisá-las. Nas palavras de 

Ceia “o  estruturalismo não é uma corrente exclusiva  dos estudos literários: 

podemos encontrá-lo na psicologia, na sociologia, na antropologia, na filosofia, 

na psicanálise e na linguística.”

Retomando as discussões sobre a função da literatura, o autor Antoine 

Compagnom  (1999)  aponta  para  a  atualidade  dessa  discussão  e  nos  faz 

refletir: a produção literária trata da realidade? Ou trata ela de si mesma, sendo 

ela metalinguagem21 ? O fato  é:  dentro do que se chama teoria é possível 

afirmar  que  as  duas  propostas  utilizam-se  de  argumentos  plausíveis  para 

fundamentar-se. Veja-se

Ao  pensarmos  sobre  produção  literária  como  leitura  da  realidade  é 

importante esclarecer a proposta de mimesis colocada às vistas primeiramente 

por  Aristóteles.  Há  de  se  pensar  que  a  sua  proposta,  a  princípio,  estava 

pautada na ideia de verossimilhança22.  O que estava colocado na produção 

literária era, na verdade, uma proposta do que poderia vir a ser considerado 

como real, como algo possível de acontecer, logo, permitido pela sociedade, 

uma vez que era buscado nela a fonte do conteúdo apresentado. 

Entretanto, de acordo com Compagnon (1999) dá-se para afirmar que 

21  Este autor explica que a expressão metalinguagem corresponde à prática de uma produção 
literária que esteja estruturada segundo a produção de outros textos. Passa a haver um 
diálogo tanto entre as técnicas de produção utilizadas, que se repetem, bem como entre as 
ideias que devem ser trabalhadas segundo o contexto social, econômico e político, em que 
a produção está inserida. Estas também se repetem.

22  Compagnon (1999) explica que verossimilhança é o conceito que condiz com o ato de se 
colocar na produção literária, características e situações presentes na realidade. Contudo, 
isso  não  quer  dizer  que  as  situações  as  personagens  presentes  na  produção  seria 
exatamente tal qual a realidade apresente.
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Aristóteles estava mais preocupado com a semíosis (narração) do que com a 

mímesis  (descrição).  Argumenta  ainda  (1999,  p.104)  que  “...  Aristóteles 

demonstra preocupar-se muito pouco com o espetáculo, com a representação 

no  sentido  de  encenação  e  volta-se  essencialmente  para  a  obra  poética 

enquanto  linguagem […]  enquanto  texto  escrito.”  Isso  quer  dizer  que  para 

Aristóteles,  a  preocupação maior  debruçava-se sobre organização do texto, 

sua estética. Ainda pontua em relação à mimèsis que Aristóteles a reduz, isto é, 

minimiza a relevância da descrição, e o que lhe interessa é o arranjo narrativo 

dos fatos em história: a poética seria, na verdade, uma “narratologia.” Essas 

afirmações permitem considerar  que a sociedade exercia influência sobre a 

produção literária, mesmo que indiretamente, permitindo ou não o que poderia, 

então, ser narrado, produzido. Sob esse aspecto, pode-se identificar uma das 

possíveis relações entre produção literária e realidade, uma vez que se torna 

evidente a determinação das regras que compreendem tal produção tanto por 

parte  da  sociedade,  quanto  por  parte  de  quem produz.  Dentre  os  próprios 

autores  existiria  uma  espécie  de  conduta  a  ser  seguida  para  que  a  sua 

produção fosse, então, reconhecida como tal.

No que diz respeito à segunda ideia, a de que seria a produção literária 

metalinguagem, isto é, que se baseia na produção de outros textos, tem-se que 

destacar o fato de que em si, cria uma nova realidade excluindo, com isso, a 

possibilidade de um real  externo a  ela.  É  como se  o  real  no  momento  da 

produção  e  do  contato  com  a  mesma  se  configurasse  neste  momento.  A 

realidade, então, é aquela que se encontra no contexto apresentado no que foi 

produzido. A fundamentação dar-se-ia, nesse caso, sob a luz do estruturalismo 

de Sausseare23. 

No  entanto,  é  esquecido  que  essa  forma  de  entender  a  produção 

literária, segundo Compagnon (1999), limita a sua apreensão, ao passo que as 

possibilidades de verdades que pode gerar  são inúmeras.  Essa é uma das 

críticas do autor. Limitar a produção literária, afirmando que ela o faz apenas 

per si é ignorar outras formas de pensar, inclusive, a estrutura, os elementos 

que a compõem. O autor cita a proposta de Noam Chomsky que traz uma nova 

forma de pensar a estrutura de uma língua, possibilitando outras interpretações 

23  Lingüista que analisa a língua de forma estrutural, em que cada elemento da frase tem sua 
função e lugar na sentença.
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relacionadas a uma só sentença.

Voltando á questão da intertextualidade, Compagnon (1999) aponta para 

a importância de compreender a produção literária não de forma isolada, mas 

sim, de forma a estabelecer relações com outros textos. Ao considerarmos tal 

produção  como  apenas  um  referencial  sobre  ela  mesma,  sobre  e  para  a 

linguagem  deixaremos  de  percebê-la  em  sua  relação  com  outros  textos 

também possíveis. 

3.3 LITERATURA E GEOGRAFIA: NOVAS LEITURAS SOBRE A REALIDADE

Após as considerações feitas sobre a Geografia e a Literatura pode-se, 

então,  começar  o  questionamento  principal  que  co-relacionam  as  duas 

disciplinas: elas podem nos dizer algo sobre a realidade? Detalhar sobre ela? 

Apontar caminhos? Talvez a pergunta mais adequada seja esta última que nos 

remonta  à  ideia  de  que  tanto  uma  disciplina  quanto  a  outra  nos  permite 

caminhar sobre vários caminhos. Todos eles sob a ótica da produção literária 

enquanto arte ou sob a luz das literaturas que se tem sobre a Geografia. Como 

já se apontou, é possível ter-se uma noção da realidade que se configurava na 

Cidade da Bahia, durante o século XVII, considerando as leituras possíveis a 

partir da Geografia e da Literatura.   

O fato é que todo esse embasamento teórico compreende produções 

que remetem a uma reflexão que não se saberao certo se era aquela pensada 

e proposta pelo seu autor. Isso porque é possível que essa leitura seja apenas 

uma das diversas interpretações possíveis mostrando como, por mais que, um 

conjunto de vernáculos sejam disponibilizados por seres pensantes através da 

língua escrita,  são apenas partes de um todo muito  maior  e  extremamente 

complexo.  Cada  indivíduo  é  único  e  é  resultado  de  um  contexto  social, 

econômico,  cultural  exclusivo.  Por  assim  dizer,  será  também  única  a  sua 

produção.  Mas,  ao entrar  em contato com ela,  passa a haver  uma relação 

ímpar que não se repetirá, não da mesma forma, nem sob os mesmos olhares, 

uma vez que os contextos mudam e as pessoas também, fazendo com que as 

interpretações também possam vir a mudar. 

Analisa-se a afirmação de Barthes no texto de Compagnon (1999, p.110) 
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“o artista não coloca em absoluto a 'realidade'  da origem de 
seu discurso mas, unicamente e sempre, por mais longe que 
se remonte, um real já escrito, um código já escrito, um código 
prospectivo,  ao  longo  do  qual  não  apreendemos  nunca,  a 
perder de vista, uma cadeia de cópias.”

Torna-se claro, então, a existência de uma “realidade” presente já no que 

está escrito, nas palavras. Possa ser que estas palavras representem apenas 

uma parcela do está organizado e estruturado como real e, no entanto, o que é 

esse real? Qual a realidade apresentada para Gregório de Mattos que o fez 

escrever  tanto em suas poesias de palavras árduas? Já nos pontua Sartre 

(2005, p. 15) “As aparições que manifestam o existente não são interiores nem 

exteriores:  equivalem-se  entre  si,  remetem  todas  as  outras  aparições  e 

nenhuma privilegiada.”  Pensa-se,  assim,  que se  deve compreender  tanto  a 

produção literária de Boca do Inferno quanto a produção literária geográfica 

como  aparições  do  real  não  sendo  nem  superior  ou  inferior  uma  a  outra. 

Tampouco são corretas ou incorretas24. São possíveis análises. Considerando 

a produção de Gregório, tais aparições não correspondem nem a uma verdade, 

a que está nas palavras que a compõem nem a verdade disposta no mundo. 

Vamos considerar aqui que tais aparições correspondem a tudo aquilo que, por 

uma razão ou outra, o autor em questão escreveu e que, em si, cria sua própria 

realidade,  sem,  contudo,  negar  o  contexto  real  em  que  se  encontra.  Pelo 

contrário, é uma realidade que se apresenta na própria escrita, permitindo que 

a  realidade  externa  a  ela,  a  do  mundo  real,  também  se  manifeste.  Isso 

possibilita muitas leituras tanto sobre essas palavras organizadas em versos 

quanto sobre o externo a elas. É essa a magia da Literatura que nos permite 

criar situações em nossas mentes, idealizar como eram os espaços das cenas 

articuladas com as palavras dispostas nas poesias. 

A  Geografia,  por  sua  vez,  considerando  todo  o  seu  embasamento 

teórico, nos permite também ter uma gama diversa de possibilidades sobre a 

análise do real. No que diz respeito a esta disciplina, o espaço geográfico, seu 

objeto de estudo, se relacionaria com a realidade que desperta na Geografia 

24  Aqui, se quer deixar claro que nem a leitura literária nem a geográfica é superior, no sentido 
de mais adequada e completa.  Muito menos é inferior,  no sentido de menor relevância. 
Cada uma, a seu modo, permite análises acerca do que envolve a realidade em que se 
inserem.
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seu maior interesse: a análise espacial. 

Por fim, a intenção aqui é propor que se possa fazer uma possível leitura 

da realidade que se apresentava, durante o século XVII, estabelecendo um elo 

de  ligação  entre  esses  dois  ramos  do  conhecimento  que,  juntos,  podem 

enriquecer tal leitura. É por isso que Compagnon afirma (1999, p. 109) que “A 

relação linguística primária não estabelece mais relação entre a palavra e a 

coisa, ou o signo e o referente, o texto e o mundo, mas entre um signo e um 

outro signo, um texto e um outro texto.”

3.3.1 Proposta de interdisciplinaridade

“A excessiva fragmentação do conhecimento, com cada 
professor realizando o seu trabalho isolado, sem interação 
com os colegas, exige nova orientação: a construção de 
um projeto que pressuponha uma visão de totalidade, em 
relação  ao  ensino  e  à  aprendizagem,  com  articulação 
entre  os  saberes  das  diferentes  áreas,  do  acúmulo  de 
experiências e capacidades, ou seja, o objetivo é conectar 
os  fragmentos  e  construir  um  outro  conhecimento  por 
meio de professores, sindicalistas e alunos.” 

(PONTUSCHKA, 2004)

O conhecimento em sala de aula, como em muitos outros espaços de 

aprendizagem,  por  muitas  vezes  acontece  de  forma  individualizada.  Na 

verdade, o que ocorre é a transmissão de informações específicas dentro de 

cada disciplina. A Geografia se ocupa do espaço, a Matemática dos números, a 

Literatura das obras literárias. A interdisciplinaridade pouco é utilizada como um 

instrumento para construir o conhecimento.

Faça-se  uma  breve  análise  histórica  quanto  à  tentativa  de 

interdisciplinaridade segundo o autor Milton Santos (2004, p. 131-140). 

Segundo este autor, Ritter25 há muito tempo destacou a importância da 

interdisciplinaridade  para  a  Geografia.  Isso  fez  com  que  alguns  geógrafos 

fizessem surgir as denominadas “geografias especiais”, o que fora duramente 

criticado por Maximilien Sorre que afirmou (Sorre apud Santos, 2004, p. 132) 

“não há geografia especial nem um problema de geografias especiais, mas, 

25 Geógrafo  alemão  que  viveu  durante  o  final  do  século  XVIII  e  início  do  século  XIX  e 
considerado um dos “pais” da Geografia Moderna.
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somente,  capítulos  de  uma  geografia  humana  cuja  unidade  não  se  deve 

romper porque o homem individual é, em cada um dos seus atos, um homem 

total.”

Santos (2004,  p.133)  ainda nos pontua sobre a confusão que se faz 

sobre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade.  A primeira corresponde na 

análise  de  um fenômeno sob a ótica de  diversas  disciplinas,  sem,  contudo 

significar  a  interação  entre  elas.  Quando  o  diálogo  entre  elas  passasse  a 

ocorrer é que teríamos, então, a interdisciplinaridade. Ainda segundo o autor, 

esta confusão ocorreu porque a prática em algumas universidades passou a 

ser  a  de  uma  apresentação  da  realidade  como  se  fossem  “pedaços  de 

realidade  colados  com  esparadrapos”.  O  resultado  disso:  não  havia  a 

complementação do conhecimento sobre os fenômenos analisados. Outro fator 

apontado para esta confusão foi o fato de, em muitos cursos, o objetivo ser 

apenas financeiro, sem a preocupação com as questões pedagógicas. 

Bom,  refletindo  sobre  essas  colocações  sobre  a  proposta  de 

interdisciplinaridade e multidisciplinaridade,  deve-se repensar:  será que esta 

configuração educacional ainda não se apresenta? Tome-se como exemplo o 

caso brasileiro. Nossa produção acadêmica, na maioria das vezes, se fecha em 

si.  Procurar  em  outras  disciplinas  conteúdos  dos  mais  diversos  tipos  que 

contribuam para a ampliação do conhecimento por parte de quem trabalha com 

a pesquisa é importante e enriquece. Neste trabalho procura-se contemplar a 

Geografia e a Literatura, tendo esta última como ponto de partida para uma 

análise geográfica do objeto em questão: a Cidade da Bahia. 

Pense-se,  então,  no  quanto  as  produções  acadêmicas  e  científicas 

podem avançar em suas análises. 

A  Geografia,  disciplina  que  tem  como  objeto  de  estudo  o  espaço 

geográfico,  pode  se  apropriar  dos  conhecimentos  fornecidos  pelas  outras 

disciplinas para propiciar novas formas de se ler o espaço geográfico. Segundo 

Ritter apud Santos (2004, p. 129): 

“Se no passado havia interesse pelas formas, pelos fenômenos 
e pelos fatos característicos das esferas gerais ou particulares 
de cada domínio científico, nossa época parece, ao contrário, 
alimentar  aspirações universais.  Ela se esforça em descobrir 
fronteiras extremas,  a superposição, e a interpenetração das 
diferentes disciplinas segundo as dimensões espaciais, físicas, 
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orgânicas  e  intelectuais  para  voltar  e,  seguida  a  um  justo 
equilíbrio.” 

 

Isso  nos aponta para uma nova forma de se observar  e  analisar  os 

fenômenos tenham eles origem em qualquer área do conhecimento. Além do 

que, um ramo ao conhecimento acaba por se entrelaçar com outro. No que diz 

respeito à Geografia, esta pode se apropriar de outros ramos do conhecimento 

para explorar seu objeto, como no exemplo a seguir,  neste outro poema de 

Boca do Inferno: 

Descreve o que era realmente naquele tempo a Cidade da Bahia

A cada canto um grande conselheiro,

que nos quer governar cabana, e vinha, 

não sabem governar sua cozinha,

e podem governar o mundo inteiro.

Em cada porta um frequentado olheiro,

que a vida do vizinho, e da vizinha,

pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha,

para a levar à Praça, e ao Terreiro.

Muitos mulatos desavergonhados,

trazidos pelos pés os homens nobres,

poeta nas palmas toda picardia.

Estupendas usuras nos mercados, 

todos, os que não furtam, muitos pobres,

e eis aqui a cidade da Bahia.

A poesia aqui trazida, escrita por Gregório de Mattos, em palavras, relata 

características da Cidade da Bahia, no que diz respeito às pessoas que nela 

moravam,  na  rotina  do  dia-a-dia  e  nas  condições  socioeconômicas  de  sua 
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população.  O  relatado  por  Boca  do  Inferno  nos  permite  pensar  como  se 

configurara o  lugar  da Cidade da Bahia, uma vez que se pode, através dela, 

identificar  como  sua  população  vivia,  se  relacionava  e  com  isso  lhe  dava 

sustentação. Para Carlos (2007) “O lugar é a base da reprodução da vida” e a 

vida  na  Cidade  pode  ser,  pelo  menos,  imaginada  a  partir  das  palavras  do 

poeta.

Vejamos outro exemplo.

Aos principais da Bahia chamados os caramurus

Há coisa com ver um paiaiá

mui prezado de ser maramuru,

descendente de sangue de tatu,

cujo torpe idioma é cobepá.

A linha feminina é carimá

moqueca, pititinga, caruru

mingau de puba, e vinho de caju

pisado num pilão de Piraguá.

A masculina é um Aricobé

cuja filha Cobé um branco Paí

dormiu no promontório de Passé.

O Branco era um marau, que veio aqui,

ela era uma índia de Maré,

Cobepá, Aricobé, Cobé, Paí.

Nesta  produção,  Gregório  de  Matos  comenta  sobre  a  presença  dos 

índios nesta terra e a chegada dos europeus. Utiliza um vernáculo indígena, 

possivelmente, para reforçar a intenção de caracterizar a cultura indígena. Por 

isso, as palavras Aricobé, Cobé e Cobepá aparecem. A partir  de sua leitura 

seria  possível  entrar  em  contato,  também,  com  a  cultura  indígena. 

Seguidamente, seria possível  extrapolar os limites da poesia completando-a 

com outras informações referentes a esse momento histórico promovendo uma 
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interdisciplinaridade  entre  História  e  Geografia.  Com  a  poesia  poderíamos, 

juntamente à pesquisa bibliográfica, ter acesso aos aspectos históricos. Com a 

Geografia, aos processo de construção do espaço urbano de Salvador. Isso 

contribuiria para que uma complementasse a outra e, com isso favorecesse a 

produção do conhecimento. Não se pode esquecer da Literatura que estaria ai 

sendo o ponto de partida da análise. 

É possível caminhar por diversos ramos do conhecimento para chegar-

se à  compreensão de um fenômeno.  Obviamente,  como já  foi  apontado,  a 

análise aqui feita é apenas uma das tantas possibilidades de reflexão acerca 

do mesmo objeto. O que aqui se quer mostrar é que se pode fazê-lo. 
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4 GREGÓRIO DE MATTOS E A GEOGRAFIA

“Por  onde  passava,  o  poeta  baiano  Gregório  de  Mattos  e 
Guerra  fazia  barulho.  Escandalizou  a  sociedade  colonial,  ao 
criticar  ferozmente  a  prática  de  hábitos  e  costumes 
europeizados, atacando as autoridades locais com veemência. 
Utilizou termos de baixo calão para se referir a habitantes de 
Salvador e, por isso, ficou conhecido pelo apelido de Boca do 
Inferno. Ao mesmo tempo, foi alvo de críticas por envolver-se 
em  casos  amorosos  com  mulatas,  maltratar  sua  esposa  e 
bajular alguns elementos poderosos em troca de favores.” 

(Morais e Ramos, 2010)

Com a afirmação acima, pode-se refletir que Gregório de Mattos foi um 

poeta que relatou em suas obras muitos conteúdos de Geografia, por exemplo, 

como a sociedade estava organizada. Mas isso não basta para se encontrar 

esta ciência na produção de Boca do Inferno. O poeta vai  além. Consegue 

registrar  como  as  relações  ocorriam  em  todas  as  instâncias:  políticas, 

econômicas,  amorosas,  etc.  Além  desses  aspectos  é  possível  também 

identificar  características  espaciais  a  partir  das  poesias,  uma  vez  que  ele 

destaca através das suas árduas palavras a influência, por exemplo, do Estado 

e  da  Igreja,  o  que se  presenciar  na  atual  configuração espacial  do  Centro 

Histórico. 

Nos próximos tópicos será apresentado o poeta em sua biografia e de 

que forma encontra-se a Geografia em sua produção.

4.1 QUEM FOI GREGÓRIO DE MATTOS?

Uma  pessoa  ímpar  no  contexto  da  Literatura  brasileira.  “Filho”  da 

burguesia criticava tudo e todos.  Os finais  de tarde eram importantes,  pois 

nesse momento do dia o encontro com os amigos ocorria e até mesmo aqueles 

que passavam serviam de fonte inspiradora para a criação de novos versos e 

estrofes (muitos deles afinados à língua do poeta que de santa nada tinha!). 

Pode-se afirmar, segundo (Rabelo Apud Papavero, 2007, p.69), que

“Nasceu  na  Bahia  de  Todos  os  Santos  ao  Cruzeiro  de São 
Francisco da parte do Nascente, em casa figurada cornija de 
romanas medalhas ainda hoje os destingue caprichosamente 
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nobres. Os pais que o deram à luz em 20 de dezembro de mil 
seiscentos e trinta e três, foram Gregório de Matos fidalgo da 
série dos Escudeiros em Ponte de Lima, natural dos Arcos de 
Valdevez: e Maria da Guerra matrona geralmente conhecida de 
respeito em toda cidade […]. Eram estes de tal maneira ricos 
que possuíam com outras fazendas um soberbo canavial  na 
Patatiba,  fabricado com perto  de  cento  e  trinta  escravos de 
serviço,  que  repartia  a  safra  por  dous  engenhos:  cujo 
rendimento  supria  largamente  os  gastos  de  um  liberal 
tratamento de caridade com os pobres”

A seguir, sua imagem.

Figura 9: imagem do autor Gregório de Mattos

(FONTE: Morais, Marcus Vinícius de; Ramos, Fábio Pestana. 2010, p.178)

De fato Gregório vinha de uma família que, na verdade, veio a crescer 

economicamente já na colônia. Como afirmam Morais e Ramos (2010, p. 179) 

“A família do poeta baiano não tinha origem nobre como defenderiam alguns de 

seus biógrafos, mas enriqueceria ao longo de duas gerações vivendo no Brasil” 

Era filho de um português e de uma mulher de origem miscigenada. Isso 

mostra  como,  na  Salvador  do  século  XVII,  o  processo  de miscigenação  já 

estava em andamento e já marcava, inclusive, a formação da família baiana. 

O avô de Gregório, Pedro Gonçalves de Matos, português da região de 
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Minho, em Portugal, conseguiu multiplicar riquezas em função das novas obras 

que  estavam ocorrendo  na  cidade.  Era,  nas  palavras  de  Morais  e  Ramos 

(2010, p.160) “uma espécie de empreiteiro”. A cidade crescia nesse momento e 

seus  serviços  tornavam-se  cada  vez  mais  necessários.  Dessa  forma,  sua 

família passou a ascender socialmente. Ainda segundo esses mesmos autores 

(2010,  p.  160)  “É  provável  que  Pedro  tenha  participado  da  construção  do 

convento dos carmelitas, em 1585, na parte norte da cidade, além do mosteiro 

dos beneditinos , em 1584, no sul, e na edificação, ao leste, do mosteiro dos 

franciscanos, em 1587.”

Gregório  estudou Direito em Portugal,  em Coimbra, no ano de 1661. 

Conseguiu a vaga através da ajuda recebida de parentes influentes na época. 

Por  ser  filho  de  uma  mestiça,  não  poderia  ser  naturalmente  aceito  na 

universidade que exigia que seus estudantes tivessem realeza comprovada. 

Tais  parentes  faziam  parte  dos  altos  cargos  de  poder  tanto  na  América 

portuguesa  quanto  no  Reino.  Não  foi  o  fato  de  pertencer  a  uma  família 

abastada de pai e mãe que o garantiu como indivíduo da alta sociedade e sim 

seu  parentesco.  Outro  fator  que  contribuiu,e  muito,  para  seus  estudos  em 

Direito nesta universidade foi o fato de seu avô ter pertencido, durante certo 

período de tempo, ao Tribunal  da Santa Inquisição,nomeado por D. Marcos 

Teixeira, que viria a se tornar quinto bispo do Brasil. 

Entendendo um pouco sobre a história de Gregório, pode-se observar 

como o caminho percorrido na sociedade seiscentista estava atrelado ao posto 

social que ocupava. Se fosse integrante ou de alguma forma se tivesse bons 

relacionamentos, isso poderia representar sua ascensão ou sua decadência.  

4.2 O ESPAÇO E O LUGAR DA GEOGRAFIA

“Como era o cotidiano da Colônia? Como gente – de carne e 
osso – ajudou a construir os primeiros três séculos da nossa 
história?  Pessoas  andando,  de  lá  para  cá,  em  vilas, 
cidades,num  falatório  sem  fim:  idiomas  europeus,  dialetos, 
límguas  indígenas.  Comércio,  processos  da  Inquisição, 
bruxaria, roupas, sonhos, pesadelos, romances e sexualidade. 
Hábitos  de higiene,  ausência  de higiene,  diferentes relações 
com a morte, com a vida, medos, reformas urbanas, guerras, 
conquistas e traições. A Colônia ainda pulsa e, soterrada, pede 
para  ser  revelada.  Esta  é  aquela  história  ainda  ardente,  tal 
como  os  contemporâneos  a  sentiram,  descreveram-na  e 
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viveram-na, no lento ritmo de suas vidas.”

(RAMOS; MORAIS, 2010)

Ao se tratarda ciência geográfica torna-se impossível não abordar o seu 

objeto de estudo, o espaço geográfico, bem como suas categorias de análise. A 

escolhida aqui foi o Lugar, palco de relações sociais, culturais, econômicas que 

podem ser observadas a partir da vivência. Inicialmente, nos deter ao objeto de 

estudo do espaço geográfico para em seguida discutir sobre o Lugar.

Muitas são as definições acerca do conceito de espaço geográfico. Para 

alguns,  a  Geografia  seria  aquela  ciência  dedicada  a:  “descrever  todos  os 

fenômenos  manifestados  na  superfície  do  planeta,  sendo  uma  espécie  de 

síntese de todas as ciências.”,  a estudar a paisagem, para outros (Moraes, 

2007, p.4). Ainda em seus “variados”  26 objetos de estudos têm aqueles que 

afirmam ser sua função ter como foco a análise da diferenciação de áreas; 

outros que trabalham tendo como foco a relação entre homem – meio, estando 

um sobreposto ao outro em determinado momento e, por fim, ter-se-ia aqueles 

que trabalham com a proposta de um objeto de estudo denominado espaço 

(Moraes, 2007, p.4). O autor ressalva que esta última escolha encontra alguns 

problemas quanto a sua definição, posto que a palavra espaço pode conceber 

vários significados27. 

Confirmando os debates sobre o espaço geográfico, Silva (1991, p.10) 

complementa  que  “a  discussão  sobre  o  espaço  geográfico  é  muito  antiga. 

Tomou vários rumos, de acordo com os pensamentos que nortearam aqueles 

que faziam a geografia em cada época.”  Afirma, também, que “falou-se em 

espaço físico, natural, humano, econômico, social.”  e que “havia um espaço 

26 Aqui se encontra destacado, pois de fato a Geografia possui um único objeto de 
análise. O que propõe é a abordagem objetiva de transmitir a você, leitor, que esta 
ciência vem caminhando há algum tempo na definição de seu objeto.

27 “... espaço pode ser concebido como uma categoria de entendimento, isto é, toda 
forma de conhecimento efetivar-se-ia  através de categorias,  como tempo,  grau,  gênero, 
espaço, etc. [...] também pode ser concebido como um atributo dos seres, no sentido de que 
nada existiria sem ocupar um determinado espaço. Nesta concepção, o estudo do atributo 
espacial de qualquer fenômeno dar-se-ia na própria análise sistemática deste. Assim, não 
seria  possível  propô-lo  como  um  estudo  particular,  logo,  como  objeto  da  Geografia. 
Finalmente,  o  espaço  pode  ser  concebido  como  um  ser  específico  do  real,  com 
características e com uma dinâmica própria. Aqui haveria a possibilidade de pensá-lo como 
objeto da Geografia, ...”
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para  cada  geografia”.  Essas  caracterizações  do  espaço  geográfico 

correspondem, na verdade, a um momento da história da ciência na qual havia 

grande influência do método positivista. Segundo Arana (2007, p.5),

“A verdadeira filosofia e a verdadeira ciência, diz o positivismo 
começando a apresentar-se, atêm-se ao dado. O conceito de 
dado  aqui  é  fundamental.  Com  efeito,  historicamente, 
filosoficamente,  a  ideia  de  positividade  aparece  associada  à 
ideia  de  dado.  Positivo  diz-se  o  que  é  dado,  o  que  é 
franqueado  ao  conhecimento;  o  que  efetivamente  está  ao 
alcance do homem conhecer.  […] Nesse caso,  o positivo do 
objeto  é  o  que  se  tem  minimamente  determinado  ao  seu 
respeito – ponto de ancoragem: o minimamente admitido a seu 
respeito – ponto de partida.”

O fato  é  que  ao  longo  desse  processo  buscou-se  pela  essência  do 

objeto da Geografia. Silva apud Silva (1991, p. 12) afirma que “é necessário 

tomar o espaço em si como ocorrência material, como sendo espaço absoluto, 

relativo e relacional. Por esse caminho a Geografia deixa de ser apenas uma 

ciência auxiliar e externa a outras ciências.”

Avançando nas nossas discussões acerca do espaço geográfico não se 

poderia deixar de citar o professor Milton Santos (2004, p. 181) que pontua sua 

ideia sobre espaço geográfico de forma clara: 

“Ora,  o  espaço,  como  as  outras  instâncias  sociais,  tende  a 
reproduzir-se, uma reprodução ampliada, que acentua os seus 
traços  já  dominantes.  A estrutura  espacial,  isto  é,  o  espaço 
organizado pelo homem é, como as demais estruturas sociais, 
uma  estrutura  subordinada-subordinante.  E  como  as  outras 
instâncias,  o  espaço,  embora  submetido  à  lei  da  totalidade, 
dispõe de uma certa autonomia que se manifesta por meio de 
leis próprias, específicas de sua própria evolução.”

Com base na afirmação acima, pode-se refletir sobre o fato de que o 

espaço geográfico media a sua própria transformação ao passo que permite 

interferências  externas  a  ele  e  que  possibilitam  que  ocorram  inúmeras 

modificações no decorrer do tempo. Ainda nas palavras deste mesmo autor 

(2004, p. 185),
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“Se o espaço organizado é também uma forma, um resultado 
objetivo da interação de múltiplas variáveis através da história, 
sua inércia  é,  pode-se  dizer,  dinâmica.  Por  inércia  dinâmica 
queremos  significar  que  as  formas  são  tanto  um  resultado 
como uma condição para os processos.  A estrutura espacial 
não é passiva mas ativa, embora sua autonomia seja relativa, 
como acontece com as demais estruturas sociais.”

Ou seja, o espaço é mediador no processo de sua reestruturação. E ao 

afirmar  sobre  sua  “autonomia”  relativa  é  por  conta  da  premissa  de  que 

elementos passam a interferir nessa estrutura, previamente estabelecida, antes 

de cada processo. 

Compreender  o  espaço  geográfico  a  partir  do  lugar  é  muito  válido 

quando se passa a entender de que forma o lugar permite compreender como 

estão organizadas as relações e estruturas espaciais. A autora Carlos (2007, 

p.17) faz a seguinte discussão acerca do Lugar: 

“Como o homem percebe o mundo? É através de seu corpo de 
seus sentidos que ele constrói e se apropria do espaço e do 
mundo. O lugar é a porção do espaço apropriado para a vida – 
apropriada através do corpo – dos sentidos – dos passos de 
seus moradores, é o bairro é a praça, é a rua, ...”

Pode-se então entender que “Lugar” é o espaço das relações sociais,do 

ir e vir,das vivências. Compreender como tais relações acontecem, sejam elas 

no âmbito  apenas do social como em outras possibilidades de relação que 

podem existir:  entre  vizinhos,  entre  comprador  e  vendedor,  entre  viajante e 

guia.Todas essas formas de relacionamento dão uma dinâmica específica ao 

espaço e acabam por configurá-lo de uma forma única que, por mais que se 

assemelhe a outras formas, não se repete. 

Durante a existência  da Salvador  do século XVII,  no chamado Brasil 

colônia,  tínha-se um lugar configurado e um espaço geográfico estruturado. 

Possuíam fachadas próprias. Hoje tem-se, com certeza, uma Salvador com seu 

espaço geográfico completamente transformado e um lugar automaticamente 

definido a partir das novas relações que o mundo atual fornece. No capítulo 

cinco apontar-se-á tais modificações. 
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4.3 GREGÓRIO DE MATTOS, SUA POESIA E A LITERATURA DURANTE O 

BARROCO

Muitas são as contradições encontradas na produção de Gregório de 

Mattos, inclusive o questionamento sobre a sua autoria, uma vez que, naquele 

período, era comum que as pessoas se reunissem para conversar, escrever 

poesias e prosear no final de tarde possibilitando a socialização das ideias dos 

poetas seiscentistas. Nesse encontro, quase que como um compromisso diário 

inadiável, trabalha-se com a hipótese de que algumas de suas poesias não lhe 

pertenceriam, mas sim a alguns de seus amigos.  Num ato de amizade,  as 

mesmas teriam sido assinadas pelo  Boca do Inferno  de  forma que,  com o 

passar do tempo, tornou-se o autor de tais escritos. Mendes (1996, p. 15)

“Já sobre sua obra […] inúmeros estudiosos hoje se debruçam, 
[…]  Boa  parte  desses  estudos  se  detém  na  discussão  de 
Gregório de Matos como plagiador, copiador de versos alheios, 
apontando  fontes  ibéricas  que  o  poeta  baiano  teria  imitado, 
sobretudo  poetas  maiores  do  Barroco  espanhol,  Gôngora  e 
Quevedo.”

Essa  possibilidade  pauta-se  no  fato  de  que  a  imprensa  não  existia 

durante  o  século  XVI  e  “sua”28 produção  não  teria  sido  publicada 

imediatamente. A mesma teria,  então, atravessado dois séculos, o XVII  e o 

XVIII,  chegando  a  este  último  através  de  manuscritos  e  que  só  foram 

publicados em meados do século XIX (Mendes, 1996, p.15)

Com direito à patente de autor ou não das poesias satíricas, as quais 

têm como autoria o poeta em questão, o fato é que mesmo passado mais de 

três séculos da elaboração de tais versos e estrofes, hoje é conhecido como 

pertencente à Boca do Inferno devido a sua picante crítica ao contexto do qual 

fazia parte. Tornou-se verdade que todas as poesias destacadas como sendo 

dele,  ao  passar  dos séculos,  resultou na  confirmação de sua autoria.  Uma 

verdade lançada uma vez e sempre reproduzida transforma-se em verdade. 

Para Culler (1999, p.23)

28 O “sua” aqui está destacado, pois nesse tópico do capítulo quatro discute-se a possibilidade 
de invalidação da autoria das poesias de Gregório de Mattos.
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“...os fenômenos da vida conscientes podem ser reproduzidos 
por forças inconscientes, ou que o que chamamos de eu ou 
sujeito é produzido em e através de sistemas de linguagem e 
cultura, ou que o que chamamos de “presença”, “origem” ou o 
“original” é criado por cópias, por efeito de repetição.”

Adaptando a ideia do autor ao que é proposto por essa dissertação, é 

possível pensar que as realidades apresentadas pelo Boca passam pela forma 

com qual ele se comunicava, isto é, a linguagem  por ele utilizada. Os “fatos”29 

ocorridos e registrados pelo poeta em suas poesias, podem ser correspondidos 

ao que Culler denomina fenômenos da vida consciente,  ou seja, aquilo que 

realmente  foi  observado  a  olho  nu,  por  exemplo,  por  Mattos.  No  entanto, 

aquela “verdade”30 registrada foi reproduzida através de uma seleção sinuosa 

de  palavras,  o  que  se  encaixaria  no  que  Culler  denomina  “sistemas  de 

linguagens”31,sendo  reproduzida  de  forma ininterrupta  como o  próprio  autor 

defende, pela repetição. A partir daí surge o “original” que corresponderia numa 

relação de reciprocidade entre  os sistemas de linguagem e o real  por  eles 

apresentados.  Tomando  como  base  esse  argumento  de  Culler  sobre  os 

estudos relacionados ao que vem a ser teoria, pode-se concluir que a ideia de 

veracidade da produção de Gregório, apreciada por muitos autores estudiosos 

do poeta, é uma possibilidade, considerando que o mesmo já foi instituído autor 

de todas “suas” poesias.

Quanto às suas poesias Papavero (2007, p. 67) afirma:

“Escrita  em  língua  portuguesa,  apesar  de  conter  também 
poemas  concebidos  em  espanhol,  ela  foi  composta  por  um 
homem bastante fora do comum, mesmo que afinado com a 
arte literária de seu próprio tempo.”

Gregório  de  Mattos,  com  certeza,  foi  um  homem  que  ultrapassou 

determinadas barreiras no sentido de que aguçou olhares ao utilizar palavras 

29 O  destaque  existe  no  sentido  de  relativizar  a  ideia  de  um  fato  concretizado  em  sua 
plenitude. 

30 Segue a mesma lógica de “fatos”.
31 Como “sistemas de linguagens” pode-se considerar um conjunto de signos utilizados para 

que haja comunicação.
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árduas em muitas de suas poesias, como no exemplo a seguir. 

Contempla as coisas do mundo

Neste mundo é mais rico o que mais rapa:

quem mais limpo se faz, tem mais carepa;

com sua língua, ao nobre o vil escapa:

o velhaco maior sempre tem capa.

Mostra o patife da nobreza o mapa:

quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;

quem menor falar pode, mais increpa:

quem dinheiro tiver, pode ser Papa.

A flor baixa se inculca por tulipa:

bengala hoje na mão, ontem garlopa;

mais isento se mostra o que mais chupa.

Para a tropa do trapo vazio a tripa,

e mais não digo, porque a Musa topa

em apa, epa, ipa, opa, upa. 

De fato,  os termos utilizados consistem em ideias representativas de 

uma possível visão da realidade que o poeta tinha. No capítulo anterior há a 

concepção de que até mesmo a realidade, por sua vez, possui símbolos que a 

constituem, sendo estes também um possível meio para interpretá-la sem, no 

entanto, ser a única. No caso da poesia acima no verso “quem dinheiro tiver, 

pode ser Papa.” Pode-se fazer uma associação entre a ideia do verso com a 

realidade tal qual se apresentava para Mattos. A Igreja naquele contexto tinha 

poder real e concreto sobre a Colônia, uma vez que Estado e Igreja ainda se 

inclinavam para o mesmo caminho. 

O  Estado  português,  durante  todo  o  processo  de  colonização 

determinava regras que atingiam não só o âmbito da dominação em si, mas 

também todo o processo cultural que passou a ser desenvolvido no período 

colonial (entre 1530 e 1822). Nesse momento, a Europa passava pela situação 

da Contra-Reforma. Isso representou a retomada da Igreja frente à Reforma e 
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ao  Renascimento,  caracterizado  pela  retomada  da  cultura  clássica  (greco-

romana). Ao reafirmar a sua força, a Igreja não somente se impõe junto ao 

Estado ao mesmo tempo em que influencia drasticamente a produção cultural 

não só no seu continente mas também nas Américas.

Durante o século XVII, a Europa e a colônia portuguesa se encontravam 

culturalmente  num  alto  grau  de  efervescência  cultural.  O  Barroco,  estilo 

pautado  na  existência  do  contrário,  permeou  a  vida  social  de  todos  que 

partilhavam daquele momento. Não foi diferente com Gregório de Mattos, uma 

vez que sua produção “obedeceu aos parâmetros preconizados pelos autores 

barrocos da primeira metade do século XVII.” (Papavero, 2007, p.68). Isto é, o 

autor,  por  mais  que  em  suas  palavras  fizesse  levar  ao  vento  ideias  que 

servissem como um punhal para a elite, tinha de manter um padrão estilístico 

proposto para a época. Ainda assim, vale ressaltar que, “efetivamente, a poesia 

de Matos não escancarou um retrato fidedigno da vida colonial suscetível de 

ser imediatamente interpretado.” (Papavero, 2007, p.67) Isso porque ele devia, 

mesmo que de forma inconsciente, seguir o norte que direcionava a produção 

barroca. Era o contexto ao qual ele pertencia e o modelo de produção que 

conhecia por fazer parte desta realidade artística do século XVII.

4.4 AS POESIAS DE GREGÓRIO DE MATTOS E A GEOGRAFIA

Após todas as reflexões aqui  estabelecidas,  analisar-se-á,  a  seguir  a 

produção  de  Boca  do  Inferno.  Nos  próximos  tópicos,  refletir-se-á  sobre  as 

ideias  deste  autor,  do  ponto  de  vista  geográfico  acerca  das  suas  poesias. 

Lembre-se  que  tais  análises  serão  apenas  algumas  das  possíveis  leituras 

sobre a realidade do contexto em questão, bem como da própria poesia de 

Gregório de Mattos.

A fome que houve na Bahia no ano de 1691

Toda a cidade derrota

esta fome universal,

uns dão a culpa totalidade

à Câmara, outros à frota:
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a frota tudo abarrota

dentro nos escotilhões,

a cama, o peixe, os feijões,

a se a Câmara olha e ri,

porque anda farta até aqui,

é coisa que não me toca:

Ponto em boca.

Se dizem que o marinheiro

nos precede a toda a Lei,

porque é serviço d'ElRei,

concedo que está primeiro:

mas tenho por mais inteiro

o conselho que reparte,

com igual mão e igual arte

por todos, jantar a cela:

mas frota cin tripa cheia,

e o povo com pança oca!

Ponto em boca.

A fome me tem já mudo,

que é muda a boca esfaimada,

mas se a frota não traz nada,

por que razão leva tudo?

que o povo por ser sisudo 

largue o outro e largue a prata

a uma frota patarata,

que entrando co'a vela cheia,

o lastro que traz de areia

por lastro de açúcar troca!

Ponto em boca.

Se quando vem para cá

nenhum frete vem ganhar,
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quando para lá tornar 

o mesmo não ganhará:

quem o açúcar lhe dá

perde a caixa e paga o frete,

porque o ano não promete

mais negócio que perder

o frete, por se dever,

a caixa, porque se choca:

Ponto em boca.

Eles tanto em seu abrigo,

e o povo todo faminto,

ele chora, e eu não minto,

se chorando vo-lo digo:

tem-se cortado o umbigo 

este nosso General,

por isso de tanto mal

lhe não ponho alguma culpa;

mas se merece desculpa

o respeito, a que provoca,

Ponto em boca.

Com justiça pois me torno 

à Câmara Noss'Senhora,

que pois me trespassa agora,

agora leve o retorno:

praza a Deus que o caldo morno,

que a mim me fazem cear

da má vaca do jantar,

por falta do bom pescado,

lhes seja em cristéis lançado;

mas se a saúde lhes toca:

Ponto em boca.
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Nesta sua produção, nota-se como o autor retrata a organização social 

da Cidade da Bahia seiscentista. Nos mostra como o Estado ainda exerce sua 

influência  sobre  este  lugar  ao  afimar  que,  “Se dizem que o  marinheiro/nos 

precede toda a Lei;/porque é serviço D'ElRei”. Ainda pontua a situação de fome 

que a cidade já se encontrava naquele momento em “e o povo com pança oca!” 

Agora refletir-se-á sobre a realidade que se apresentara para Gregório 

de Matos, aquela criada em sua escrita e a que aqui se interpreta. A reflexão 

feita acima consiste na interpretação pessoal  sobre o que está escrito pelo 

autor. Pode ser que outras pessoas possam vir a ter uma outra leitura sobre 

tais palavras. Sob o ponto de vista da Literatura, isso é possível. Dificilmente 

chegar-se-á à essência do que realmente Boca do Inferno queria mostrar em 

sua poesia, mas com certeza, com alguma intenção o fez e só a ele caberia 

perguntar sobre o assunto. Outro ponto a ser pensado refere-se ao fato de que 

será que realmente as palavras de Gregório são suficientes para dar conta em 

representar o contexto em que ele vivia de forma plena? Quando ele afirma “e 

o  povo  com  pança  oca!”  ele  refere-se  a  qual  povo?  Pode-se  considerar 

momentaneamente,  que  seria  o  povo  menos  abastado  da  sociedade 

seiscentista. Mas será que isso se passara com toda essa população menos 

favorecida? E como era essa população menos favorecida? Contemplava os 

índios? Os degredados de Portugal? Observando a realidade tal qual ela se 

apresentava não se chegará a uma conclusão definitiva, mas se pode sugerir 

indícios sobre ela a fim de que se possa, pelo menos, se pensar como ela 

estava organizada. Uma consideração sobre a realidade nas poesias satíricas 

de Gregório de Mattos:

“É que a sátira encontra a realidade não na empiria, mas nas 
convenções  da  recepção,  pautadas  ora  pelo  juízo,  ora  pelo 
gosto, ou seja, na concordância da recepção com a imagem 
caricatural que elabora, ao mesmo tempo em que mantém em 
circulação o estereótipo de grupos, pessoas ou situações que 
critica.” (Hansen, 2004, p. 297)

Ainda pontua que (2004, p. 57)

“Emoções  há,  obviamente,  algumas  intensas;  mas  é  pela 
articulação  retórica  dos  poemas  que  se  podem  construir,  a 
partir dos verossímeis e inverossímeis que efetuam, as regras 

85



de produção dos afetos e intensidades dramatizados neles;...”

Na  tentativa  se  chegar  mais  próximo  a  essa  realidade  apresentada 

durante o século XVII, cita-se Varnhagen (1857, p. 89-90)

“Rara é a vez em que a calamidade da guerra, ou de algumas 
desordens que a ella equivalham, não é acompanhada pelas 
da peste e da fome, se é que outras vezes estas duas últimas 
não dão causa á primeira, provocando desordens e dissenções 
civis.  […] Segui-se uma invasão de bexigas,  em virtude das 
quaes muitos  engenhos ficaram pobres de braços;  e depois 
desta entrou pela primeira vez no Brazil, com o nome de Bixa, 
a febre amarela, ceifando grande parte da população. A fome 
não podia deixar de seguir-se quando tantos braços faltavam 
tão  repentinamente.  Em  1686  já  a  bixa  havia  levado  em 
Pernambuco mais de setecentas pessoas,  e na Bahia,  onde 
depois  entrará um número ainda maior.  Ainda em 1692 não 
havia o mal passado todo, maximé contra os recém-chegados 
da Europa.”

Também é possível observar a presença da Igreja nas últimas estrofes, 

assim como a presença dos engenhos. Com a citação acima, pode-se ter a 

comprovação da existência dos mesmos e sua função econômica. A sociedade, 

naquele momento, gerava sua economia em torno da prática agrícola e tudo o 

que pudesse a vir prejudicá-la, estaria prejudicando as relações econômicas da 

sociedade  seiscentista.  Quanto  a  uma  das  perguntas  sobre  a  qual  povo 

Gregório de Mattos, se refere, tem-se uma possível resposta:

“Para  acudir  a  escacez  que  houve  de  mantimentos,  quis  o 
governador  Luiz  Gonçalves  da  Camara,  e  depois  a  Côrte 
obrigar os povos a plantar mandioca, legislando-se ao mesmo 
tempo contra o luxo, e contra os disperdícios dos banquetes, o 
que dá a entender que a miseria não era muito sentida entre os 
ricos.” Varnhagen (1857, p. 90)

Desta  forma,  pode-se  compreender  a  que  povo  Gregório  fazia 

referência. Isso dá a sua produção um caráter mais próximo da realidade que a 

ele se apresentava. 

Entender como estava organizada espacialmente a Cidade da Bahia é 

possível  após  estas  reflexões.  Com  uma  cidade  em  que  sua  população 

apresenta desigualdades sociais, é possível pensar na possibilidade de uma 
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distribuição da população nos espaços da Cidade da Bahia segundo sua classe 

social  pertencente.  Espaços  ocupados  por  ricos  e  espaços  ocupados  por 

pobres. Pode-se pensar, assim, numa segregação espacial já presente durante 

o  século  XVII.  Havia,  por  parte  dos  grandes  proprietários  agrícolas,  altos 

investimentos  na  Cidade  da  Bahia  que  acabaram  por  contribuir  para  a 

configuração espacial desta cidade. Vasconcelos (2002, p.419) confirma essa 

ideia na seguinte afirmação “A construção de seus sólidos solares urbanos, ao 

lado de residências mais simples, contribuíram para dar a Salvador um ‘ar de 

família’, com traços semelhantes às demais cidades européias.” Isso significa 

que, desde aquela época, Salvador já apresentava sua configuração espacial 

organizada  segundo  critérios  econômicos.  A  diferenciação  espacial  já  se 

encontrava presente. Afinal Hansen (2004, p. 175) aponta que 

“O  ‘povo’,  [...],  aparece  diferencialmente  conforme  a 
intervenção: fidalgos e falsos fidalgos; clero e privilégios; 
mercadores e monopólio;  ourives e fundição de metais; 
soldados  ociosos  e  rebeliões;  escravos  e  doenças; 
mendigos e esmolas etc.”

O outro aspecto sobre a organização espacial de Salvador, durante o 

período, consiste na influência da Igreja nesse processo, sendo tanto criticada 

por Gregório de Matos como na poesia que segue.

Ao padre Damaso da Silva, que se julgava sábio e engenhoso

Este Padre Frisão, este sendeu,

tudo o demo lhe deu, e lhe outorgou;

não sabe musa musae, que estudou,

mas sabe as ciências que nunca aprendeu.

Entre catervas de asnos se meteu,

e entre corjas de bestas se aclamou,

naquela Salamanca o doutorou,

e nesta salacega floresceu.

Que é um grande alquimista, isso não nego,
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que alquimistas de esterco tiram ouro,

se cremos seus apógrafos conselhos.

E o Frisão as Irmãs ao pespego,

era força tirar grade tesouro,

pois soube e ouro converter pentelhos.

Durante  o  século  XVI  e  início  e  do  XVII,  ao  necessitar  de  áreas 

periféricas  para  se  estabelecer,  a  Igreja,  ao  norte,  construiu  a  Quinta  do 

Tanque, uma casa de repouso e à leste foi organizada uma aldeia indígena, em 

Brotas,  na  Cruz  da  Redenção.  A presença  da  crítica  à  Igreja,  bem  como 

àqueles  que  a  compunham,  nas  poesias  de  Boca  do  Inferno,  comprova  a 

relevância  desse agente de atuação na Cidade da Bahia e que,  com isso, 

acaba por interferir na sua organização espacial.
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5 O ESPAÇO URBANO DE SALVADOR

Quando se pensa na Salvador  atual  há que se reportar  a  seu espaço 

geográfico. A idéia de espaço geográfico só cabe assimilar dentro do contexto 

de  revolução industrial.  Após esse processo histórico,  pensar  nessa cidade 

deve ser, antes de mais nada, pensar nas novas relações sociais, econômicas 

e políticas que passam a ser estabelecidas em função da nova realidade que 

se apresenta. 

Salvador, hoje, se configura como a cidade do turismo, vendendo suas 

belas paisagens para outros municípios, estados e países. Isso faz com que 

este espaço seja organizado partindo desses interesses. Sua (re) estruturação, 

sua  (re)  organização,  atualmente,  diferem,  e  muito,  da  estrutura  e  da 

organização da cidade no contexto do século XVII. Nos próximos tópicos serão 

aprofundados os aspectos das transformações apresentadas, assim como uma 

(re) leitura do espaço soteropolitano atual. 

5.1 EVOLUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

Nesse tópico, aborda-se algumas das ideias principais relacionadas à 

cidade e ao espaço urbano, considerando que não correspondem à mesma 

concepção estabelecendo contudo e entre si, relações constantes. Retome-se 

a ideia de Lefebvre (1999, p.15), em que afirma a importância de se definir 

como sociedade urbana aquela que nasce junto à industrialização. Até esse 

momento, então, não se teria sociedade urbana, pois o urbano ainda não se 

configuraria.  Logo,  nota-se  claramente  a  relação  entre  os  processos  de 

industrialização e urbanização não só no Brasil, mas, em nível mundial. Ainda 

nas  palavras  do  autor  (1999,  p.15)  “essa  sociedade  urbana  só  pode  ser 

concebida  ao  final  de  um processo no curso  do  qual  explodem as  antigas 

formas urbanas, herdadas de transformações descontínuas32.”

De acordo com Lefebvre (2001, p. 4),

32 Levebvre  (1999,  p.  15)  trabalha  com  a  ideia  de  continuísmo  como  sendo  uma  “(... 
continuidade histórica ou permanência da 'sociedade urbana')”, o que contesta partindo do 
pressuposto  de  que  são  feitas  confusões  no  que  diz  respeito  às  análises  sobre  as 
sociedades urbanas, que não devem ser compreendidas de forma linear, sendo as mesmas 
apenas uma continuidade das que já existiram um dia. 
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“Quando  a  industrialização  começa,  nasce  o  capitalismo 
concorrencial  com  a  burguesia  especificamente  industrial,  a 
Cidade  já  tem  uma  poderosa  realidade.  Após  o  quase 
desaparecimento das cidades arcaicas, na Europa ocidental no 
decorrer da decomposição da romanidade, a Cidade retomou 
seu desenvolvimento. Os mercadores mais ou menos errantes 
elegeram  para  outro  centro  de  suas  atividades  aquilo  que 
subsistiu de antigos núcleos urbanos.  Inversamente, pode-se 
supor que esses núcleos degradados exerceram a função de 
aceleradores para aquilo  que restava da economia de troca, 
mantida por mercadores ambulantes.”

Segundo essa afirmação, pode-se reafirmar a ideia de que as relações 

que passaram a ser produzidas na cidade tomaram outro direcionamento após 

a industrialização. Até então, a cidade era um centro comercial,  pautado no 

artesanato e no apoio aos camponeses em sua libertação. A cidade medieval 

sofria  investimentos  feitos  com base  na  comercialização  local,  mesmo  que 

“improdutivamente”,  segundo  o  referido  autor  (2001,  p.5).  Após  a 

industrialização, surgem os “capitalistas urbanos enriquecidos pelo comércio”. 

Toda  uma  nova  articulação  entre  as  cidades  surge  através  de  vias  de 

transporte  como  as  estradas,  por  exemplo,  o  que  contribuiu  para  a  (re) 

significação da cidade, bem como da sua função. Passa a ser estabelecida 

uma co-relação entre cidade e indústria. Nas palavras de Lefebvre (2001, p. 8) 

“A cidade, portanto, desempenhou um papel importante do take off (Rostow), 

isto é, na arrancada da indústria.”

Compreender o espaço urbano hoje requer, então, uma nova forma de 

compreensão.  Vive-se  num  mundo  globalizado,  em  que  as  tecnologias  de 

informação  predominam  na  configuração  não  só  no  pensar  e  agir  da 

sociedade,  mas na maneira  como os espaços se organizam.  Cidades ditas 

globais,  como  São  Paulo,  Nova  York  e  Tókio  atendem  a  essa  lógica  do 

processo globalizante. É uma necessidade do próprio processo para que seus 

objetivos sejam atingidos. Nas palavras de Santos (2003, p. 79) 

“No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos 
contornos, novas características, novas definições. E, também, 
uma  nova  importância,  porque  a  eficácia  das  ações  está 
relacionada com a sua localização. Os atores mais poderosos 
se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto 
para os outros.”
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É  por  isso,  talvez,  que  estas  cidades  se  destaquem.  O  papel  que 

exercem em seus países faz delas um ponto de encontro entre o local e o 

global, fazendo do lugar, algo único. Sene aponta (2003, p.38) 

“Até  meados  do  século  passado33,  embora  prejudicado  por 
graves  conflitos  armados  e  por  uma  crise  de  dimensão 
mundial,  o  sistema  capitalista  continuou  se  expandindo, 
embora  em  ritmo  lento  e  desigual,  considerando  o  espaço 
planetário.”

Pode-se,  assim, ter  a  reflexão  de  que  a  cidade,  hoje,  passa  a  se 

relacionar com essa demanda: a da expansão capitalista.Esta realidade passou 

a apontar, já na década de 80, quando houve a integração dessas cidades ao 

mercado mundial (Sassen, 18--?). O urbano, então, se configura segundo a 

lógica  capitalista  num processo  de  desenvolvimento  desigual  e  combinado. 

Desigual porque a lógica do processo globalizante atinge a todos, só que de 

forma  desigual,combinado  por  conta  da  inter-relação  existente,  as 

consequências desse processo.  Santos (2003, p. 92) ainda insiste que “...o 

urbano surge, sob muitos aspectos e com diferentes matizes, como o lugar da 

resistência,  ...”  É essa imposição global  e a resistência local  que fazem do 

lugar um mantenedor de seu cotidiano, ao passo que ao mesmo tempo cede 

ao que lhe é imposto.  Santos (2003, p.95) ainda pontua que: 

“Nessas circunstâncias, a cidade ganha uma nova dimensão e 
um  novo  papel,  mediante  uma  vida  de  relações  também 
renovada, cuja densidade inclui as tarefas ligadas à produção 
globalizada. Por isso, a cidade se torna o lugar onde melhor se 
esclarecem  as  relações  das  pessoas,  das  empresas,  das 
atividades e dos 'fragmentos' do território com o país e com o 
'mundo'.”

Por isso, a escolha pelo conceito de Lugar para entender a Salvador de 

hoje,  refletindo  sobre  a  Cidade  da  Bahia  do  século  XVII,  na  busca  da 

compreensão de suas relações sejam elas em quais âmbitos da sociedade 

sejam, a partir da análise das poesias de Gregório de Mattos. 

33 O autor refere-se ao século XX.
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5.2 O ESPAÇO URBANO DE SALVADOR

Entender como se chegou ao espaço urbano de Salvador na atualidade 

requer a consideração sobre as principais transformações pelas quais passou. 

A princípio, a cidade se formou sob a luz de interesses econômicos advindos 

da sua metrópole, Portugal, e de algumas metrópoles, tais como da Inglaterra. 

Segundo  Varnhagen  apud  Vasconcelos  (2002,  p.31)  “A  concentração  de 

riquezas  motivou  vários  ataques:  de  três  navios  ingleses,  em  1587,  que 

bombardearam a cidade de Salvador, tomaram navios no porto e atacaram o 

Recôncavo,  onde  foram  repelidos.”  Já  durante  o  século  XVII,  com  a 

implementação da produção de açúcar como base econômica na região, são 

fortalecidos os laços comerciais da Colônia com a sua metrópole. Vasconcelos 

(2002, p. 30) aponta “... a capitania da Bahia tornou-se a principal produtora de 

açúcar  do  Brasil.”  Isso  mostra  como esta  terra  exercia  atração  pelas  suas 

riquezas  naturais,  bem  como  suas  características  naturais  possibilitaram  a 

produção da cana-de-açúcar. Suas relações econômicas foram assim sendo 

desenhadas.  Nesse  período,  “A Colônia  estava  envolvida  nas  questões  do 

Império português” (Vasconcelos, 2002, p. 73), afinal para a mesma já estavam 

sendo  enviados  governantes  portugueses  que  passaram  a  tomar  decisões 

locais. No seguinte poema de Gregório de Mattos, a produção de açúcar e sua 

realidade posterior são comentados.

Lamenta a ruína da sua Cidade

Triste Bahia! Oh quão dessemelhante

Estás e estou do nosso antigo estado!

Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,

Rica te vi eu já, tu a mi abundante

A ti trocou-te a máquina mercante,

que em tua larga barra tem entrado,

a mim foi-me trocando, e tem trocado, 

tanto negócio e tanto negociante.
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Deste em dar tanto açúcar excelente 

pelas drogas inúteis, que abelhuda

simples aceitas do sagaz brichote.

Oh se quisera Deus que de repente 

um dia amanheceras tão sisuda

que fora de algodão o teu capote!

  

Já no final  do século XVII e início do XVIII,  a cidade de Salvador foi 

mudando.  Transformações  ocorreram  quanto  às  novas  construções  que 

surgiram e ao próprio  contingente  populacional.  Azevedo apud Vasconcelos 

(2002,  p.  92-93),  aponta  que  existiam algo  em torno  de  21.601  “almas  de 

confissão” e o número de construção chegava a 4.296 prédios. Na segunda 

metade deste mesmo século, por volta de 1759, a população já era de 40.263 

(Caldas  apud  Vasconcelos,  2002,  p.  93).  Juntamente  a  esse  aumento 

populacional aumentaram também o número de doenças. Mesmo assim, essa 

realidade não dificultou seu crescimento. É possível, então, que o poeta, ao se 

referir à Cidade da Bahia, afirmando que “Rica te vi eu já, tu a mi abundante” e 

“Pobre te vejo a ti”, trata de toda a riqueza que a cidade tivera durante o século 

XVII e que, durante o final do mesmo século já apresentava algumas situações 

difíceis como as diversas doenças que apareceram na época.

Naquele período, destacava-se mais uma vez a influência da Igreja e do 

Estado  que  contribuíram  para  com  as  mudanças  espaciais.  Haja  visto,  a 

construção  de  conventos  nesse  período  ao  mesmo  tempo  em  que  novas 

fortificações  eram  também  construídas.  A  cidade  apresentava-se  em 

crescimento, assim como a sua população. Vasconcelos (2002, p. 93) pontua 

que “A cidade de Salvador, no final do período (1763), tinha quatro vezes mais 

habitantes  do  que  no século  anterior,  mas  sua  área não  tinha crescido  na 

mesma proporção, portanto, ainda muito densa.” 

Durante o século seguinte, XVIII, Salvador deixa de ser capital colonial, 

sendo esta transferida para o Rio de Janeiro. Mesmo assim, Salvador manteve-

se “como a principal  cidade da América Portuguesa e como primeira praça 

comercial.” (Vasconcelos, 2002, p. 123). Além disso, Salvador continuou a ter o 

aumento  de  sua  população  que  já  contava  com algo  em torno  de  60.000 
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habitantes (Lavradio apud Vasconcelos, 2002, p. 151) por volta de 1775. Essa 

foi a principal característica desse momento. Segundo Vasconcelos (2002, p. 

151)  “O  desenvolvimento  da  cidade  no  período  pode  ser  inicialmente 

examinado sob o ponto de vista do crescimento demográfico”

Pode-se afirmar que as características principais desse período foram a 

permanência de construções do século passado tais como o forte São Pedro 

ao Sul  e  o  forte  de Santo Antônio ao norte.  A superfície  territorial  tinha se 

ampliado  pouco,  embora  já  apresentasse  algumas  áreas  já  densamente 

povoadas como, por exemplo, o dique do Tororó (Vasconcelos, 2002, p. 175). 

Esse mesmo autor destaca que houve mudanças na utilização dos espaços de 

Salvador. O forte São Fernando foi implantado onde antes existiam os terrenos 

do Cais dos Jesuítas. A ordem foi expulsa e sua construção foi demolida e em 

seu lugar construída a Praça do Comércio. 

No decorrer do século XIX, as mudanças da cidade decorreram a partir 

das  transformações  de  fortes  como  o  São  Marcelo  e  Santo  Antônio,  em 

prisões. A construção da penitenciária da Calçada e todas essas alterações da 

função destes espaços representam que os problemas internos se tornaram 

mais relevantes do que os externos (Vasconcelos, 2002, p.207). Isso porque 

provavelmente a preocupação voltou-se para uma política que tivesse como 

objetivo  atender  as  demandas  locais.  Outros  exemplos  de  transformações 

desse período decorrem de outras utilizações dadas aos conventos como o do 

Carmo, passando a ser a Assembléia Legislativa e o São Bento, em quartel. O 

crescimento  populacional  também  deve  ser  considerado.  No  final  daquela 

século,  Salvador  apresentava  uma  população  de  180.000  habitantes  (Ave-

Lallemant  apud  Vasconcelos,  2002,  p.228).  Sua  população  passou  a 

concentrar-se em outros pontos da cidade tanto ao norte  quanto ao sul,  e, 

provavelmente,  essa  nova  distribuição  deve-se  ao  desenvolvimento  dos 

transportes coletivos. 

Muitas foram as transformações desse período em que novas vias de 

circulação  foram  construídas  (Ruy  apud  Vasconcelos,  2002,  p.  234), 

principalmente  na  área do Comércio.  As  seguintes  imagens mostram como 

Salvador  já  possuía  uma dinâmica  diferente  daquela  de  séculos  passados. 

Novas  construções,  população  absoluta  maior  e,  consequentemente.  novas 

construções.  Na primeira imagem, a Cidade Baixa ainda não tinha passado 
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pelo  processo  de  aterramento.  Já  na  segunda,  novas  modificações:  a 

construção do elevador que passaria a ligar a Cidade Alta à Baixa.

Figura 14: Cidade Baixa em 1860

(FONTE: Ferrez, 1988 apud VASCONCELOS, Pedro de A. Salvador: transformações e 
permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

Figura 15: Cidade Baixa em 1875

(FONTE: Ferrez, 1988 apud VASCONCELOS, Pedro de A. Salvador: transformações e 
permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

Na próxima figura,  é  possível  observar  as modificações espaciais  da 

cidade.  A ladeira  da  Montanha,  as  linhas  dos  bondes  e  novos  quarteirões 

alinhados são representados. É possível observar ao analisá-la, como a cidade 

já se apresenta com uma expansão em andamento tendo sua área ampliada. 

Novas ruas construídas, assim como prédios, indicam maior dinamização da 

cidade.
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Figura 16: Salvador em 1883
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(FONTE: Even, 1988 apud VASCONCELOS, Pedro de A. Salvador: transformações e 
permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

Na segunda metade desse século, Salvador passou por um processo de 

modernização,  com  a  Cidade  Baixa  recebendo  maiores  investimentos  e  o 

restante  da  cidade  expandindo-se  em  direção  às  áreas  da  Pituba  e  Rio 

Vermelho (Vasconcelos, 2002, p. 255-256).

Avançando para  o século  XX,  Salvador,  mesmo apresentando pouco 

crescimento populacional, o número de loteamentos aumentou. Vasconcelos 

(2002, p. 276-277) aponta que “70 loteamentos deram entrada na PMS nos 

anos 30, e 50 nos anos 40.”

Durante  esse mesmo século tem-se a formação da Praça Cairu,  em 

1914, no lugar na antiga Alfândega e a inauguração do Mercado Modelo em 

1922. Itapuã já apresentava mais de 3.000 habitantes e algo em torno 196 

prédios desde 1920. Há também para se destacar a construção da Avenida 

Oceânica,  entre  1912  e  1922.  As  transformações  ocorrem  de  forma  mais 

acelerada na década de 40. A seguinte figura mostra a ampliação da cidade 

apresentando maior ocupação populacional nas áreas dos bairros de Ondina, 

Barra, Liberdade, Brotas e Federação.
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Figura 17: Salvador na década de 40

(Fonte:  P.  M.  S,  1976-a  apud  VASCONCELOS,  Pedro  de  A.  Salvador: 
transformações e permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)

 Ainda  na  década  de  40,  pode-se  destacar  a  construção  da  via  de 

ligação  entre  Amaralina  e  Itapuã,  mesmo  a  cidade  apresentando  pouca 

circulação de automóveis. 

A década de 50, merece destaque pelo aumento de sua população que 

passou  a  ser  de  mais  de  400.000  habitantes,  sendo  muitos  de  origem 

migratória. A chegada da Petrobrás, após sua criação em 1953, gerou emprego 

e contribuiu ainda mais para a dinamização do espaço urbano de Salvador. Em 

1967,  foi  criado o  Centro  Industrial  de  Aratu  dinamizando municípios  como 

Candeias e Simões Filho e, consequentemente, Salvador.

A expansão da cidade teve a contribuição de alguns órgãos que tiveram 

papel  fundamental  no  planejamento  urbano  de  Salvador.  O  Código  de 
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Urbanismo (Lei  de  701/48)  garantiu  a  construção  de  vias  de  circulação na 

cidade. A criação da Comissão do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador 

(CPUCS), neste mesmo ano, foi fundamental para essa (re) configuração da 

sua circulação. Foi nesse período que surgiu a Avenida Centenário.  Com o 

surgimento  da  Superintendência  Municipal  de  Transportes  Coletivo  (SMTC), 

passou  a  haver  um controle  ainda  maior  por  parte  da  Prefeitura  sobre  as 

empresas privadas que atuavam na área de transporte.  A figura 14 mostra 

como,  na  década  de  50,  Salvador  já  contava  com  uma  densa  rede  de 

transporte  e  um  processo  intenso  de  urbanização  em  bairros  como  São 

Caetano e Alagados. 

Pode ser observado, também, várias vias de ligação interligando toda a 

cidade de um extremo ao outro. A construção do túnel Américo Simas, ligando 

a Cidade Alta com a Cidade Baixa e da avenida Contorno, novas construções 

no Comércio como os edifícios Conde Pereira Marinho e Banco da Bahia, em 

1958, marcam a acentuação do processo de transformação urbana na cidade. 

Tem-se destaque,  também, a construção do prédio da Receita  Federal,  em 

1950, sendo um exemplo da ação dos arquitetos modernistas que estavam 

atuando na cidade.
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Figura 18: Salvador na década de 50

(Fonte: P. M. S, 1956 apud VASCONCELOS, Pedro de A. Salvador: transformações 
e permanências (1549-1999). Ilhéus: Editus, 2002.)
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Na segunda  metade  do  século  XX,  a  cidade  já  tinha,  em 1970,  um 

milhão  de  habitantes  (Souza  apud  Vasconcelos,  2002,  p.  353).  Em  1990, 

praticamente dobrou sua população. Novas avenidas, como Vasco da Gama, 

Garibaldi, Costa e Silva, Bonocô e Antônio Carlos Magalhães são exemplos do 

desenvolvimento  de  Salvador.  Novas  vias  de  ligação,  tais  avenidas 

contribuíram para a circulação, em geral, dinamizando ainda mais seu espaço 

urbano. Seu desenvolvimento, fez surgir o novo centro de Salvador, na área do 

Shopping Iguatemi. Na verdade, a partir da década de 70, a cidade passou a 

ser polinuclear.  Vasconcelos (2002, p.  382) pontua a causa desse processo 

como sendo  “...  o  crescimento  recente  da  cidade,  com o  aumento  de  sua 

complexidade  e  heterogeneidade,  resultante  do  impacto  dos  investimentos 

industriais...” e “o desenvolvimento de novas formas de atividades comerciais e 

de serviço”. Devido a isso, o surgimento do Centro Administrativo e criação do 

novo centro, na área do Iguatemi.

O  processo  de  Globalização  fez,  nas  últimas  décadas,  com  que  os 

espaços se lhe tornassem subordinados. Com Salvador não é diferente.  Há 

uma nova funcionalidade dada ao urbano e, nesse caso, há de considerar a 

construção do Pólo Petroquímico de Camaçari e a execução de novas obras 

que favorecessem a circulação de pessoas e mercadorias, dentre outros.

De acordo com Correia (19--?) existem duas correntes que notam os 

impactos da globalização: uma que aponta para uma realidade urbana que não 

consegue mais sobreviver sem a dinâmica capitalista e uma outra que mostra 

as principais conseqüências desse modelo que, segundo os estudiosos dessa 

linha, não apresenta estrutura para solucioná-los. Correia ainda destaca que 

“os  desdobramentos,  no  âmbito  da  estrutura  social  desse  processo  de 

reestruturação  produtiva,  traz  à  tona  fenômenos  como  a  segregação 

socioespacial  e  a  diferenciação  social.”  Ela  afirma  ainda  que  as  novas 

características  socioespaciais  refletem  a  influência  das  transformações 

econômicas sobre o espaço urbano. Ainda sobre o contexto de globalização 

Vasconcelos (2002, p.343) afirma que :

“No final dos anos 80 começou a crise do Leste Europeu e da 
União Soviética,  juntamente, com as mudanças tecnológicas, 
econômicas e sócio-culturais, nos anos 90, que resultaram na 
redução  das  distâncias  e  na  predominância  dos  processos 
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paralelos de globalização (das informações e da economia) e 
de fragmentação (cultural e política) na atualidade.”

O fato é que o espaço urbano de Salvador está extremamente ligado ao 

avanço capitalista,  no  Brasil,  tendo esse mesmo país  que firmar  tal  lógica, 

durante o século XX, e, principalmente, no final deste mesmo século. 

Paralelamente a todas essas transformações, devem ser lembradas as 

áreas  de  lazer  que  foram  sendo  (re)  pensadas  para  atender  as  novas 

demandas referentes à cidade, dentre elas, a de uma cidade turística. Parques 

e praias foram readequados para essa nova realidade. Como exemplo tem-se 

teatros, como o Miguel Santana, o XVIII e o Vila Velha. Quanto aos parques 

tem-se o do Abaeté e o de Pituaçu, por exemplo. Junto a isso, o surgimento de 

ocupações  espontâneas  convivendo  lado  a  lado  com  espaços  nobres. 

Conseqüências de uma realidade em que o objetivo maior é a (re) produção do 

capitalismo. 

5.2.1 Permanências e Rugosidades

Observe-se novas relações no Centro Histórico de Salvador: um centro 

mais  movimentado  do  que  há  três,  quatro  séculos  atrás,  um  contingente 

populacional  crescente,  maior  número de construções,  prédios mais altos e 

uma mistura étnica incrível. Há uma nova dinâmica nessa área de Salvador, 

onde  tudo  começou,  a  Cidade  da  Bahia  para,  em  seguida,  o  Brasil.  Nas 

palavras de Santos (2004, p.172)

“O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos 
objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem está 
presente de tal forma no cotidiano. A casa, o lugar de trabalho, 
os pontos de encontro, os caminhos que unem entre si estes 
pontos são elementos passivos que condicionam a atividade 
dos homens e comandam sua prática social.”

Considerando esta afirmação, fica mais fácil  para se compreender o 

lugar, configurado no espaço urbano de Salvador, que por sua vez passou a ter 

uma  dinâmica  diferente  daquela  do  século  XVII.  Isso  por  conta  da  nova 

realidade globalizante que se apresenta. 
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As  imagens  que  seguem  ilustram  um  pouco  das  principais 

modificações e permanências encontradas em Salvador durante o século XXI, 

em 2010.

Figura 19: Rua das Vassouras em 2010

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Figura 20: Igreja da Ajuda em 2010

 
(Fonte: http://igrejadaajudasalvador.webnode.com.br/ ) Acesso em15/11/10
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Agora sim, pode-se afirmar que, embora as relações da Cidade da Bahia 

tenham-se modificado dando lugar às relações do espaço urbano de Salvador, 

muito de suas construções ainda permanecem as mesmas, simbolizando mais 

do que uma mera edificação, e sim mais um marco histórico, que representa a 

história de uma cidade e a identidade de um povo, marcado por um centro 

histórico atual, onde um dia fora planejado para a defesa da nova colônia. Nas 

palavras de Ab'Saber (2003, p. 9)

“Todos os  que  se  iniciam no  conhecimento  das  ciências  da 
natureza – mais cedo ou mais tarde por um caminho ou por 
outro  –  atingem a idéia  de  que  a  paisagem é sempre  uma 
herança. Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido da 
palavra:  herança  de  processos  fisiográficos  e  biológicos,  e 
patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram 
como território de atuação de suas comunidades.” 

Segundo  Santos  (2004,  p.  173)  “As  rugosidades  são  o  espaço 

construído, o tempo histórico que se transformou em paisagem, incorporado ao 

espaço.”  As  duas  imagens  anteriores  bem  representam  esse  “espaço 

construído” que vem perdurando ao longo da história,  transformando-se em 

paisagem do centro de Salvador. Veja-se como dizia Gregório de Mattos ao 

retratar a Praça da Sé que se mantém até hoje (figura   ):

Aos capitulares do seu tempo

A nossa Sé da Bahia,

com ser um mapa de festas,

é um presépio de bestas,

se não for estrebaria:

árias bestas cada dia

vemos que o sino congrega

Caveira mula galega,

o Deão burrinha parda,

Pereira besta de albarda,

tudo para a Sé se agrega.
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Poder-se-ia citar como um exemplo de resistência a essa nova lógica 

globalizante que imprime certa padronização do espaço urbano, o desejo de 

não requalificação do Pelourinho por partes dos moradores. Para Araujo (2007, 

p. 48) 

“Quando se pensa em direito à cidade, reivindica-se acesso à 
moradia, à educação, à saúde, ao lazer... direito este que mais 
parece  um  sonho,  vivido  e  sentido  pelos  moradores  do 
Pelourinho durante o processo de requalificação, no qual lutam 
pelo direito de morar.”

A autora faz referência aqui ao processo de requalificação do Pelourinho 

com o qual pessoas sairiam de suas casas sendo remanejadas para outros 

bairros de Salvador, como Valéria e Sussuarana, a fim de que a área de suas 

moradias  fossem transformadas apenas em área para  comércio.  O que os 

moradores passam a defender é que eles possuem o direito de permanecer no 

lugar que vivem, afinal é a história e a identidade de cada um que estão ali 

registrados. Mas o que a lógica política e econômica atual diz é que se faz 

necessário a reestruturação do Pelourinho para que se possa, então, atender à 

circulação de produtos e capital a partir da expansão do terceiro setor. 

Mas ao se tratar das permanências da área correspondente à Cidade da 

Bahia nos dias atuais, faz-se necessário pensar que a Salvador atual apresenta 

o novo ao mesmo tempo em que convive com o velho mantendo o Palácio Rio 

Branco e, ao seu lado, a nova prefeitura com uma estrutura de vidro.

Nas poesias de Gregório de Mattos, o poeta destacava a presença do 

Estado na vida social do século XVII e esta presença pode ser percebida até 

hoje.  A “nova” Praça da Sé conserva esta presença e permite que o contexto 

atual, em que a modernidade avança, aconteça. É preciso, então, retomar um 

conceito trabalhado pelo professor Milton Santos, a intencionalidade para quem 

“Essa noção é igualmente eficaz na contemplação do processo de produção e 

de produção das coisas, considerados com um resultado da relação entre o 

homem e o  mundo,  entre  o  homem e seu entorno.”  (2006,  p.58).  Pode-se 

considerar, após esta afirmação, que tanto a configuração espacial da Cidade 

da Bahia quanto a Salvador de hoje 34 seguiram essa lógica: a primeira possuía 

34  Considera-se a área da Salvador atual correspondente à área de estudo do século XVII. 
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uma organização tal qual correspondia aos objetivos dos principais agentes de 

atuação, naquele período, e a de hoje, também segue a lógica da demanda 

dos agentes atuais.

Santos (2006, p. 58) pontua, ainda, que a “intencionalidade seria uma 

espécie de corredor entre sujeito e objeto. Assim, essas coisas não são apenas 

externas, já que atingem o agente ‘clandestinamente’.” Pode-se, então, pensar 

que  a  área  de  estudo  em  questão,  tem  relação  direta  com  os  agentes 

responsáveis  pelo  planejamento,  pela  construção,  pela  idealização tanto  da 

Cidade da Bahia, quanto da Salvador atual. Quando se mantém, até hoje, no 

Centro Histórico de Salvador (CHS), a estátua do Primeiro Bispo, D. Pedro 

Fernandes Sardinha, é porque consiste num registro da importância da Igreja 

naquele momento assim como hoje o é. O mais interessante é que durante a 

segunda metade do século XX, a Igreja foi  perdendo espaço, em Salvador, 

tanto para as outras igrejas, pentecostais quanto pelo incentivo aos cultos afro-

brasileiros. Mesmo assim, boa parte das igrejas construídas a partir do século 

XVI foram mantidas e hoje caracterizam o CHS, sendo um registro do passado 

e  da  história  da  cidade.  Como  exemplo,  tem-se  a  figura  21  a  seguir.  É  o 

Convento de São Francisco que até faz parte da paisagem local.

Figura 21: Convento de São Francisco em 2010

  
(Fonte: http://viagem.uol.com.br/guia/cidade/salvador_igreja.jhtm . Acesso em 01/11/11)
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Outro exemplo que se tem é o Mosteiro  de São Bento,  do início  do 

século  XVII,  mais  precisamente  de  1645.  Até  hoje,  continua  a  integrar  o 

conjunto  de  construções  que  são  mantidas  desde  o  período  colonial.  Sua 

história  se  confunde  com a  do  Brasil.  Há uma mescla  entre  colonizador  e 

colonizado que se encontram e, a partir desta relação, as modificações da área 

que  se  tornaria  Salvador  começam a  acontecer.  Por  volta  de  1535,  Diogo 

Álvares,  funda  a  Ermida  de  Nossa  Senhora  da  Graça.  Em 1586,  Catarina 

Paraguassu doa a igreja e os terrenos vizinhos aos beneditinos.  No século 

seguinte, tem-se início a construção do Mosteiro e do colégio. A figura 8 mostra 

sua presença atual.

Fotografia 8: entrada do Mosteiro de São Bento em 2010

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Vale  também  ressaltar  a  importância  da  antiga  rua  Direita  do 

Mercadores, atual rua Chile. A figura seguinte mostra o ponto de encontro entre 

a rua Chile e a Thomé de Souza atuais. 
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Figura 22: encontro entre a Praça Thomé de Souza e a rua Chile em 2010

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Observe-se bem a figura 23.

Figura 23: rua Chile em 2010

 
(Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=265696&page=2 )

110



Nota-se  a  presença  de  luz  elétrica,  carros  e  de  uma rua  larga  para 

facilitar sua circulação. O movimento, tranqüilo, justifica-se pelo fato da foto ser 

tirada por volta das dezenove horas no dia primeiro de novembro de 2010, 

véspera do feriado de finados. Mesmo assim, percebe-se o contexto moderno 

em que se vive na cidade. A presença de carros e de uma via larga permite 

pensar  que a dinâmica da Salvador  atual  requer  uma circulação viária  que 

permita atender as suas demandas da cidade. Santos (2006, p. 41) contribui: 

“As cidades não seriam hoje o que elas são se o automóvel não existisse.” 

Outro destaque é a existência de uma agência bancária, registrada quase que 

no centro da foto, um pouco mais acima e à esquerda. Na figura anterior, a 

nove, é possível encontrar a necessidade da propaganda que se vive na atual 

sociedade,  em que se  busca o  anúncio  de  venda de  inúmeros  produtos  e 

serviços, a fim de garantir clientes que os consumam.

Por fim, são as novas demandas do espaço urbano que contribuíram 

para a (re)  significação do CHS e do seu entorno,  fazendo com que estes 

espaços,  antes  limitados  35 à  Cidade  da  Bahia,  passassem  a  ter  sua 

configuração  definida  a  partir  desta  nova  realidade  que  se  apresenta  em 

Salvador,  que corresponde ao processo mundial  de Globalização. Esse fato 

pode ser  fundamentada através da seguinte afirmação de Santos  (2006,  p. 

141) 

“Vivemos o tempo dos objetos, [...] É assim que o espaço 
está  sempre  mudando  em  sua  fisionomia,  em  sua 
fisiologia,  em sua  estrutura,  em suas  aparências  e  em 
suas  relações.  A  celeridade  das  mudanças  deve-se, 
substancialmente,  à  multiplicidade  de  vetores  que  o 
percorrem, à rapidez de sua substituição, à novidade das 
forças que portam e à sua incidência sobre os objetos. 
Estes,  mesmo  recentes,  são  rapidamente  trocados, 
revalorizados ou desvalorizados.”

As mudanças que ocorrem em Salvador, a cada século até chegar ao 

XXI, correspondem exatamente ao pensamento trazido pelo professor Milton 

Santos. Em cada um deles, novas relações espaciais aconteciam de forma a 

35  “limitado” aqui não se refere ao sentido de restringir a importância da Cidade da Bahia. 
Esta, por sua vez tinha seus limites determinados considerando o contexto em que surgira. 
A Salvador  de  hoje,  ampliou  sua  área,  dinamizando  seu  espaço  segundo  a  lógica  do 
contexto atual. São duas realidades diferentes  
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exigir do espaço sua (re) configuração a fim de que ele pudesse atender as 

demandas de cada período.  Ainda mais,  os  objetos  distribuídos no  espaço 

recebem com impacto essas novas demandas e acabam por ter muitas vezes 

seu conteúdo, sua essência modificada de alguma forma. Mesmo assim, há 

uma certa resistência, por parte dos objetos existentes no lugar, que acabam 

por querer, mesmo que parcialmente, se manter presentes no espaço. Vilhena 

apud Santos (2006, p. 42),

“explica  que  o  objeto  tem  essência  e  existência.  Ele  tem, 
essência  porque  possui  uma  certa  e  determinada  natureza, 
pela qual se distingue de outros objetos. Desse modo, falamos 
de tal coisa e sabemos que é diferente de tal outra.O objeto 
tem existência porque se comporta em relação à consciência 
de maneira  a  poder  ser  constatado,  isto  é,  a  consciência  o 
constata porque ele tem existência.”

É refletindo sobre a existência desses objetos presentes desde o século 

XVII,  que  se  pode,  então,  por  isso,  afirmar  que  o  presente  e  o  passado 

convivem juntos na Salvador atual. As figuras 11 e 12 comprovam a discussão 

acima.

Figura : Largo do Pelourinho

(Fonte: http://www.fundacaojorgeamado.com.br/casa_localizacao.htm)
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Figura 11: Praça Castro Alves em 2010

(Fonte: RIBEIRO, Luana Dall’Agnol. 01/11/10)

Por  fim,  pode-se  pontuar,  também,  que  certas  segregações 

espaciais são heranças desde o século XVII. Bairros para ricos e pobres, na 

atualidade,  comprovam  tal  fragmentação  espacial  no  espaço  urbano  de 

Salvador,  o que já ocorria na Cidade da Bahia.  Vasconcelos (2002, p.  425) 

afirma:

“Permanências  espaciais:  a  manutenção  da  separação  das 
classes sociais (e indiretamente raciais), pela possibilidade de 
acesso  ao  mercado  imobiliário,  aos  prédios  de  luxo,  aos 
condomínios fechados, aos melhores bairros por um lado, e à 
consolidação de área pobres oriundas de invasão,...”

E assim configura-se a Salvador atual, com seu espaço organizado sob 

a ótica do permitido ou negado aos “melhores” espaços da cidade.

5.3 PRINCIPAIS AGENTES DE ATUAÇÃO

Atualmente,  o  espaço  urbano  de  Salvador  conta  com  agentes  de 

atuação semelhantes àqueles presentes no século XVII, embora tenham uma 

forma  única  de  atuação.  Essa  realidade  explica-se  devido  ao  contexto 

econômico ao qual este espaço está inserido e corresponde a uma realidade 

globalizada que exige, de certa forma, postura específica destes. 

O  Estado  continua  sendo  aquele  que  interfere  diretamente  na 

organização espacial da cidade, haja vista a revitalização do Pelourinho, por 

exemplo. Nas palavras de Araujo (2007, p.40) 

“O  Pelourinho  passa  de  mero  lugar  indesejável,  reduto  da 
degradação,  do abandono,  a  um lugar  desejado,  a partir  de 
1992,  onde  se  deu  início  ao  processo  de  requalificação  do 
CHS, agora sob a forma de um embelezamento das fachadas e 
como  imagens  a  serem  consumidas.  Assim,  a  política  de 
requalificação aposta no desenvolvimento de um novo lugar, 
com  valores  e  sociabilidades:  cria-se  uma  representação  e 

113

http://www.anoticia-to.com.br/edicoes/ed_185_pg_2.pdf
http://www.ub.es/geocrit/sn-69-67.htm
http://www.ucm.es/info/especulo/numero15/c_brasil.html


percepção do lugar, assinalada pelo 'espírito do lugar'.”

Esse  é  um  exemplo  de  como  a  intervenção  do  Estado  é  capaz  de 

transformar  toda  uma  estrutura  pré-estabelecida  em  momentos  históricos 

anteriores. No caso do Pelourinho, sua área foi (re) repensada para atender à 

nova  lógica  do  espaço urbano  de Salvador,  onde os  seus espaços  devem 

contemplar uma estrutura que corresponda a um espaço destinado ao turismo. 

Pinho (1998) aponta que “A consciência de que o "exotismo" se vende com 

uma mercadoria, na forma de pacotes de turismo ou de bens de cultura,  é 

pacificamente reconhecida por vários dos principais agentes interessados em 

promover a Idéia de Bahia36.” No caso de Salvador, pode-se, então, considerar 

que a cultura presente na cidade, principalmente na área do CHS, devido à sua 

história, ganha a forma de um “bem” a ser vendido, a ser colocado como um 

local  importante  a  ser  conhecido,  tornando-se  identidade  para  quem  mora 

nesta cidade e uma referência para a história do Brasil. 

O Centro Histórico de Salvador é marcado tanto pelo Pelourinho, como 

pela Praça da Sé e tendo também sua parte de importância, a Avenida Sete, 

assim  como todas  aquelas  vias  que  passariam a  interligar  esse  trecho  da 

cidade com todos os outros que viriam a surgir. Em seguida, outras vias de 

circulação,  as  do  vale  principalmente,  têm  seu  papel  fundamental  na 

dinamização  da  circulação  urbana  atual.  Assim  sendo,  quando  se  trata  da 

reconfiguração do Pelourinho, também se está falando numa outra significação 

para essa parte da cidade e seu entorno. Para Vasconcelos (2002, p. 420)

 “...  No  momento,  é  mais  comum  o  Estado  investir  na 
urbanização  e  regularização  das  invasões  e  favelas  já 
existentes, como no caso do programa ‘Viver Melhor’.

Por outro lado, o Estado ainda realiza grandes obras de infra-
estrutura, como as de saneamento (como o Programa ‘Bahia 
Azul’) e de manutenção do sistema viário. Obras específicas, 

36  O autor define a Ideia de Bahia como sendo “o ‘sentimento’ de diferença que baianos têm 
em relação ao resto do país e do mundo; que este "sentimento" é constituído a partir de 
narrativas específicas; que estas narrativas condensam conteúdos particulares; que estes 
conteúdos  são  ideológicos,  no  sentido  interpretativista  apresentado  acima;  que  esta 
ideologia  é  tanto  a  base  para  a  construção  de  um  consenso  político  com  vistas  à 
dominação, como a base para a reprodução de uma multiplicidade de bens simbólicos, 
negociados no mercado internacional de cultura”
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como a ampliação do Aeroporto, continuam sob a direção do 
Estado.”

Ou seja, todas as transformações espaciais necessárias para viabilizar a 

dinamização de Salvador sofrem diretamente a influência do Estado. 

O Estado aparece,  então,  como um agente importante nas principais 

modificações  do  espaço  urbano  de  Salvador,  mas  não  é  só  ele.  Para 

Vasconcelos  (2002,  p.  345)  “O  Estado  continuou  sendo  o  principal  agente 

transformador da metrópole baiana, juntamente com os agentes econômicos.” 

Em relação à  questão  religiosa,  a  Igreja  Católica  ainda  mantém sua 

participação mesmo não sendo a única religião que se impõe sobre a cidade. 

Após a vinda dos africanos naquela área da cidade, hoje pode-se notar, houve 

o aumento do número de terreiros fazendo que a cidade passasse a ter uma 

diversidade religiosa considerável. Vasconcelos (2002, p.350) aponta também 

que “A Igreja católica continuou seu processo de declínio, ameaçada em duas 

frentes: pelo dinamismo das novas igrejas pentecostais e pelo revigoramento 

dos cultos afro-brasileiros.” Ainda assim, Salvador, mantém em seu espaço as 

Igrejas que se misturam à presença dos terreiros e das Igrejas Evangélicas.

Juntamente ao Estado e às Igrejas, somam-se os agentes econômicos 

tais como industriais,  comerciantes e imobiliários que, segundo Vasconcelos 

(2002, p. 347), “transformavam a cidade”. Afinal é nova lógica mundial atribuída 

ao lugar fazendo com que ele tenha uma nova organização e o urbano uma 

nova  função.  Com  os  dois  primeiros  é  possível  compreender  o  processo 

produtivo que aumentou, principalmente na RMS, assim como a ampliação dos 

serviços prestados à sociedade. Os imobiliários contribuem, juntamente com a 

construção civil, para com as novas construções presentes na cidade. 

São  determinados  agentes  de  atuação  que,  desde  o  século  XVII, 

permanecem atuando sobre Salvador, porém, adequados ao sistema capitalista 

atual. Sistema este, que (re) configurou a função desta propondo novas lógicas 

de circulação, de construção de intervenção por parte do Estado para que o 

novo “papel” de Salvador, a de cidade turística seja atingido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da Cidade da Bahia ao espaço urbano de Salvador, cinco séculos se 

passaram, tendo  como  pano  de  fundo  as  muitas  modificações  que  a 

transformaram.  O  Brasil  não  é  mais  uma  colônia  de  Portugal,  tampouco 

Salvador é a capital  do Brasil.  Não se vive mais no Barroco, mas ainda se 

mantém  muito  dos  seus  contrastes,  das  suas  contradições.  Vive-se  numa 

cidade do possível e do impossível, naquela cidade que um dia foi pensada 

sobre o alto para que os arredores não fossem invadidos. 

O  espaço  urbano  de  Salvador,  hoje,  é  o  resultado  de  processos 

passados  através  dos  quais  teve  sua  área  ampliada,  seu  povo  com  sua 

identidade construída e sua dinâmica atualizada a cada instante.

A Cidade  da  Bahia,  envolta  pelo  processo  de  colonização,  sendo  o 

Estado Português um agente fundamental  no processo de sua construção , 

encontrou nas poesias de Gregório de Mattos as palavras árduas de um tempo 

em que criticar este mesmo Estado assim como o Clero, era demonstração de 

pura ironia.

Mesmo  tendo  vivido  durante  o  século  XVII,  Gregório  de  Mattos 

conseguiu  perpassar  pelos  cinco  séculos  desde  a  fundação  de  Salvador  e 

contribuir  para sua (re)  leitura.  Uma cidade caracterizada pela presença da 

Igreja  e  do  Estado  Português,  teve  suas  dimensões  definidas  a  partir  da 

necessidade de ampliação do domínio por esses dois agentes. O medo das 

invasões fez com que ela se organizasse segundo a lógica da proteção de sua 

área.  Fortes  construídos  e  limites  determinados,  paralelamente  à 

implementação de conventos e igrejas dentro de seus limites territoriais, e fora 

deles, a fim de garantir sua dominação, fizeram com a Cidade crescesse e se 

desenvolvesse  sob  a  luz  dos  interesses  de  dominação  por  parte  desses 

agentes de atuação.   

Outro  fator  importante  nessas  considerações,  é  que  as  leituras 

propostas sobre a Cidade da Bahia e sobre o espaço urbano de Salvador, na 

atualidade, são apenas considerações e não verdades absolutas. São análises 

realizadas a partir das poesias de Gregório de Mattos, mas não são as únicas 

possíveis.  Provavelmente  outras  interpretações  poderão  surgir,  segundo  a 

percepção de cada indivíduo. 
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A teoria da Literatura permite que se entenda que toda produção literária 

corresponde a uma determinada leitura acerca dessa produção,  não sendo 

esta leitura a única a ser considerada. A verdade que se observa em cada 

produção literária é correspondente ao contexto produzido e a quem a produz. 

No entanto, não se pode esquecer do leitor, que é quem pratica o ato de leitura 

e através dela, interpreta palavra por palavra, tentando chegar à essência do 

que está escrito. É através dessa busca pelo “Eu” literário que acompanha a 

produção, que se pode, pelo menos, chegar a informações e situações que 

possam  ter  composto,  em  algum  momento,  contextos  da  realidade  vivida, 

presenciada. 

A Literatura, sob esse ponto de vista muito contribuiu para as análises da 

Cidade  da  Bahia  do  século  XVII,  pois  a  sua  teoria  permitiu  pensar  sobre 

algumas das possibilidades de leitura de Salvador durante seu início. Nesse 

sentido, o poeta Gregório de Mattos, de certa forma, ressuscitou, senão pelos 

seus maldizeres, mas pelas interpretações de suas poesias, mesmo que de 

forma incompleta (e com certeza disso!), uma (re) leitura da Cidade da Bahia.

Quanto aos estudos sobre a Geografia, devem continuar sempre tendo 

em mente a noção de que ela é um caminho do conhecimento que, junto a 

outros, permite uma visão mais ampla do fenômeno que se quer analisar. É a 

interdisciplinaridade  que  deve  ser  considerada  como  uma  maneira  mais 

completa e global de refletir sobre as questões mundanas; afinal ela permite o 

caminhar  lado  a  lado  de  conhecimentos  que  se  complementam.  Por  isso, 

pensar a Geografia na Literatura é possível. 

Não se dá por fim as discussões sobre Gregório de Mattos, tampouco 

sua  produção.  Sugere-se  que  se  aprofunde  sobre  sua  produção  a  fim  de 

especificar mais a realidade que se colocava para o poeta.

No que diz respeito à Salvador de hoje, sua espacialidade encontra-se 

(re) configurada segundo a lógica dos tempos atuais. Muitas das construções 

efetuadas durante o século XVI e XVII se mantém até hoje, como a Rua das 

Vassouras, a própria rua Chile37, a igreja da Ajuda e a Praça Castro Alves. Hoje, 

esses e tantos outros pontos são uma comprovação do passado e tornaram-se, 

entre outros, pontos de destaque na cidade. Exercem sobre a mesma uma 

37  Esta rua já existia, mas com outro nome: Direta dos Mercadores
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