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RESUMO 
 

 

A arte escultórica em contexto urbano sempre se constituiu em um dos mais eficientes 

veículos de comunicação com vistas à perpetuação de fatos marcantes e personalidades 

notáveis da história, responsáveis pela formação da memória e da identidade coletiva 

dos povos. Esta tradicional visão sobre os monumentos foi bastante modificada e sofreu 

profundas  transformações ao longo do tempo. Em Salvador, o monumento escultórico 

adquiriu forte personalidade a partir de influências peculiares da cultura local, passando 

a se constituir em um dos mais importantes e originais acervos urbanos do país. As 

condições socioeconômicas da população, carente de educação, moradia, emprego e 

segurança acabaram por fomentar os atos de vandalismo, que, aliado às ações ínfimas 

dos poderes públicos, fizeram com que este acervo fosse, aos poucos, se deteriorando e 

ameaçando desaparecer, exigindo políticas de preservação eficientes, que promovam a 

salvaguarda dessas obras. O objetivo principal desta pesquisa foi estabelecer uma ampla 

investigação sobre o tema, produzindo uma coletânea de informações relevantes que se 

encontravam dispersas em acervos públicos e privados do país, com ênfase para os 

aspectos sígnicos, historiográficos e aqueles voltados para a sua preservação. Para 

alcançar esses objetivos empreendeu-se uma metodologia estruturada em quatro partes: 

na  primeira foram analisadas questões relacionadas ao conceito, à história e ao restauro 

em âmbito global; a segunda afasta-se do contexto geral e volta-se, especificamente, 

para a Cidade do Salvador, analisando os principais fatores e especificidades locais que 

influenciaram a confecção e conservação dessas obras; a terceira aborda a questão dos 

materiais, as principais lesões e as metodologias de tratamento. Nesse contexto, foi 

realizada uma análise para determinação da composição química de esculturas metálicas 

e verificação de suas ligas correspondentes, através da utilização de Fluorescência de 

Raios X. Este experimento mostrou-se relevante para o estudo de bens culturais já que, 

a partir de sua composição e da constituição de um eficiente banco de dados é possível 

identificar a autoria, a data, o local e a técnica de fundição de outras esculturas, cujas 

informações permanecem indeterminadas. A quarta, e última parte, analisa sete 

monumentos de grande relevância para a Cidade, selecionados a partir da tipologia dos 

materiais utilizados. Como resultado desta pesquisa foram obtidas valiosas informações 

técnicas e iconográficas que, por certo, auxiliarão futuras pesquisas e servirão de 

subsídios às novas restaurações. 

 

Palavras-chave: escultura, monumento, restauração, patrimônio histórico. 
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ABSTRACT 

 

Sculptural art in the urban context used to be one of the most efficient means of 

communication to perpetuate the striking facts and notable personalities from history 

that have been responsible for the formation of memory and collective identity of the 

people. This traditional view of monuments has been highly modified and has 

undergone major changes over time. In Salvador, the sculptural monument acquired a 

strong personality from the singular influences of local culture, eventually becoming 

one of the most important and original urban collections in the country. However, the 

socioeconomic conditions of the population, the lack of education, housing, 

employment, and safety, have fostered acts of vandalism, which, combined with the 

inadequate actions of public authorities, have caused this collection to slowly deteriorate 

and threaten to disappear, thus requiring efficient conservation policies to further the 

preservation of these works. The main objective of this research was to establish a full 

investigation of this subject, producing a collection of relevant information that was 

scattered in public and private collections across the country, with an emphasis on 

symbolic aspects, historiographic characteristics, and those focusing on their 

preservation. To achieve these goals, a structured methodology was undertaken in four 

parts: in the first, issues related to concept, history and restoration are globally analyzed; 

the second departs from the general context and turns specifically to the city of 

Salvador, analyzing the main factors and local specificities that influenced the creation 

and maintenance of these works; the third addresses the issue of materials, principal 

damage and treatment methods. In this context an analysis was performed to determine 

the chemical composition of metallic sculptures and verify their corresponding alloys, 

by using X-ray fluorescence. This experiment proved relevant for the study of cultural 

objects, since from their composition and by creating an efficient database, it is possible 

to identify the authorship, date, place and casting techniques of other sculptures whose 

information remains undetermined. The fourth and final section examines seven 

monuments of great importance to the city, selected by the type of materials used. As a 

result of this research valuable technical and iconographic information was obtained 

that will certainly assist future research and serve as aids for new restorations. 

 

Key words: sculpture, monument, restoration, historical landmark. 
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INTRODUÇÃO 

 

Poucas formas de apreensão e divulgação do conhecimento humano são tão 

significativas quanto os monumentos edificados, aqui entendidos como elementos 

urbanos de importância histórica e/ou artística, repletos de simbolismos individuais e 

coletivos, objetos reais que envolvem a memória, a criação, as experiências vividas, as 

emoções e os sentimentos humanos. 

É neste contexto que estão inseridos os monumentos escultóricos de Salvador, objeto 

de estudo deste trabalho, obras de temáticas e tipologias variadas, confeccionados em 

diversos materiais e que se constituem, na maioria das vezes, em verdadeiros livros 

expostos a céu aberto. São obras não só de incalculável valor histórico e artístico, mas 

também, referencial urbano e elemento de identidade de um povo, estado ou nação. 

Observa-se, no entanto, que com o crescimento acentuado e desordenado, as cidades 

vão, aos poucos, perdendo sua personalidade, desprezando sua memória, convertendo-

se em espaços frios, sem caráter e desprovidos de identidade. Os monumentos ficam, 

então, abandonados à própria sorte, isolados do convívio urbano, não mantendo 

qualquer espécie de relação entre o espaço circundante e a população, que passa a 

desprezá-los e hostilizá-los com atos de vandalismo. 

Em Salvador, devido às suas especificidades, notadamente no que se refere à existência 

de graves problemas sociais, além de condições atmosféricas desfavoráveis, de aspectos 

históricos e culturais envolvidos, da ineficiência dos serviços públicos de limpeza, de 

segurança, de manutenção preventiva e corretiva dessas obras, que acabam produzindo 

um agravamento da situação, esses monumentos entram em acelerado e perigoso 

processo de deterioração. 

Fundamentalmente, o objetivo geral deste trabalho é investigar os monumentos 

escultóricos de Salvador, sob os pontos de vista da historicidade, dos aspectos sígnicos e 

da conservação, no intuito de produzir uma coletânea de informações substanciais, 

fundamentadas em pesquisas documentais e iconográficas, que se encontram, hoje, 

dispersas em acervos públicos e privados do país. Desta forma, pretende-se contribuir 

para o desenvolvimento de pesquisas nesta área, aprofundando o estudo sobre essas 

obras de grande relevância histórica e cultural para a Cidade. 
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O legado que se pretende deixar, a partir desta investigação, será possibilitar o 

aproveitamento do conteúdo por pesquisadores e profissionais de restauro, além de 

proporcionar maior conhecimento e conscientização, por parte da comunidade, a 

respeito da existência e necessidade de preservação deste importante acervo. São obras 

de incalculável valor histórico e artístico que, devido ao estado de conservação e a 

ausência de políticas públicas de preservação, podem estar a caminho do 

desaparecimento. 

Os objetivos específicos são: 

 Quantificar, identificar e descrever, sinteticamente, os principais monumentos 

escultóricos existentes e desaparecidos no espaço urbano de Salvador; 

 Selecionar sete monumentos representativos segundo a tipologia dos materiais 

utilizados e elaborar um relato histórico cronológico, resgatando sua memória 

iconográfica, com ênfase para as questões referentes à conservação e ao restauro; 

 Identificar e descrever as relações sígnicas entre os monumentos selecionados e a 

Cidade; 

 Identificar, segundo pesquisa de campo, a composição química e liga metálica 

correspondente, de alguns monumentos presumidamente em bronze, através de 

análise com fluorescência de raios-X; 

 Aprofundar o conhecimento teórico e prático sobre o assunto, no que diz respeito 

ao estudo dos materiais, suas patologias, experimentos e procedimentos 

utilizados na conservação e restauro dessas obras; 

 Estabelecer critérios e estratégias para a concepção e conservação dessas obras; 

 Promover maior democratização do conhecimento sobre o assunto, ao 

disponibilizar dados do arquivo técnico da Prefeitura, propondo funcionar como 

instrumento auxiliar para profissionais, pesquisadores, instituições e agentes 

públicos responsáveis pela salvaguarda dos monumentos; 

 Oferecer contribuições às pesquisas científicas desenvolvidas nesta área, com a 

obtenção de resultados efetivos, que venham subsidiar os serviços de 

conservação e restauro dos monumentos escultóricos da Cidade. 

A grande motivação para a escolha do tema deve-se ao longo tempo de atuação 

profissional na área de arquitetura, urbanismo, arte e patrimônio histórico. A 

convivência diária com essas obras, participando do quadro funcional da Prefeitura 
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Municipal de Salvador e buscando, a todo o instante, meios para viabilizar sua 

conservação, levou a admirar, não só a obra de arte como tal, mas também a carga 

histórica e as mensagens implícitas que cada escultura carrega e transmite ao observador 

com grande intensidade. 

Estas mensagens passam despercebidas aos olhos da população, normalmente 

desinformada, apressada e conectada a outras espécies de estímulos visuais. Os 

monumentos tornam-se então objetos invisíveis. Paradoxalmente, para a maioria das 

pessoas, a presença desses artefatos somente é percebida com a constatação da sua 

perda, ou seja, após o seu súbito desaparecimento, cuja lacuna provocada proporciona 

uma sensação de vazio, confusões e alterações na percepção visual do espaço urbano.  

A abrangência espacial, para esta pesquisa, foram os limites cartográficos do 

Município de Salvador, enquanto o recorte temporal começa com a instalação do 

marco do Oratório da Cruz do Pascoal, em 1743, e termina no ano de sua restauração, 

portanto, em 2014. Fizeram parte do estudo 128 obras escultóricas que constam nos 

Apêndices A e B, com as seguintes tipologias: bustos, estátuas, hermas, esculturas 

abstratas, memoriais, chafarizes, oratórios, conjuntos escultóricos, marcos e obeliscos, a 

partir dos quais foram selecionados sete monumentos para análise. O critério de escolha 

foi estabelecido com base na questão dos materiais utilizados, buscando-se representar 

as principais tipologias, além da importância e simbologia para a Cidade. Assim, foram 

contemplados: a Cruz do Pascoal (alvenaria e arenito), o Obelisco em Homenagem a 

Família Real (Lioz), a Estátua do Cristo Redentor (Carrara), a Sereia de Itapuã (ferro), o 

Monumento a Cidade do Salvador (resina de poliéster reforçada com fibra de vidro), o 

Monumento ao 2 de Julho (mármore e bronze) e a Estátua de Castro Alves (bronze e 

granito).   

Alguns monumentos apresentam problemas quanto a sua terminologia, exemplificando, 

a escultura abstrata do artista Mário Cravo, na Praça Cairu, é mencionada, por alguns 

autores, com a denominação “Fonte da Rampa do Mercado", por se tratar de fonte 

luminosa, ou ainda “Monumento à Cidade do Salvador”. Da mesma forma, o 

“Monumento ao Poeta Castro Alves”, também é citado com a referência “Estátua” em 

sua nomenclatura. Com a finalidade de evitar possíveis problemas de interpretação, 

empregou-se a mesma designação utilizada pela Fundação Gregório de Mattos, órgão de 

proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural da Prefeitura Municipal de 
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Salvador, já que esta terminologia vem sendo utilizada há muito tempo e encontra-se 

sedimentada.  

Os procedimentos metodológicos desenvolveram-se, fundamentalmente, em três 

etapas, a primeira constituiu-se em pesquisa teórica, baseada na consulta bibliográfica a 

livros, teses, dissertações, publicações nacionais e internacionais, artigos e textos, 

periódicos de grande circulação na Cidade, como os jornais Tribuna da Bahia, A Tarde, 

Jornal da Bahia e Correio da Bahia. O conteúdo bibliográfico foi obtido, entre outros 

locais, em bibliotecas de unidades da Universidade Federal da Bahia, a exemplo das 

bibliotecas da Faculdade de Arquitetura, do CEAB, da Escola Politécnica, da Escola de 

Belas Artes e da Escola de Filosofia. Foram visitadas, também, outras instituições como 

o Arquivo Público Municipal, a Biblioteca Central e Arquivo Público do Estado, o 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da 

Bahia (IPAC), o Museu Tempostal, e pesquisados documentos, relatórios, propostas, 

projetos, planos de trabalho e registros gráficos e fotográficos de artistas, profissionais e 

empresas de restauro existentes na Fundação Gregório de Mattos. Importante citar 

alguns destes profissionais, como os Professores Mário Mendonça de Oliveira e José 

Dirson Argôlo, os restauradores Carlos Barbosa e Ramón Marcial, além dos artistas 

Mário Cravo Júnior , Tati Moreno, Juarez Paraiso e Nanci Novais. 

Durante a segunda etapa foram realizadas vistorias e mapeamento de todos os 

monumentos escultóricos expostos ao ar livre existentes na Cidade, com o objetivo de 

observar o seu estado de conservação atual e formar uma base de dados, com registro 

atualizado, dessas obras. Também, aqui, foram feitas análises referentes à composição 

química de esculturas em bronze, através da utilização da Fluorescência de Raios X, 

com o acompanhamento e supervisão dos professores Luiz Rogério Pinho de Andrade 

Lima e Mário Mendonça de Oliveira, do Departamento de Ciência e Tecnologia dos 

Materiais da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. 

A terceira e última etapa compreendeu a seleção, o cruzamento e a avaliação das 

informações obtidas nas etapas anteriores, procurando atingir os objetivos propostos e  

deixar uma contribuição científica para o estudo e avanço das pesquisas.  

A estruturação do trabalho desenvolve-se em seis capítulos: 



34 
 

O Capítulo I descreve os principais fundamentos teóricos da pesquisa, fazendo uma 

abordagem do tema em escala global. Nele são analisados os aspectos conceituais e 

tipológicos (seção 1.1), bem como a origem e as transformações ocorridas ao longo do 

tempo (seção 1.2) e as principais teorias sobre o assunto, estabelecendo uma correlação 

com os monumentos escultóricos (1.3).  

O Capítulo II possui uma abordagem estritamente local, analisa os monumentos de 

Salvador,  relacionando-os a fatos e condicionantes que são peculiares da Cidade, como 

sua geografia (seção 2.1), sua origem, história e evolução urbana (seção 2.2), os fatores 

políticos e socioeconômicos (seção 2.3), os aspectos culturais (seção 2.4) e os 

parâmetros legais (seção 2.5).  

O Capítulo III faz um enfoque sobre a questão dos materiais, no que tange as suas 

características,  principais lesões e metodologias de tratamento (seção 3.1). A seção 3.2  

apresenta uma pesquisa desenvolvida pelo mestrando na área de arqueometria,  tendo 

como objetivo determinar a composição química, e liga metálica correspondente, de 

esculturas, através do método de Fluorescência de Raios X (XRF). 

O Capítulo IV faz um estudo detalhado sobre sete obras escultóricas que foram 

selecionadas de forma a representar os principais grupos de materiais utilizados na 

confecção desses artefatos, evidenciando o percurso histórico de cada uma delas, com 

ênfase nas questões da conservação e do restauro. Nele estão contidas informações 

textuais e fotográficas relevantes, obtidas em livros e publicações científicas, mas, 

principalmente, a partir de documentos e periódicos encontrados na Fundação Gregório 

de Mattos, produzidos por técnicos, artistas e restauradores.  

Ao final do trabalho, é elaborada uma conclusão sobre a pesquisa, onde são avaliadas 

todas as informações e resultados gerais obtidos, assim como estabelecidos critérios e 

recomendações para a concepção, conservação e restauro de monumentos escultóricos, 

expostos ao ar livre, no espaço urbano de Salvador, fundamentados nas informações 

obtidas em pesquisa. Encerra-se o trabalho com  as referências bibliográficas.  

O Apêndice A apresenta o mapa de localização dos monumentos escultóricos de 

Salvador, enquanto o Apêndice B identifica e faz uma síntese descritiva e iconográfica, 

em um total de 128 obras. Consiste em inventário iniciado pelo restaurador Carlos 

Barbosa, em 1990, contemplando sessenta e quatro esculturas,  sendo complementado e 
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atualizado pelo autor desta dissertação. O Apêndice C apresenta os monumentos 

desaparecidos. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS: A ESCULTURA EM CONTEXTO GLOBAL 

 

Em que pese às características estritamente locais desta pesquisa, na qual a abrangência 

é o limite territorial do Município de Salvador, considera-se relevante uma abordagem 

mais ampla do assunto, para compreensão geral da problemática da arte escultórica, 

fortemente influenciada pelas grandes transformações políticas, sociais e tecnológicas 

verificadas ao longo dos anos, em escala mundial. 

1.1 Aspectos conceituais e tipológicos  

O estudo da arte sempre foi objeto cercado de muita polêmica, sendo, até hoje, motivo 

de muitas divagações conceituais, históricas, antropológicas, teológicas e filosóficas. As 

grandes mudanças ocorridas, ao longo do tempo, acabaram por provocar grande 

desentendimento e uma profusão de conceitos generalizados sobre o assunto, atingindo 

um grau de subjetividade e complexidade sem precedentes. Assim, quando se fala em 

arte, nenhuma definição parece ser absolutamente consensual ou livre de 

questionamentos. 

No caso da escultura em meio urbano, também conhecido como monumento 

escultórico, os conceitos e definições são, da mesma maneira, motivo para diversas 

interpretações, pois, além de estarem inseridos no âmbito do estudo da arte, estão, 

também, fortemente relacionados às esferas do urbanismo, da arquitetura, do 

paisagismo e da engenharia, com incursões, também, no campo da psicologia e da 

sociologia. 

Não obstante essa complexidade, pretende-se aqui esboçar uma síntese geral sobre 

alguns conceitos que contribuam para a compreensão e análise do tema estudado, a 

começar pelo conceito de monumento, já que o aprofundamento do assunto, em suas 

diversas vertentes, por certo, provocaria um desvio do foco principal desse trabalho. 

O monumento existe desde os primórdios da civilização. Para Le Goff (1990, p. 535), a 

palavra latina monumentum remete para a raiz indo-europeia men, que exprime uma das 

funções essenciais do espírito (mens), a memória (meminí). O verbo monere significa 

„fazer recordar‟, de onde „avisar‟, „iluminar‟, „instruir‟. O monumentum é um sinal do 
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passado. Atendendo às suas origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode 

evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos: 

Quando Cícero fala dos monumenta hujus ordinis [...] designa os atos 

comemorativos, quer dizer, os decretos do senado. Mas desde a Antiguidade 

romana o monumentum tende a especializar-se em dois sentidos:  

1) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco de triunfo, 

coluna, troféu, pórtico, etc.;  

2) um monumento funerário destinado a perpetuar a recordação de uma 

pessoa no domínio em que a memória é particularmente valorizada: a morte 

(LE GOFF, 1990, p.535).  

 

Segundo Riegl (2006, p.43), por monumento, no sentido mais antigo e verdadeiramente 

original do termo, entende-se uma obra criada pela mão do homem e edificada com o 

propósito preciso de conservar presente e viva, na consciência das gerações futuras, a 

lembrança de uma ação ou destino (ou a combinação de ambos). Riegl (2006, p.45)  faz, 

ainda, distinção entre monumento histórico e artístico: 

Todo monumento de arte é, sem exceção e simultaneamente, um monumento 

histórico, na medida em que representa um estado determinado na evolução 

das artes plásticas e não pode encontrar, em sentido estrito, um equivalente. 

De modo inverso, todo monumento histórico é também um monumento 

artístico, porque mesmo um pequeno escrito, como um folheto rasgado sobre 

o qual se encontra registrada uma nota breve e sem importância, comporta, 

além do valor histórico expressado na evolução da fabricação do papel, da 

escrita, dos meios utilizados para escrever etc., uma série de elementos 

artísticos: a configuração do folheto, a forma dos caracteres e a maneira de os 

associar. 

Estabelecendo uma análise sintética e temporal, Debray (1993, p.22) afirma que o 

monumento está intimamente ligado à forma como cada civilização trata a morte. Sua 

história, no Ocidente, nos permite observar o afastamento de sua origem funerária, 

adquirindo funções ideológicas e celebrativas até perder sua lógica no final do século 

XIX, chegando destituído de funções nas cidades contemporâneas. 

Segundo Leal (1962, p.211), em seu Dicionário de Belas Artes, “monumento é obra ou 

construção destinada a transmitir à posteridade a memória de um fato ou pessoa de 

grande vulto, edifício majestoso, mausoléu ou obra notável”. O dicionário define, ainda, 

outras terminologias importantes que serão empregadas no decorrer desse trabalho, são 

elas: 

a) Escultura: é arte de esculpir, modelar; arte feita por escultor; arte de reproduzir os 

objetos em relevo em material duro, necessitando para isto de um escopro ou cinzel; 

b) Estátua: escultura de figura representada inteira; 
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c) Busto: representação pictórica ou escultórica da cabeça humana, com o pescoço e 

parte do peito; 

d) Herma: busto ou figura em meio corpo prolongando-se em pedestal; 

e) Obelisco: monumento em forma de agulha piramidal, geralmente em monólito;  

f) Marco: sinal de demarcação; bloco de pedra com inscrição assinalando um fato 

importante; posse da terra ou data de um feito qualquer; 

g) Efígie: figura; imagem; representação de uma pessoa. 

h) Memorial: monumento erguido em homenagem ou memória de algum acontecimento 

ou pessoa. 

i) Chafariz: fontanário, por vezes com características ornamentais, com uma ou mais 

bicas para abastecimento público de água. 

j) Oratório: nichos com imagens de santos, destinado à devoção. 

Pensar em monumento é remeter, necessariamente, ao domínio do simbólico. A 

produção de símbolos acontece também com a elaboração de “constructos” que incluem 

sempre uma comunicação, ou melhor, uma transmissão intencional de mensagens, como 

afirma Serra (1991, p.88):  

O conteúdo dessas mensagens representa os valores e interesses do 

imaginário coletivo da sociedade. Assim, a instituição de um monumento 

vem a ser a sua realização como um fato social, sua inserção num sistema de 

referências socialmente estabelecidas; e implica na atribuição ao objeto em 

que ele se configura de um valor simbólico reconhecido por uma coletividade 

determinada. 

O grupo social reconhece o valor simbólico do monumento porque compartilha do 

mesmo sistema, ou código, que norteia a sociedade. Naquelas mais complexas, dada  à 

sua pluralidade, o símbolo pode não ter o mesmo sentido para todos os segmentos 

sociais, ou seja, o consenso nem sempre é comum. Não obstante, determinados grupos, 

mesmo não aceitando o conteúdo da mensagem, reconhecem a sua “gramaticalidade”, 

ou melhor, a aptidão comunicativa desse objeto caracterizado como monumento. 

Geertz (1989, p. 61) esclarece que os sistemas simbólicos são essenciais para direcionar 

as ações ou organizar as experiências. Para ele, o homem necessita atribuir significado, 
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dar sentido a tudo que o rodeia, assim, é um animal incompleto e inacabado que se 

completa e se acaba através da cultura. 

Essa memória e simbolismo relacionados ao monumento estão, intrinsicamente, ligados 

ao conceito de patrimônio, como é definido pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), como o legado que se recebe do passado, 

vive-se no presente e transmite-se às futuras gerações. O patrimônio cultural e natural é 

fonte insubstituível de vida e inspiração, pedra de toque, ponto de referência, identidade 

(UNESCO, 2013). Assim: 

Quando se preserva legalmente e na prática o patrimônio cultural, conserva-

se a memória do que fomos e do que somos: a identidade da nação. 

Patrimônio, etimologicamente, significa "herança paterna"- na verdade, a 

riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, e que se vai transmitindo 

de geração a geração (FUNDARPE, 2013). 

A Unesco amplia o conceito tradicional de patrimônio, até então voltado apenas para os 

aspectos físicos e materiais: 

Já é amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a 

memória e as manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por 

monumentos, sítios históricos e paisagens culturais. Mas não só de aspectos 

físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais, contido nas 

tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos 

outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados 

coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível da 

herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial 

(UNESCO, 2013). 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), artigo 216, 

constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor 

histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Para Cancline (2008, p.160), esse conjunto de bens e práticas tradicionais, que faz com 

que um grupo se identifique como nação ou como povo, é apreciado como um dom, 

algo que se recebe do passado com tal prestígio simbólico que não cabe discuti-lo. As 
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únicas operações possíveis – preservá-lo, restaurá-lo, difundi-lo – são a base mais 

secreta da simulação social que os mantém juntos. 

Feito este breve esclarecimento, a respeito de monumento, símbolo e patrimônio, torna-

se importante agora a análise do primeiro, sob o ponto de vista de sua correlação com a 

cidade e o espaço urbano. Contrariamente à maioria das obras de arte escultóricas ou 

pictóricas, normalmente concebidas para áreas fechadas como aquelas expostas em 

museus e galerias, ou ainda em coleções particulares, os monumentos possuem relação 

de reciprocidade e interdependência muito grande com o espaço urbano e os diversos 

atores da vida citadina. O cotidiano das cidades está sempre atuando e interferindo sobre 

a percepção desses artefatos e vice versa, nesta ótica, a cidade apresenta-se como um 

cenário, um suporte para este tipo de manifestação artística. 

Para Cancline (2008, p.283), os monumentos públicos fazem parte da cidade de maneira 

indissociável do complexo conjunto de informações que compõem a vida urbana, estas 

informações, por vezes divergentes, ambíguas e extremamente contraditórias, são 

elementos que se associam à leitura do espaço. 

Nesse ponto, acredita-se relevante uma reflexão sobre alguns conceitos relacionados à 

reciprocidade de percepção entre os monumentos e o espaço urbano, como imagem, 

paisagem, marco, referência, significado e identidade. Para Lynch (1997, p.5), uma 

paisagem admirável é o esqueleto sobre o qual muitas raças primitivas erigem seus 

mitos socialmente importantes. Durante a guerra, as recordações comuns da “cidade 

natal” eram quase sempre o primeiro e mais fácil ponto de contato entre os soldados 

solitários. 

Nas palavras de Lynch (1997, p.139): 

A partir de relatos de antropólogos, por exemplo, deduzimos que, em geral, o 

homem primitivo é profundamente ligado à paisagem em que vive; ele 

distingue e dá nomes às partes menores. Os observadores se referem à grande 

profusão de nomes e lugares, mesmo em países desabitados, e ao 

extraordinário interesse pela geografia. O meio ambiente é parte integrante 

das culturas primitivas; as pessoas trabalham, criam e interagem em 

harmonia com sua paisagem. Na maior parte dos casos, sentem-se 

completamente identificadas com ela e relutam em deixá-la; ela representa a 

continuidade e a estabilidade num mundo incerto. 

A imagem, segundo Lynch (1997, p.7) “é o resultado de processo bilateral entre o 

observador e seu ambiente. Este último sugere especificidades e relações, e o 
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observador – com grande capacidade de adaptação e à luz de seus próprios objetivos – 

seleciona, organiza e confere significado àquilo que vê”. 

Lynch (1997, p. 1) afirma, ainda, que cada cidadão tem vastas associações com alguma 

parte de sua cidade, e a imagem, de cada um, está impregnada de lembranças e 

significados. Ele a decompõe em identidade, estrutura e significado: 

Uma imagem viável requer, primeiro, a identificação de um objeto, o que 

implica sua diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento enquanto 

entidade separável. A isso se dá o nome de identidade, não no sentido de 

igualdade com alguma outra coisa, mas com o significado de individualidade 

ou unicidade. Em segundo lugar, a imagem deve incluir a relação espacial ou 

paradigmática do objeto com o observador e outros objetos. Por último, esse 

objeto deve ter algum significado para o observador, seja ele prático ou 

emocional. O significado também é uma relação, ainda que bastante diversa 

da relação espacial ou pragmática (LYNCH, 1997, p.9). 

A cidade com sua dinâmica própria, reforçada com a simbologia de seus monumentos, 

pode ser apropriada pela população como uma espécie de ninho, ovo, universo 

particular, porto seguro, como se refere Bachelard (2003, p.111) numa associação da 

imagem com a função habitar:  

A casa-ninho nunca é nova. Poderíamos dizer, de um modo pedante, que ela 

é o lugar natural da função de habitar. Volta-se a ela, sonha-se voltar como 

um pássaro volta ao ninho, como a ovelha volta ao aprisco. Esse signo da 

volta marca infinitos devaneios, pois os regressos humanos acontecem de 

acordo com o grande ritmo da vida humana, ritmo que atravessa os anos, que 

luta pelo sonho contra todas as ausências. Nas imagens aproximadas do ninho 

e da casa repercute um componente íntimo de fidelidade. 

Em sua relação com a cidade, os monumentos tornam-se então símbolos para 

observadores e transeuntes que, por sua vez, os veem como marcos, pontos de 

referência e de identidade na paisagem urbana. Neste sentido, Lynch (1997, p.11) 

introduz o conceito de imaginabilidade que, segundo ele: 

É a característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade 

de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, 

cor ou disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente 

identificadas, poderosamente estruturadas e extremamente úteis do ambiente. 

Também poderíamos chamá-la de legibilidade ou, talvez, de visibilidade num 

sentido mais profundo, em que os objetos não são apenas passíveis de serem 

vistos, mas também nítida e intensamente presentes aos sentidos. 

A imaginabilidade, ou a legibilidade, ou ainda visibilidade, é uma das características do 

monumento como afirma Lynch (1997, p.88):  

Uma vez que o uso de marcos implica a escolha de um elemento, dentre um 

conjunto de possibilidades, a principal característica física dessa classe é a 

singularidade, algum aspecto que seja único ou memorável no contexto. Os 
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marcos se tornam mais fáceis de identificar e mais passíveis de ser escolhidos 

por sua importância quando possuem uma forma clara, isto é, se contrastam 

com seu plano de fundo e se existe alguma proeminência em termos de sua 

localização espacial. O contraste entre figura e plano de fundo parece ser o 

fator principal. 

A cada instante, “há mais do que o olho pode ver, mais do que o ouvido pode perceber, 

um cenário ou uma paisagem esperando para serem explorados. Nada é vivenciado em 

si mesmo, mas sempre em relação aos seus arredores, às sequências de elementos que a 

ele conduzem, à lembrança de experiências passadas” (LYNCH, 1997, p.1). 

No que tange ao processo de orientação no espaço urbano Lynch (1997, p.5) afirma que  

o elo estratégico é a imagem ambiental, o quadro mental generalizado do mundo físico 

exterior de que cada indivíduo é portador. Essa imagem é produto tanto da sensação 

imediata quanto da lembrança de experiências passadas, e seu uso se presta a interpretar 

as informações e orientar a ação.  

Para ele, “A necessidade de reconhecer e padronizar o ambiente é tão crucial e tem 

raízes tão profundamente arraigadas no passado, que essa imagem é de enorme 

importância prática e emocional para o indivíduo” (LYNCH, 1997, p.4) 

No mundo contemporâneo, o monumento tradicional parece estar perdido e isolado do 

contexto urbano e já não exerce, com tanta força, as atribuições que possuía no passado, 

Assim, para Cancline (2008, p.301), no movimento da cidade, os interesses mercantis 

cruzam-se com os históricos, estéticos e comunicacionais. “As lutas semânticas para 

neutralizar, perturbar a mensagem dos outros ou mudar seu significado, e subordinar os 

demais à própria lógica, são encenações dos conflitos entre as forças sociais: entre o 

mercado, a história, o estado, a publicidade e a luta popular para sobreviver”. 

Ainda assim, nas palavras de Cancline (2008, p.301), enquanto nos museus os objetos 

históricos são subtraídos à história, e seu sentido intrínseco é congelado em uma 

eternidade em que nunca mais acontecerá nada, os monumentos abertos à dinâmica 

urbana facilitam que a memória interaja com a mudança, que os heróis nacionais se 

revitalizem graças à propaganda ou ao trânsito, portanto, continuam lutando com os 

movimentos sociais que sobrevivem a eles. Para Lynch (1997, p.135): 

No desenvolvimento da imagem, a educação para ver será tão importante 

quanto à reformulação do que é visto. Na verdade, educação e reformulação 

formam um processo circular, ou, como seria ainda melhor, espiral: a 

educação visual impelindo o cidadão a atuar sobre o seu mundo visível, e esta 

ação fazendo com que ele veja com maior nitidez ainda. Uma arte 
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extremamente desenvolvida do design urbano está ligada à criação de um 

público crítico e atento. Se a arte e o público crescerem juntos, nossas 

cidades irão transformar-se numa fonte de prazer cotidiano para seus milhões 

de habitantes. 

Tendo-se recorrido a esta síntese sobre alguns dos principais conceitos necessários ao 

desenvolvimento deste trabalho, reportar-se-á agora ao episódio de inserção dos 

monumentos no contexto urbano das cidades e suas transformações ocorridas ao longo 

do tempo que, para melhor entendimento, será desenvolvido dentro de um contexto 

histórico, em ordem cronológica, o que, por certo, facilitará a apreensão dos novos 

conceitos que serão introduzidos. Esta análise inicia-se com algumas reflexões sobre a 

origem dos monumentos e suas transformações posteriores 

1.2- Origem, transformações e contemporaneidade 

Em sua origem, o monumento era ligado ao conceito de túmulo e não tinha função de 

separar a morte da vida, mas de lembrá-la. Segundo Novais (2010, p.42), na história das 

cidades sempre existiu o “monumento” como demanda social, significativo da relação 

de cada momento no tempo e no espaço.  

Para erigir seus monumentos, os homens da época pré-histórica começaram por levantar 

grandes blocos de pedra, em honra de um deus ou de um acontecimento importante. A 

maioria dos historiadores relacionam o seu aparecimento ao culto da fecundidade, 

marcos territoriais, orientadores de locais e santuários religiosos. Segundo Novais 

(2010, p.42): 

Esta ideia de proteção e orientação agregada aos monumentos escultóricos 

perdura por todo o Período Medieval, só no Renascimento, com a 

desvinculação do sagrado do profano e a divisão entre o presente e o passado, 

entendido como tempos diferenciados, o monumento perde sua conotação 

religiosa ganhando um significado cultural ao estilo greco-romano, 

assumindo, a partir daí, o papel de testemunho da história das cidades. 

As mais antigas obras de arte conhecidas pertencem ao período Paleolítico Final (que 

começou há cerca de 35.000 anos), porém, seus trabalhos não continham nenhuma 

pretensão estética como hoje e, provavelmente, eram utilizados com outros propósitos, 

como, para ritos religiosos, caça, fertilidade ou magia. 

Segundo Janson (1989, p.26), pela segurança e requinte, estão longe de qualquer 

modesto primitivismo e é de se supor que são o fruto de milhares de anos de lento 

amadurecimento, acerca do qual nada se sabe. As obras mais impressionantes da arte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-hist%C3%B3ria
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paleolítica são as representações de animais, pintadas, gravadas ou esculpidas nas 

superfícies internas das cavernas de Altamira, na Espanha e Lascaux, na França. 

Sobre a escultura primitiva, Janson (1989, p.29) afirma que os homens do Paleolítico 

Superior faziam também pequenas gravuras e esculturas de osso, chifre ou pedra, 

habilmente talhadas com instrumentos de sílex. As mais antigas encontradas até hoje 

são as estatuetas de marfim de um mamute que apareceram numa caverna no Sudoeste 

da Alemanha, feitas há 30.000 anos. Mas são de tal maneira bem acabados que 

representam, forçosamente, o fruto de uma longa tradição artística, talvez de milhares 

de anos como afirma Janson (1989, p.29):  

Algumas dessas esculturas parecem ter nascido do reconhecimento e 

elaboração de semelhanças acidentais. Numa fase anterior, os homens da 

Idade da Pedra contentavam-se em colecionar seixos e outros objetos em cuja 

configuração natural descobrissem qualquer poder “mágico”. Encontram-se 

ainda ecos deste modo de ver em peças mais trabalhadas de tempos 

posteriores. Assim, a chamada Venus de Willendorf, (24000 – 20000 a.C.) na 

Áustria, uma das muitas estatuetas femininas da fecundidade, tem formas 

arredondadas e bulbosas de um “seixo sagrado”. O seu umbigo, que marca o 

centro do desenho, é uma cavidade natural da pedra. E o formidável Bisão de 

La Madeleine (15000 – 10000 a. C.), feito de haste de rena, deve, em parte, o 

seu perfil compacto e expressivo aos contornos do pedaço de chifre onde foi 

talhado. É um digno companheiro das esplêndidas feras de Altamira e 

Lascaux. 

Bem mais recentes que a Vênus de Willendorf (Fig.1.1) e o Bisão de La Madeleine 

encontram-se os menires
1
 e cromlechs

2
 que eram monumentos formados por enormes 

blocos ou lajes de pedra, erguidos e sobrepostos sem argamassa. Tinham cunho 

religioso e não político ou utilitário – pois só a autoridade de uma crença religiosa 

poderia ter inspirado o esforço persistente e coordenado que a sua construção exigiu. 

Stonehenge (2000 a. C.), (Fig.1.2), no sul da Inglaterra, é o principal deles (JANSON, 

1989, p.33). 

 

 

                                                           
1
 Pedra isolada e alongada cravada no chão. 

2
 Menires distribuídos em círculo destinado a cerimônias religiosas. O de Stonenhenge, no sul na 

Inglaterra apresenta um enorme círculo de pedras dispostas em intervalos regulares, que sustentam traves 

horizontais (lintéis), rodeando outros dois círculos interiores. 
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O culto dos antepassados é o traço mais persistente das religiões primitivas e a mais 

sólida força de coesão destas sociedades. Na Ilha de Páscoa, por exemplo, encontram-se 

os moais, gigantescas figuras ancestrais (Séc. XVII), talhadas na rocha vulcânica, 

alinhadas em plataformas artificiais, como sentinelas (Fig.1.3). 

Entre 3.200 a.C. e 31 a.C. desenvolve-se a civilização egípcia. A rigidez de suas formas, 

a presença de figuras humanas e de animais com aparência imóvel, de pé ou sentadas 

constitui-se no repertório fundamental da grande estatuária egípcia. Os egípcios foram 

grandes escultores e os monumentos expostos ao relento foram utilizados com 

frequência, ainda que sua finalidade principal fosse extremamente religiosa, 

encontrando sua razão de ser na eternização do homem após a morte (JANSON, 1989, 

p.53-69). É desse período, um dos mais importantes monumentos escultóricos 

construídos a céu aberto, a grande esfinge, próximo às pirâmides de Gizé
3
 (Fig.1.4), 

talhada parcialmente na própria rocha viva. A cabeça real, emergindo do corpo de um 

leão, eleva-se a 20 metros de altura e tem, provavelmente, as feições de Quéfren
4
 

(JANSON, 1989, p.60-61). 

                                                           
3
 O desenvolvimento dessas construções atinge o auge durante a quarta dinastia, nessas três pirâmides, 

todas elas de faces lisas, inicialmente revestidas de placas de pedra cuidadosamente polidas, das quais só 

restam a do vértice da pirâmide de Quéfren.  Diferem ligeiramente uma das outras em vários pormenores 

do traçado, da planta e da construção. Quéops é a maior delas (JANSON, 1989, p.60-61). 
4
 Faraó egípcio da quarta dinastia. Construiu a segunda maior das pirâmides de Gizé. 

Fig.1.1 – Venus de 

Willendorf. 24000-

20000 a.C. 

Fonte: JANSON, 1989, 

p.20 

 

 

Fig.1.2 – Stonehenge, c. 2000 a.C. 

Fonte: JANSON, 1989, p.34 
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Posterior à arte egípcia, a grega, em suas diversas fases, se opunha a egípcia no sentido 

de leveza, movimento e naturalidade. Nunca, até então, a estatuária se aproximou tanto 

da realidade, no sentido da beleza da representação tridimensional do corpo humano, 

gestuais, objetos e vestes. Segundo Janson (1989, p. 129-149), esta civilização produziu 

inúmeras obras primas como o Discóbulo (o lançador de disco), a Nike de Samotrácia 

(200-190 a.C.), (Fig.1.5), a Vênus de Milo (Fig.1.6) e o Grupo Laocoonte. Seu estilo 

ficou para sempre marcado na história da arte, sendo cultuado e por vezes copiado ou 

Fig.1.3 – Moais. Ilha de Páscoa. Sec. XVII (ou anterior) 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.1.4 – A Grande Esfinge, Egito, C. 2500 a.C. 

Fonte: FGM 
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recriado pelos diversos movimentos artísticos e arquitetônicos que se sucederam 

(Fig.1.7). 

Entre as sete maravilhas do mundo antigo, das quais só restam as pirâmides de Gizé, 

encontrava-se um grande monumento escultórico exposto ao relento: o Colosso de 

Rodes (Fig.1.8) na cidade de mesmo nome, que representava o Deus Hélio na mitologia 

grega. Construída em bronze entre 292 a.C. e 280 a.C., alcançando 20 metros de altura, 

foi destruída por um terremoto (BUGELLI et al., 2002, p. 260). Outra das sete 

maravilhas, a estátua de Zeus (Fig.1.9), em Olímpia na Grécia, embora não esteja 

inserida no contexto desse trabalho, já que estava localizada em espaço fechado e 

coberto, constituiu-se em uma das maiores esculturas da época, possuindo entre 12 e 15 

metros de altura. A autoria da obra foi atribuída ao escultor Fídias no século V a.C., um 

dos maiores artistas do período. Acredita-se que a obra foi destruída no século V d.C. 

(BUGELLI et al., 2002, p. 262). 

A Civilização Romana, a despeito de questões ligadas a sua originalidade, também 

marcou a escultura do Mundo Antigo e tem fundamental importância para este trabalho, 

pois é aqui que ela adquire a conotação de monumento, tal qual se conhece hoje, 

passando a ter um sentido que perdurou por muito tempo na história: homenagear 

personalidades (estátuas de imperadores) e comemorar eventos específicos como os 

seus feitos notáveis, em baixos-relevos narrativos (altares, arcos de triunfo e colunas). 

Neste sentido, a Coluna de Trajano
5
 é um dos mais emblemáticos. Segundo Janson 

(1989, p.178), desde os primeiros tempos da República, glorificavam-se os chefes 

políticos e militares proeminentes, erguendo-lhes estátuas em lugares públicos: 

O costume iria prolongar-se até ao fim do império, mil anos depois. As suas 

origens podem talvez remontar à tradição grega de colocar estátuas votivas 

dos atletas vencedores e de outras personagens importantes nos recintos de 

santuários como os de Delfos e Olímpia (JANSON, 1986, p.178). 

 

                                                           
5
 Erigida de 106 a 113 d.C. para celebrar as campanhas vitoriosas do imperador Trajano sobre os Dácios 

(os antigos habitantes da Romênia). A Coluna isolada já serviria de monumento comemorativo desde os 

tempos helenísticos, inspirada, talvez, pelos obeliscos do Egito. A Coluna de Trajano, porém, distingue-se 

não só pela sua grande altura (37,5 metros, com a base), como também pela faixa contínua, em espiral, de 

baixos-relevos que lhe reveste toda a superfície, e, que narra, com dimensão épica, a história das Guerras 

Dácicas (JANSON, 1989, p.184).  
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Fig.1.7 – Cronologia dos estilos artísticos 

Fonte: FGM 

Fig.1.5 – Nike de Samotrácia. C. 220-190 a. C. 

Fonte: FGM 

 

 

 

Fig.1.6 – Venus de Milo. Sec. II a.C. 

Fonte: FGM 

 



49 
 

                                              

 

                                                                                            

Após a queda do Império Romano e a proibição bíblica de estátuas, tidas por ídolos, a 

arte escultórica entra num período de estagnação que perdura por toda Idade Média e só 

se reestabelece com o Renascimento. Para que fique registrado, é somente aqui, por 

volta de 1500, ano do descobrimento, que o Brasil passa a existir no contexto mundial, 

ainda como colônia portuguesa, sem participação no cenário internacional da arte. 

Nesse período, a Europa já vive a euforia do Renascimento onde seu representante 

maior, no plano escultórico, é Michelangelo. Sua escultura do David (Fig.1.10), de 

1501, obra exposta em frente ao PalazzoVechio de Florença (hoje substituída por uma 

cópia moderna) é uma das principais obras primas da historia da arte, sobretudo da 

estatuária.  

Posterior ao estilo Renascentista, o movimento Barroco (1600-1750), que tinha entre as 

suas principais características o rebuscamento das formas e a dramaticidade, também 

contribui para a transformação formal da escultura, onde Bernini é a grande referência. 

Faz parte desse período e movimento as primeiras estátuas expostas ao ar livre no 

Brasil: os Doze Profetas (Fig.1.11), um conjunto de esculturas em pedra sabão 

confeccionadas entre 1795 a 1805 pelo artista Antônio Francisco Lisboa, conhecido 

como Aleijadinho, localizadas no município de Congonhas do Campo, em Minas 

Gerais. Também de 1805 é o Cruzeiro de São Francisco, em Salvador. 

Fig.1.8 – Colosso de Rodes. Entre 

292 a.C. e 280 a.C. 

Fonte: BUGELLI et al, 2002, p.261 

Fig.1.9 – Estátua de Zeus. Século V 

a.C. 

Fonte: BUGELLI et al, 2002, p.263 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra_sab%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aleijadinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congonhas_do_Campo
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O período compreendido entre 1750 a 1850 trouxe grandes conquistas para a 

humanidade. É quando emerge a Revolução Industrial e os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade proporcionados pela Revolução Francesa e pela Independência 

Americana, que se propagaram pelo mundo. Um dos grandes monumentos dessa época 

é o Arco do Triunfo, em Paris. Neste intervalo de um século surgiram e dominaram a 

produção artística dois movimentos que, durante muito tempo, foram considerados 

como opostos, embora hoje mais pareçam interdependentes: o Neo-Classicismo e o 

Romantismo. Sobre eles, Janson (1989, p.574) afirma:  

O Neo-Classicismo é um ressurgimento da arte da Antiguidade Clássica mais 

coerente que os primeiros classicismos, enquanto o Romantismo, referindo-se 

não propriamente a um estilo específico, mas antes a uma atitude de espírito 

que pode revelar-se sob muitos aspectos, é um conceito lato. 

Esses dois movimentos, embora relevantes para a arquitetura, pintura, música e 

literatura, assinalaram um período de retrocesso da escultura, que ainda permanecia sob 

forte influência do passado clássico e cujo grande nome é Antonio Canova, autor do 

Monumento de Maria Cristina da Áustria (Fig.1.12).  Sobre esta obra, Argan (1992, 

p.48) assinala que, pela primeira vez, se vê um monumento composto por estátuas 

livres, ligadas por uma ordem não-arquitetônica, deliberadamente assimétrica. Não é 

alegoria nem símbolo, é simultânea reflexão filosófica e cristã sobre o mistério da vida e 

da morte. 

Ainda para Argan (1992, p.50), a descoberta canoviana sobre o valor da forma é que ela 

não é a representação (isto é, a projeção ou o “duplo”) da coisa, mas é a própria coisa 

sublimada, transposta do plano da experiência sensorial para o do pensamento. Por isso, 

Fig.1.11 – Os Doze Profetas. Congonhas do Campo. Entre 1795 a 

1805. Foto 2008 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.10 – David de Miguel 

Ângelo, 1501 

Fonte: FGM 
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pode-se dizer que Canova realizou, na arte, a mesma passagem do sensualismo ao 

idealismo que Kant realizou na filosofia, ou na música, Beethoven. 

Paradoxalmente, este período vai marcar a estatuária pública, que se desenvolveu nas 

décadas seguintes, em todo o mundo, especialmente nos países da Europa, América do 

Norte e América do Sul, como afirma Argan (1992, p.57):  

À curva ascendente que, na pintura, vai do Romantismo ao Realismo e ao 

Impressionismo, corresponde, na escultura, a curva descendente que, de 

Canova, vai ao mais insosso e esquálido academicismo. Nunca se espalharam 

tantas estátuas nas praças, parques públicos, palácios governamentais e 

municipais quanto no século passado (e no atual); à grande quantidade, 

porém, geralmente corresponde pouca qualidade. A escultura permanece 

alheia à pesquisa artística da segunda metade do século: responde a 

demandas oficiais, mas a nenhuma exigência cultural. Mesmo nas 

personalidades maiores percebe-se a crise. 

No Brasil não é diferente, sobretudo nas cidades do Rio de Janeiro e Salvador (situação 

que será abordada na seção 2.2), cujos governantes procuravam implementar uma 

política urbana, nos moldes da desenvolvida pelo prefeito Haussmann em Paris, com a 

devastação de ruas e prédios antigos para abertura de largas avenidas e a instalação de 

grandes monumentos. O grande objetivo é a formação de uma cidade como obra de arte, 

segundo a estética haussmanianna. Assim, em 1862 chega ao Brasil o primeiro 

monumento público em bronze: a estátua equestre de Dom Pedro I (Fig.1.13), no Rio de 

Janeiro.  

      

 

 

Por muitos séculos, o monumento escultórico tradicional demarcou os espaços da 

cidade, testemunhando o que aí se fez e o que ali ocorreu. Atos ou acontecimentos 

marcantes na vida de uma cidade eram impressos para sempre em figuras feitas de pedra 

Fig.1.13 – Estátua equestre de Dom Pedro I. 

1862  

Fonte: FGM 

 

Fig.1.12 – Monumento de Maria Cristina da Áustria. 

1505 

Fonte: JANSON, 1989, p.610             
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ou bronze. Eram, em sua maioria, propostas estatais impostas pelo governo, obras 

ordenadas e financiadas pelo Estado, nas quais a função principal era a comemoração e, 

geralmente, eram concebidas de acordo com as condições do espaço determinado para 

sua construção (NOVAIS, 2010, p.42). 

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a arte trilhou novos 

caminhos. Movimentos como o Impressionismo, o Pós-Impressionismo, o Cubismo, o 

Dadaísmo e o Surrealismo revolucionam por completo o seu conceito. Enquanto a 

pintura produziu artistas como Claude Monet, Edouard Manet, Edgar Degas, Auguste 

Renoir, Cezane, Van Gogh, Henry Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dali e Miró, dentre 

outros, a arte escultórica não conseguiu acompanhar a mesma genialidade dos pintores 

modernos (JANSON, 1989, p.618-645). 

A escultura pública do início do século XX ainda carregava influências do século 

passado, notadamente o Neoclassicismo e o Academicismo, onde um nacionalismo 

exaltado e o culto ao herói se combinavam-se para garantir a demanda dos escultores da 

época. As exceções foram Rodin e Brancusi (JANSON, 1989, p.574-617). Contudo, 

antes de abordar as contribuições desses dois artistas, torna-se necessário uma revisão 

da produção escultórica de proporções gigantescas ocorrida nessa época que, reforçando 

o que já foi dito, resistia em inovar-se, permanecendo com fortes influências dos 

movimentos estilísticos do século XIX.  

Assim, beneficiados pelas possibilidades e avanços dos  novos sistemas estruturais, 

artistas, engenheiros e arquitetos produziram monumentos colossais que se tornaram 

símbolos principais de algumas das maiores cidades do mundo. São deste período o 

Obelisco à George Washington (1885), na cidade de mesmo nome com 169,7 metros 

(Fig.1.14), a Estátua da Liberdade em Nova York (1886) com 46 metros de altura (92 

metros incluindo pedestal) (Figs.1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19) e a Torre Eiffel em Paris 

(1889) com 324 metros (Fig.1.20).  

Na América Latina, o movimento moderno chega ao Brasil em 1922, durante a Semana 

de Arte Moderna ocorrida em São Paulo. No entanto, os grandes monumentos, a 

exemplo do que ocorreu na Europa e Estados Unidos, também carregam influências do 

Neoclassicismo, do Romantismo e da Art Decó, como a Estátua do Cristo Redentor no 

Rio de Janeiro (1931) com 38 metros de altura (Fig.1.21, 1.22 e 1.23). 
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Fig.1.14 – Obelisco à George Washington. 2012 

Fonte: FGM 

Fig.1.15 – Estátua da Liberdade em  Nova York. Foto 2012 

Fonte: FGM 
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Fig.1.20 – Torre Eiffel, Paris. Foto 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.16 – Escada helicoidal no centro do corpo da 

Estátua da Liberdade que leva o visitante até a 

coroa. 2011 

Fonte: FGM 

Fig.1.17 – Interior da coroa sobre a cabeça da 

estátua, onde o visitante pode observar a cidade de 

Nova York. 2012 

Fonte: FGM 

Fig.1.18 – Construção da estátua em Paris. 

Cerca de 1884 

Fonte: FGM 

Fig.1.19 – Modelagem da mão da estátua. 1875 

Fonte: FGM 
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Fig.1.21 – Estátua do Cristo Redentor,  Rio de Janeiro. Foto 2012 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.1.22 – Cristo em detalhes. 2011  

Fonte: FGM 

 

Fig.1.23 – Interior do monumento. Acesso apenas 

para manutenção. 2012   

Fonte: FGM 
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Após as duas grandes guerras, diversos outros monumentos foram erigidos em diversas 

partes do mundo, quer seja para comemorar as grandes vitórias ou para chamar atenção 

para o horror provocado por ela. A espetacular Estátua de Motherland (Fig.1.24) em 

Volgograd, na Rússia (1967), com 83,00 metros foi a maior delas e comemora a vitória 

da Rússia contra os nazistas na batalha decisiva de Stalingrado. De extraordinária 

leveza, se comparada às suas dimensões, até então era a mais alta do mundo, quase duas 

vezes maior que a Estátua da Liberdade (Fig.1.25). O monumento em homenagem à 

batalha de Ivo Jima, em Washington (Fig.1.26), é outro exemplo bastante conhecido. 

Salvador também possui o seu monumento em homenagem aos brasileiros mortos na 

Segunda Guerra, mas, é o Monumento à Independência do Brasil (Monumento do 

Ipiranga), em São Paulo, a maior obra escultórica brasileira ligada a temática dos 

conflitos sociais (Fig.1.27). 

 

 

 

Fig.1.24 –  Motherland. Notar proporção com as pessoas localizadas no pedestal. Foto Oleg V. Dimitrov, 

2005 

Fonte: FGM 
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Com a crise da lógica do monumento, que ocorre a partir de finais de século XIX, ou 

seja, dos questionamentos quanto a sua real finalidade frente às transformações sociais e 

urbanas da época, o monumento entra no período do qual pode-se chamar de “sua 

condição negativa” uma espécie de deslocalização, de ausência de habitat, uma absoluta 

perda de lugar (NOVAIS, 2010, p.43). 

Fig.1.25 – Algumas das maiores esculturas do mundo. 2012  

Fonte: FGM 

 

Fig.1.26 – Monumento em homenagem a Batalha 

de Ivo Jima, Washington. 2011 

Fonte: FGM 

Fig.1.27 – Monumento à Independência do Brasil. 

2012  

Fonte:  FGM 
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O grande responsável pela retomada da importância da escultura foi Auguste Rodin. 

Ainda que seu trabalho mais conhecido tenha sido a escultura “o Pensador” (Fig.1.28), 

criada em 1879, “Balzac” (Fig.1.29) é a obra que mais reflete toda a sua genialidade que 

o fez romper com os paradigmas da época, como afirma Novais (2010, p.43): 

Quando em seu Monumento a Balzac, o escultor Auguste Rodin fundiu 

escultura e pedestal em um único bloco, no final do século XIX, foi o 

responsável pela primeira grande transformação do monumento: a perda do 

pedestal. Rodin não só baixou o monumento ao solo, mas também realizou 

uma aposta radical; introduziu a visão do artista na criação das imagens 

destinadas a permanecer na memória coletiva. Impondo assim, um estilo 

pessoal ele rompe com as convenções formais e com os cânones estilísticos 

do monumento tradicional. 

 

Dois outros fatos marcantes ocorreram na escultura no início do século XX e 

contribuíram para a revolução da escultura moderna: um deles é constituído pelas 

colagens cubistas de Pablo Picasso, que abriram caminho para as “construções” de 

Vladimir Tatlin (Fig.1.30) e os trabalhos com ferro soldado (JANSON, 1989, P.682-

739). O outro pelos Ready-Mades de Marcel Duchamp, entre eles a “Roda de Bicicleta” 

e “A Fontaine" (Fig.1.31), abrindo-se assim, um leque enorme de possibilidades para os 

novos escultores. 

                                         

 

                   

A Fontaine, de 1917, era um mictório que Duchamp girou noventa graus, de modo que 

o lado que normalmente estaria conectado à parede passa a ser agora a parte inferior ou 

Fig.1.29 – Monumento a Balzac. Foto 

2013 

Fonte: FGM 

Fig.1.28 – O Pensador   

Fonte:  JANSON, 1989, p.638                                                                                    
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a base da escultura. Esse ato de inversão compreende um momento em que o 

observador é obrigado a perceber que uma ação de transferência teve lugar – um ato em 

que o objeto foi transplantado do mundo comum para o domínio da arte (KRAUSS, 

2001, p.94) 

Para Subirats (1984, p.79-80), na medida em que Duchamp expunha como obra de arte 

um objeto obviamente não artístico, punha em evidência provocativamente o caráter 

supérfluo da arte. Certamente, o protesto dadaísta contra a arte partia da legítima 

exigência de sua aproximação aos problemas da vida ou, mais exatamente, de sua 

participação nas tarefas de renovação da cultura e da sociedade.    

         

 

 

A escultura no espaço público começa a ser reconhecida por certo caráter simbólico, 

expressivo, derivado do uso de novas técnicas e novos materiais (ferro, aço inoxidável, 

isopor, fibra de vidro), e através da representação de seus próprios materiais ou do 

processo de sua construção, a escultura representa sua própria autonomia. Este novo 

poder de representação gerou a possibilidade de estruturar os elementos simbolizadores 

da cidade. Assim, nas palavras de Novais (2010, p.43): 

A cidade construída pelo Movimento Moderno anula completamente o 

espaço público, e este se dilui em avenidas de trânsito e grandes zonas verdes 

sem personalidade e sem qualidade. Neste cenário a relação da escultura com 

o âmbito urbano/público não tem nenhum sentido, as obras são colocadas no 

espaço sem estudo prévio, sem expressividade, demonstrando uma total 

incompatibilidade com as formas arquitetônicas modernas. Pois os critérios 

modernistas, tais como: a liberdade do artista, o espírito instintivo ou a 

Fig.1.31 – A Fontaine de Duchamp. 2012 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.30 – Proposta para o 

monumento à Terceira 

Internacional. 1919-20. Madeira, 

ferro e vidro 

Fonte: FGM 
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unidade e exclusividade da obra não contemplam nem o lugar nem os 

interesses do público, ignorando os conteúdos a audiência e o processo de 

aquisição de especificidade do ambiente. 

Para Hauser (2000, p.961), a Arte Moderna é, porém, anti impressionista ainda por 

outro aspecto: é fundamentalmente uma arte “feia”, renunciando à euforia, às formas, 

tons e cores fascinantes do Impressionismo. Destrói os valores pictóricos na pintura, as 

imagens cuidadosa e sistematicamente executadas na poesia, a melodia e a tonalidade 

da música. Subentende uma fuga ansiosa a tudo que é deleitoso e agradável, a tudo que 

é puramente decorativo e cativante. 

Este contexto impediu o artista modernista desenvolver projetos que atualizassem o 

debate na rua entre o simbólico e o funcional. Sem o estudo do lugar, as esculturas 

foram simplesmente ampliadas, saindo do atelier do artista para o espaço público, 

ignorando o entorno e vice versa (NOVAIS, 2010, p.43). 

Com isto, as esculturas na modernidade, perdem seu espaço no ambiente urbano e se 

tornam subordinadas a entornos de edifícios consolidados, não atraem a atenção e nem 

demarcam o lugar de onde são implantadas, pois, não estabelecem nenhuma relação 

com o espaço, podendo estar em qualquer lugar, mas bem parecem estar perdidas ou 

abandonadas (NOVAIS, 2010, p.44). 

No Brasil, o modernismo só foi introduzido em 1922, com a realização da Semana de 

Arte Moderna. O movimento serviu de referência para inúmeros artistas como Cândido 

Portinari e Di Cavalcanti, na pintura, e Victor Brecheret e Bruno Giorgio, na escultura 

(Fig.1.32). Na Bahia, Mario Cravo Junior e Carybé foram os expoentes maiores. 

O grande nome da escultura nesta época foi Brancusi (Fig.1.33). Para Wittkower (2001, 

p.271), nos primeiros anos do século XX explodia uma febre pelo entalhe, que 

representa para os escultores uma genuína purificação, um ato de limpeza, uma 

necessidade moral:  

Assim, o genuíno entusiasmo dos escultores do século XX pelas obras das 

chamadas primeiras civilizações, com suas formas simples e cúbicas, não era 

apenas uma reação contra a saturação da ideologia clássica, assim como a 

nova e grande forma não foi apenas uma reação contra o impressionismo de 

Rodin: é preciso sublinhar enfaticamente que a nova abordagem da escultura 

estava firmemente enraizada na tradição europeia, pois surgiu quando os 

verdadeiros entalhadores reinterpretaram as concepções de Rodin, o 

arquétipo do modelador (WITTKOWER, 2001, p.270-271). 
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Em 1937, o memorial de Tirgu-jiu, proposto por Brancusi, quis recuperar para a 

escultura o protagonismo no espaço aberto da cidade. Brancusi projetou várias obras em 

uma só estrutura monumental, um conjunto que está relacionado ativamente com a 

paisagem. Esta foi a primeira tentativa de abrir espaço a um projeto escultórico 

monumental na modernidade (NOVAIS, 2010, p.44). 

Até então nenhum escultor moderno foi capaz de trabalhar a grande escala como mera 

ampliação de pequenos objetos como fizeram Picasso, Calder, Henry Moore e Debuffet, 

que apresentavam suas maquetes projetadas a grandes dimensões que muitas vezes não 

correspondiam adequadamente ao lugar de implantação da obra, tanto em relação ao seu 

conteúdo plástico como a proporcionalidade (KRAUSS, 2001, p.253). 

Dez anos após o memorial de Brancusi, em 1947, é construída na cidade de Saint Louis, 

Missouri, nos Estados Unidos, outro monumento de proporções gigantescas sem 

precedentes no país: O Gateway Arch (Figs.1.34, 1.35 e 1.36), considerado,  na época, o 

maior arco do mundo. Com 192 metros, a obra tornou-se símbolo da cidade e tinha 

como finalidade marcar a expansão americana para o oeste. O monumento pode ser 

visitado até o topo, através de um sistema de transporte interno, onde se tem uma vista 

privilegiada da cidade. 

Fig.1.32 – Meteoro de Bruno Giorgio. 2013                                                         

Fonte: FGM 
Fig.1.33 – Brancusi : O beijo 

Fonte: JANSON, 1989, p.728                                     
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Segundo Novais (2010, p.44), na busca de solucionar a abertura do espaço da cidade aos 

artistas modernistas, formula-se toda uma programação destinada a novo enfoque de 

reabilitação da escultura no espaço publico. Com esta intenção é criada, em 1961, em 

Nova York, a “Lei da Praça.” Artistas como Picasso, Jean Arp, Joan Miró, David Smith, 

Henry Moore, Isamu Noguchi, dentre outros artistas modernistas, sofreram os efeitos 

negativos desta Lei, uns porque suas obras se manifestavam impotentes, frente ao local 

de implantação, outros por sua evidente inadequação ao meio. 

Fig.1.36 – Imagem interna no topo do Gateway Arch. 2011 

Fonte: FGM 

Fig.1.34 – Gateway Arch. 2010 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.35 – Sistema de transporte 

interno. 1986 

Fonte: FGM 
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É na segunda metade dos anos de 1960 que a historiografia da arte pública identifica um 

momento decisivo na evolução da relação escultura/cidade. É um tempo de reação e 

reabilitação renovada. A escultura, que já havia descido do pedestal, é obrigada a 

escapar das tradicionais definições, centradas na autonomia e auto referencia do 

movimento moderno, e através de sua própria negação a escultura amplia sua relação 

com o espaço da cidade (NOVAIS, 2010,p.44). 

Segundo Novais (2010, p.44), a partir dos anos sessenta é visível a corrida para novas 

buscas no âmbito da práxis artística, especificamente para a superação da condição do 

objeto e autonomia da obra de arte, abrindo caminhos para um tipo de trabalho 

processual contextual, dinamizando a interação da arte com o mundo real e, dentro dele, 

com a paisagem urbana. 

Entre os anos de 1960 e 1970 surge uma nova geração de artistas como Claes 

Oldemburg (Fig.1.37), Smithson, Christo (Fig.1.38), Richard Serra, Richard Long 

dentre outros, que mediante a busca de uma relação mais ativa e radical entre escultura, 

lugar e significação, propõem projetos dos quais não somente se preocupam com o 

lugar em si, mas também com as referências topográficas, urbanas e sociais como parte 

constituinte da obra (NOVAIS, 2010, p.45). 

        

 

  

Sobre Claes Oldemburg, Janson (1989, p.744) argumenta que: todos os seus 

monumentos são “heroicos” pelo tamanho, mas não pelo assunto, em todos há uma 

faceta comum – inspiram-se em humildes objetos de uso diário. 

Fig.1.37 – Saco de Gelo em movimento. 

Claes Oldemburg. 1969-70                                                           

Fonte: FGM                                   

Fig.1.38 – “Empacotamento” do Reichstag, Berlin. 

Christo, 1995 

Fonte: FGM 
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Oldemburg criou o Saco Gigante de Gelo, para o pavilhão dos Estados Unidos na 

exposição de 1970, em Osaka, no Japão, onde multidões de espectadores fascinados o 

viam arquejar, erguer-se e torcer-se como uma coisa viva, e depois descontrair-se com 

um “suspiro” quase audível (JANSON, 1989, p.745). 

Questionando-se sobre o que celebrariam estes monumentos ou qual seria o segredo da 

sua atração, falariam que é, em parte, tal como na Arte Pop, porque revelam o potencial 

estético do que é banal e vulgar. Mas não se lhes pode negar a grandiosidade (JANSON, 

1989, p.745). 

Para Janson (1989, p.744), ao que tudo leva a crer, o monumento, no sentido 

tradicional, teve os seus dias contados quando deixou de haver um consenso geral 

acerca do que (ou de quem) deveria ser publicamente celebrado. Todavia, ainda não se 

perdeu de todo a crença na viabilidade de tais monumentos.  

Para Maderuelo (1998, p.32-36), ante a lamentável perda da razão de ser em que se 

encontram os monumentos, no final dos anos 70, podem-se diferenciar quatro caminhos 

ou modelos que alguns artistas tomaram para reconduzir o conceito de monumento e 

oferecer uma solução à demanda de uma arte que deve ocupar com propriedade o 

espaço urbano: 

a) As obras que recuperam a escala monumental com um tipo que estabeleça relação 

com o espaço em que se encontra. A partir destas idéias gera-se um conceito novo 

denominado site-specific, termo que se aplica às obras que foram criadas para um lugar 

determinado e só possui sentido nesse lugar a que se refere. 

Uma situação que ilustra esse conceito foi a retirada da escultura “David”, de autoria   

de Michelangelo, que ficava na entrada do Palazzo Vecchio de Florença, onde 

permaneceu de 1504 a 1873 para posterior colocação na Galeria Dell‟Academia, como 

forma de preservação da obra. Com isso, a escultura perdeu totalmente a escala e a 

relação que possuía com o entorno da praça. 

b) As obras que propõem uma resposta crítica ao monumento tradicional. São obras que 

pretendem recuperar a escala monumental, como no grupo anterior, porém tentando 

encontrar novos conteúdos críticos para a obra. 
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Um dos primeiros artistas modernos que sente esta necessidade é Claes Oldemburg, que 

com suas esculturas referenciadas na Pop Art, se inspira em temas como a comida, o 

sexo e objetos do cotidiano como escovas de dente, bicicletas e bolas de beisebol. 

c) As obras que recuperam a função comemorativa, porém, acometidas de uma revisão 

formal do movimento. Este é o intento mais difícil porque, ao pretender manter a ideia 

de comemoração, pode-se cair na épica obsoleta dos antigos monumentos. 

Maya Lin é uma das artistas desse grupo, que aceitam o encargo de comemorar, porém, 

sem recorrer nem à forma, nem às alegorias da escultura do passado. Sua obra mais 

conhecida é o emblemático monumento estatal dedicado aos veteranos caídos na guerra 

do Vietnã, em Washington (fig.1.39). Ela abre uma fenda no solo fazendo do muro de 

contenção uma imensa parede de granito preto onde estão inscritos os nomes dos 57.000 

soldados dos Estados Unidos que morreram ou desapareceram na guerra do Vietnã. 

Para ela, o monumento não pode ser um objeto estático e distante que o público só 

pudesse olhar de longe. Devia ser, sim um grande relato de onde os nomes dos mortos e 

desaparecidos, por si só, narram uma história sem adjetivos nem triunfalismos. 

 

 

 

d) Renúncia da forma e significados tradicionais e busca de novo gênero artístico. 

Depois dos anos 70 começa a aparecer uma arte que se realiza nos espaços públicos, 

mas que não recorre nem à forma, nem a significação dos monumentos, chamada “arte 

pública”. 

Fig.1.39 – Monumento aos veteranos caídos na guerra do Vietnã. 1982. Foto 2014 

Fonte: FGM 
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A “arte pública” não pretende converter-se em estilo, não tem rasgos formais ou 

materiais que identifiquem um grupo de obras como estilisticamente próximos. Há, no 

entanto, uma característica comum entre as obras de “arte pública”, é a vontade de 

serem obras funcionais.  

O artista iraniano Siah Armajani, por exemplo, trabalha com projetos que atendem 

necessidades comuns dos passantes. Muitas de suas obras consistem em simples 

cabanas de madeira com bancos e mesas para ler, meditar e descansar, situadas em 

praças e jardins. 

Contemporaneamente, a arte em espaços públicos possui um leque de conceitos e 

alternativas, transitando entre o permanente, o efêmero e mesmo o imaterial, como a 

escultura de luz que lembra o atentado às torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, na 

cidade de Nova York (Figs.1.40, 1.41). Os blocos de luzes azuis fazem parte de uma 

instalação concebida por vários artistas e são acionados anualmente, sempre na data do 

acontecimento. Já o memorial permanente, objeto de um dos concursos mais 

concorridos da história, foi idealizado pelo arquiteto Michael Arad, constituindo-se em 

uma imensa cratera retangular, cujas bordas brotam cascatas ininterruptas que se 

precipitam em um enorme vazio central (Fig.1.42). A concepção reforça a ideia de 

perda e ausência provocadas pela tragédia. No parapeito estão assinalados os nomes de 

todas as vítimas do atentado que, de forma interativa, podem ser gravados em folhas de 

papel pelo visitante, envoltos em um ambiente de profunda paz, quietude e reflexão. 

Assim, novas terminologias foram acrescentadas para a arte que se pratica em espaços 

públicos, dentro de um contexto urbano: intervenção urbana, arte urbana, arte pública, 

instalação, performance, dentre outras. 

  

 

Fig.1.40 – Escultura de luz que lembra os atentados do 

dia 11 de Setembro de 2001 às torres gêmeas em Nova 

York. Foto 2011 

Fonte: FGM 

Fig.1.41 – Imagem aérea do local da 

instalação artística. 2011 

Fonte: FGM 
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Hoje, o papel da escultura na paisagem, seja da cidade ou da natureza, vai além de sua 

presença no espaço. Sua função é criar diálogos, provocar discussões e reflexões, ou 

seja, criar distintas formas de promover a relação obra/cidade/homem (NOVAIS, 2010, 

p.49). Nas palavras desta autora: 

O que os artistas querem na atualidade é liberar a arte pública do gueto 

limitado pelos parâmetros do discurso estético, inclusive do discurso estético 

crítico, e reeditá-lo parcialmente como um marco do discurso urbano crítico, 

sempre com a vontade de congregar para propor e solucionar problemas da 

vida cotidiana, articular respostas urbanas, conferir significados estéticos e 

funcionais ao contexto local, carregado de especificidade e, inclusive poder 

expressar discursos sociais e políticos críticos. Por fim, uma arte 

participativa, diretamente relacionada com o espaço, com o lugar e 

principalmente com as pessoas que vivem neste lugar (NOVAIS, 2010, p.51). 

Algumas esculturas são exemplos dessa nova atitude: “Floralis Genérica” de Eduardo 

Catalano (Fig.1.43 e Fig.1.44), em Buenos Aires, que se abre ao nascer do sol, fechando 

ao entardecer; “Porta Celestial” de Anish Kapoor (Figs.1.45, 1.46, 1.47 e 1.48), em 

Chicago, que de forma lúdica reflete e distorce as imagens do espectador e da paisagem 

em seu entorno; as redes de pesca de Janet Echelman (figs.1.49 e 1.50), que 

proporcionam espetáculos de luzes, cores, formas e movimento, remetendo ao 

fenômeno da Aurora Boreal, além das vídeo-esculturas de Jaume Plensa (fig.1.51 e 

1.52), em Chicago, que projetam imagens de diferentes pessoas, idades e etnias, 

surpreendendo o público com jatos d‟água que são lançados da tela. 

Fig.1.42- Memorial ao 11 de Setembro. 2013 

Fonte: FGM 
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Fig.1.43 – “Floralis Generica” com “pétalas” abertas. 2013  

Fonte: FGM 

                             

Fig.1.44 –“Floralis Genérica” com 

“pétalas” fechadas. 2013 

Fonte: FGM 

Fig.1.45 – Escultura “Porta Celestial” ao 

entardecer. 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.46 – Escultura “Porta Celestial” refletindo 

iluminação noturna. 2013 

Fonte: FGM 

Fig.1.47 – “Porta Celestial”. Imagem diurna. 2013 

Fonte: FGM 
Fig.1.48 – Espectadores observam suas imagens 

distorcidas na escultura. 2013 

Fonte: FGM 



69 
 

    

 

       

 

 

A concepção clássica, apesar de tudo, não foi totalmente abandonada e persiste nos dias 

atuais, assim, diversos bustos, estátuas e esculturas tradicionais são frequentemente 

instalados nos espaços urbanos. Observa-se, ainda, nos últimos anos, uma corrida 

acentuada pela construção de monumentos gigantescos, notadamente nos países 

orientais, destacando-se as imagens representando Buda, a maior, com 153 metros de 

altura (estátua mais alta do mundo), está localizada na China (fig.1.53). Também neste 

país, na cidade de Fushun foi construído o “Anel da Vida” (2013) (fig.1.54), um 

monumento de 157 metros e elevadores que levam o visitante até o topo. No Brasil, 

observa-se a mesma tendência, sendo a estátua de Santa Rita de Cássia (2010), 

(fig.1.55), no município de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, a maior do país, com 56 

metros, superando o Cristo Redentor.  

Fig.1.49 – Escultura em Singapura, 2014    

Fonte: FGM 

 

Fig.1.50 – Escultura na cidade de Phoenix, 2009 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.51 – Video-escultura em  

parque de Chicago, 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.52 – Video-escultura, 2011  

Fonte: FGM 
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Fig.1.54 – Escultura “Anel da Vida”. 2012  

Fonte: FGM 

 

Fig.1.53 – Buda da Primavera. Maior estátua do mundo. 2014  

Fonte: FGM 
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Ao finalizar este panorama geral da escultura, não se poderia deixar de mencionar, 

mesmo que sumariamente, outras vertentes escultóricas também presentes no espaço 

urbano, cujo estudo não será estendido em virtude da necessidade de um 

aprofundamento maior e específico em torno dessas temáticas. Uma delas é a estatuária 

tumular, conjunto de obras envoltas de grande simbolismo, valor sentimental e artístico. 

Esta arte foi lentamente desmistificada em vários lugares do mundo e apresenta-se, hoje, 

como um grande museu a céu aberto, disponível à visitação pública, inclusive, com a 

inclusão de circuitos guiados. A outra é a tendência metamórfica entre arquitetura e 

escultura, aspecto já observado em obras antigas e modernas como em Gaudi, Le 

Corbusier e Oscar Niemeyer, que tem se acentuado na arquitetura contemporânea. 

Assim, a escultura deixa de ser apenas ornamento, como acontecia nas fachadas de 

prédios públicos e catedrais, passando a se materializar na própria arquitetura, com uma 

valorização exacerbada da forma. Exemplos significativos são os trabalhos 

desenvolvidos pelos arquitetos Norman Foster (fig.1.56), Daniel Libeskind (fig.1.57), 

Frank Gehry (fig.1.58), Coop Himmelblau (fig.1.59) e Zaha Hadid (figs. 1.60 e 1.61), 

que se poderia classificar de escultura funcional ou arquitetura escultórica. 

Fig.1.55 – Estátua de Santa Rita de Cássia. 2014 

Fonte: FGM 
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Fig.1.57 – Daniel Libeskind: The Royal Ontario 

Museum. 2012 

Fonte: FGM 

Fig.1.56 – Norman Foster: Zayed national 

museum, Abu Dhabi, United Arab Emirates. 

2007 

Fonte: FGM 

Fig.1.58 – Frank Gehry: Museu Guggenheim de Bilbao, 

2013 

Fonte: FGM 

Fig.1.59 – Coop Himmelblau: Pavilhão 

temporário para festival de ópera de 

Munique. 2014 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.61 – Zaha Hadid: Interior do Changsha Meixihu, 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.1.60 – Zaha Hadid: Changsha 

Meixihu, Centro Internacional de Arte e 

Cultura. 2013 

Fonte: FGM 
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Para Giedion (2004, p.17), as formas não são definidas por seus limites físicos, elas 

moldam o espaço. Hoje, novamente percebe-se que as formas, as superfícies e os planos 

não apenas conformam o espaço interno, mas têm a mesma força que ele, e vão bem 

além dos limites de suas próprias dimensões, como elementos constitutivos de volumes 

isolados no espaço aberto.  

Ainda segundo Giedion (2004, p.19), o fato de a arquitetura estar se aproximando da 

escultura, e de a escultura estar se aproximando da arquitetura, não constitui um desvio 

na evolução da arquitetura contemporânea. Uma das características desta tradição em 

desenvolvimento é a coexistência de liberdade e interação. Desse modo os volumes 

readquiriram o significado que possuíam na aurora da civilização. Tornaram-se 

novamente corpos imanentes ativos. 

Contemporaneamente, além da liberdade formal, as tecnologias de ponta envolvidas na 

produção dos materiais, nas técnicas construtivas e nos softwares de cálculo e projeto 

são os principais responsáveis pelas formas híbridas que surgem nos grandes centros 

urbanos. Assim, arquitetura e arte se completam e se confundem, a serviço do 

espetáculo, que muitas vezes tem como foco principal, o turismo, com repercussão 

internacional. 

1.3- A ótica do restauro  

O século XIX marcou uma mudança de direção entre o mundo antigo e o moderno. Até 

então, a restauração era norteada por critérios determinados, normalmente por fatores 

religiosos, econômicos e utilitários. As grandes transformações ocorridas em diversas 

áreas do conhecimento humano provocaram este rompimento, assim, surgiram novos 

avanços tecnológicos, novas ideias e pensamentos. 

A arte passou a ser considerada expressão do pensamento do homem e surgiu a 

necessidade de valorizar os monumentos e ambientes históricos resultantes dessa 

manifestação. Influenciados pelas mudanças sociais e também pelos processos que 

levaram a essa nova maneira de pensar, muitos intelectuais ligados às belas artes 

sistematizam suas ideias e assim surgiram as primeiras teorias de preservação. 

O primeiro desses pensadores foi Viollet-Le-Duc. Considerado um dos maiores teóricos 

da arquitetura, procurava a perfeição formal, respeitando as características estilísticas. 

Segundo Viollet-Le-Duc (1996, p.7), “restaurar um edifício não é conservá-lo ou refazê-
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lo, é restituí-lo a um estado de inteireza que pode jamais ter existido em um dado 

momento”. 

Com ideias completamente opostas, encontra-se o inglês John Ruskin, representante da 

teoria romântica, que defende a não intervenção no monumento degradado para não 

interferir em sua autenticidade. Para Ruskin (1996, p.25), “restauro significa a mais total 

destruição que um edifício possa sofrer: uma destruição no fim da qual não resta nem ao 

menos um vestígio autêntico a ser escolhido; uma destruição acompanhada da falsa 

descrição da coisa que se construiu”. 

As teorias de Viollet-Le-Duc e Ruskin foram basicamente direcionadas para a 

arquitetura. Posteriormente, com o surgimento de novas linhas de pensamento, foram 

estendidas para a pintura, a escultura e outros bens culturais. 

Um dos primeiros a mencionar a escultura em suas teorias foi Camilo Boito. Ele tenta 

uma união entre a teoria de Ruskin e a necessidade do restauro. Aceita parcialmente a 

sua crítica, mas não concorda com sua visão extremista, preferindo evitar o processo de 

ruina mediante a aplicação de diferentes instrumentos técnicos. Boito (2003, p.21), 

enunciou sete princípios fundamentais para intervenção em monumentos históricos: 

Ênfase no valor documental dos monumentos, que deveriam ser 

preferencialmente consolidados a reparados e reparados a restaurados; evitar 

acréscimos e renovações, que, se fossem necessários, deveriam ter caráter 

diverso do original, mas não poderiam destoar do conjunto; os complementos 

de partes deterioradas ou faltantes deveriam, mesmo se seguissem a forma 

definitiva, ser de material diverso ou ter incisa a data de sua restauração ou, 

ainda, no caso das restaurações arqueológicas, ter formas simplificadas; as 

obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário, 

evitando-se a perda dos elementos característicos ou, mesmo, pitorescos; 

respeitar as várias fases do monumento, sendo a remoção de elementos 

somente admitida se tivessem qualidade artística manifestamente inferior à 

do edifício; registrar as obras, apontando-se a utilidade da fotografia para 

documentar a fase antes, durante e depois da intervenção, devendo o material 

ser acompanhado de descrições e justificativas e encaminhado ao Ministério 

da Educação; colocar uma lápide com inscrições para apontar a data e as 

obras de restauro realizadas. 

 

Em relação à escultura, Boito (2003, p.23) chama a atenção para os perigos dos 

complementos, que levaram a enganos e a modificações no próprio equilíbrio da 

composição de grupos escultóricos. Desde o Renascimento, tomavam-se caminhos 

distintos em relação às esculturas da Antiguidade que, ou eram deixadas incompletas, 

caso do Torso de Belvedere, ou sofriam intervenções para atingir um estado que se 

acreditava ser o original, com número significativo de exemplos. 
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Ainda referindo-se às esculturas, Boito (2003, p.23) considera qualquer intervenção 

“extremamente perigosa, podendo conduzir ao erro”. Além disso, acreditava que 

aquelas já realizadas não possuíam valor artístico que justificasse a sua manutenção, 

aconselhando que “todos os acréscimos fossem retirados sem remissão”. Menciona as 

técnicas de proteção de esculturas expostas às intempéries, tendo esperança que esses 

métodos permitissem que, um dia, exemplares guardados em museus pudessem voltar 

ao seu local de origem. Exemplifica com a escultura David, de Michelangelo, 

apontando a importância do ambiente para a apreciação e leitura da obra (BOITO, 2003, 

p.23). 

Dentre as importantes contribuições teóricas que se sucederam citam-se, entre outras, as 

teorias de Alois Riegl e Gustavo Giovannoni. Riegl (2006, p.37-40) mostra que, no 

plano da teoria, assim como na prática, o dilema destruição/conservação não pode ser 

opção absoluta, não comportando jamais soluções justas e verdadeiras, mas soluções 

alternativas, de pertinência relativa. Ele estabelece que os caminhos da preservação 

histórica estejam baseados nos valores atribuídos aos monumentos. Já Gustavo 

Giovannoni não chegou a formular uma teoria, mas sim um conjunto de regras que 

foram bastante utilizadas na Europa, sistematizando a metodologia do restauro.  

Após a Segunda Guerra, ante o tamanho das destruições provocadas pelo conflito, 

chegou-se à conclusão de que o bom senso deveria prevalecer sobre a teoria e a prática. 

Começou-se a realizar as primeiras proposições verdadeiramente lógicas para nossa 

realidade atual e que correspondem à restauração crítica.  

Vale sublinhar que as teorias posteriores a Viollet-le-Duc e Ruskin são na realidade 

formas de conciliar dois pensamentos opostos, mas de suma importância para a área, 

quando não extremados. Talvez quem melhor tenha realizado esta tarefa tenha sido 

Cesare Brandi que, dentro da teoria do restauro crítico, desenvolveu sua Teoria da 

Restauração, em 1963.  

Para Brandi (2008, p.30), “a restauração constitui o momento metodológico do 

reconhecimento da obra de arte, na sua consistência física e na sua dúplice polaridade 

estética  e histórica, com vistas à sua transmissão para o futuro”. 

Em seu primeiro axioma esclarece: restaura-se somente a matéria da obra de arte 

enquanto que, no segundo, enuncia que a restauração deve visar ao restabelecimento da 
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unidade potencial da obra de arte, desde que isso seja possível sem cometer um falso 

artístico ou um falso histórico, e sem cancelar nenhum traço da passagem da obra de 

arte no tempo (BRANDI, 2008, p.33).  

Os princípios da Teoria Brandiana, ainda não superados nesse campo do conhecimento, 

continuam servindo de substrato reflexivo para as intervenções atuais e, por 

conseguinte, deverão nortear quaisquer propostas de restauro em monumentos 

escultóricos de Salvador. 
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CAPITULO II 

SALVADOR: ASPECTOS NORTEADORES DE SUA PRODUÇÃO 

ESCULTÓRICA 

  

Esta seção aborda a Cidade do Salvador, suas peculiaridades e inter-relações com a 

produção escultórica local. Aqui são analisados alguns aspectos geográficos, históricos, 

socioeconômicos e culturais, além daqueles de âmbito legal que atuam de forma 

determinante, direta ou indiretamente, na concepção, execução e preservação dessas 

obras.  

 

2.1- A geografia da Cidade 

Geograficamente, Salvador possui forma peninsular, cujo ponto mais proeminente fica 

na entrada da Baía de Todos os Santos (fig.2.1), uma das maiores do mundo, 

correspondendo ao ponto onde está localizado o Farol da Barra. Sua área total é de 

706,8 km², sendo 324,5 km² continental. A temperatura é elevada durante o ano, com 

média máxima de 28,1º e mínima 22,5ºC, e média anual de 25,3ºC (CONDER, 1994). 

 

                                  

 

É a terceira maior cidade do Brasil em termos populacionais, com contingente estimado 

em 2.676.606 habitantes (IBGE, 2010). Salvador é o centro da cultura afro-brasileira, 

com a maior parte da população constituída por negros ou pardos. Segundo dados desse 

Fig.2.1 – Mapa Salvador e Baía de Todos os Santos. 2007 

Fonte: FGM 
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Instituto, 51,7% da população é de cor parda (pessoas multirraciais), 27,8% negra, 

18,9% branca, 1,3% povos asiáticos e 0,3% povos ameríndios, (SALVADOR, 2010). 

A posição litorânea assegura ao município uma umidade relativa da ordem de 80%, 

precipitação pluviométrica média variando entre 50 a 350 mm, ao mês, resultantes das 

chuvas frontais e pseudos-frontais de leste, tornando-se a zona mais irrigada do Estado 

(CONDER,1994). O clima é tropical chuvoso de floresta ou, segundo Valente (1977, 

p.15), quente e úmido.  Possui média de 2.220 horas de exposição anual ao sol, ou 61%.  

Com 50 km de litoral e conformação peninsular, Salvador possui uma das maiores 

costas marítimas do país. Com isso, a Cidade é cortada por intenso aerossol marinho, 

impulsionado pelos ventos que sopram do litoral em direção ao interior da Baía de 

Todos os Santos. Todas as características descritas, anteriormente, fazem do seu 

microclima um ambiente extremamente agressivo à exposição de obras de arte ao ar 

livre (figs.2.2 e 2.3). Assim, as rochas e os metais de fino acabamento, grande maioria 

dos materiais empregados pelos artistas, sofrem e degradam-se com a proximidade do 

mar, as constantes chuvas, as altas temperaturas e a poluição atmosférica. 

                    

 

 

Fig.2.2 – Escultura Metamorfose dos 

Habitantes da Lagoa de Calazans Neto 

em Itapuã. Década de 80 

Fonte: FGM 

Fig.2.3 – Mesma escultura em acentuado processo 

de oxidação. 2009 

Fonte: FGM 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Multirracial
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Os ventos, também, podem provocar danos aos monumentos, especialmente aos mais 

frágeis, como aqueles construídos em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro 

ou com estrutura deteriorada. Exemplo que merece citação aconteceu em 1997, que 

causou destruição parcial da escultura “Ode à Jorge Amado” do artista Calazans Neto, 

no bairro do Imbuí (figs.2.4 e 2.5).  

A velocidade dos ventos apresenta média anual de 3,2 m/s. Valores superiores a 50 

km/h são relativamente raros em Salvador, podendo, no entanto, durante os mais fortes 

temporais, atingir e mesmo ultrapassar a 70 km/h (VALENTE, 1977. p.13). Observa-se 

que as direções sudeste, leste e nordeste, nessa ordem decrescente, são responsáveis 

pela quase totalidade dos ventos na Cidade (VALENTE, 1977. p.12). 

Salvador está assentada sobre uma falha geológica. A escarpa divide a Cidade em alta e 

baixa, com desnível entre 70 e 80 metros. É no platô mais alto que está localizado o 

Centro Histórico da Cidade onde, igualmente, encontram-se os monumentos mais 

antigos.  

      

 

 

 2.2- Origem, história e evolução urbana 

Para entender o significado da maioria dos monumentos de Salvador é preciso conhecer 

a história da cidade e de seu povo. Assim, sua fundação, suas guerras e conflitos, o 

período de domínio português, a independência, a evolução urbana, política e social, sua 

Fig.2.5 – Escultura Ode à Jorge Amado de Calazans Neto. Foto 

1997 

Fonte: FGM 

Fig.2.4 – Escultura Ode à Jorge 

Amado de Calazans. Foto entre 

1985 e 1997 

Fonte: FGM 
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gente, seus costumes e sua arte estão registrados e narrados em cada um de seus 

monumentos. Nas palavras de Silva (1933, p.76):   

Não será grande, próspero e livre, afirmam todos, a nação sem servidores 

leais e abnegados. Assim, as nações que entregam ao esquecimento o nome 

de seus filhos ilustres, não têm futuro, são raças barbarizadas ou decadentes, 

porque a cultura de um povo se afere, neste caso, pelo número de seus 

monumentos. 

A história de Salvador tem início em 1501, ano seguinte ao descobrimento do Brasil em 

Porto Seguro, por Pedro Alvares Cabral, quando a primeira expedição de 

reconhecimento da terra deparou-se com uma grande baía, que foi logo denominada de 

Baía de Todos os Santos pelo navegador Américo Vespúcio. Segundo Gordilho (1978, 

p.X-2) “coube a Cristóvão Jacques, comandante da armada dita guarda-costas, a 

colocação do marco da coroa portuguesa nestas terras, marco este que, na Bahia, se 

localizou no promontório à entrada da barra da Baía de Todos os Santos”, no ponto até 

hoje conhecido como Ponta do Padrão, onde está localizado o forte e farol de Santo 

Antônio da Barra. Este marco pode ser considerado o primeiro monumento da história 

de Salvador que, infelizmente, não sobreviveu ao tempo. No mesmo local, foi colocado 

uma réplica em 2001 (fig.2.6), assinalando a comemoração dos quinhentos anos do 

descobrimento da baía. 

Mas, Salvador só foi fundada efetivamente em 1549, pelo Capitão-mor Thomé de 

Souza, que desembarcou na Baía de Todos os Santos, quase cinquenta anos depois da 

passagem de Américo Vespúcio pelo local. O fato foi registrado, séculos depois, em 

forma de monumento intitulado “Marco de Fundação da Cidade”, localizado no Porto 

da Barra (fig.2.7). 

     

 
Fig.2.7 – Marco de fundação de Salvador. Foto 2013 

Fonte: FGM 

                   

Fig.2.6 – Réplica do Marco 

Padrão do Descobrimento.  

Foto entre 2005 e 2010 

Fonte: FGM 
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O objetivo do rei de Portugal Dom João III, na época, era a construção de uma 

“fortaleza e uma povoação grande e forte”, à semelhança das cidades de Lisboa e Porto, 

para ser a sede do Império Português no Novo Mundo. Foram levantados os armazéns 

da Cidade Baixa e a primitiva Igreja da Conceição e, na Cidade Alta, o Palácio do 

Governador, a Câmara Municipal, o bispado e a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. 

Tratava-se, evidentemente, de frágeis construções de caráter temporário (MATTOSO, 

1992, p.70). Era uma cidade tipicamente medieval, ainda sem monumentos. Era preciso 

edificá-la sobre o dorso das colinas, para defendê-la dos possíveis ataques, seja de 

estrangeiros, pelo lado do mar, seja dos índios, vindos do interior (SANTOS, 1959, 

p.101) 

Segundo Simas (1978, p. IX-2), terminadas as obras provisórias, foram iniciadas as 

definitivas. No fim do século XVI, a cidade já ultrapassava seus limites primitivos, 

espalhando-se sobre morros e os vales das cercanias. 

Calmon (1978, p. II-5), ao descrever a cidade em 1571, menciona outro marco existente 

na época. Segundo ele, a cidade era pequena, cercada de muros de taipa, com as três 

igrejas: a Sé, a da Ajuda e a do Colégio; “pela redondeza da baía se estendiam as aldeias 

laboriosas, com a casa grande, a fábrica de meles e açúcar, a senzala; e, no sítio mais 

alto, tomando conta da paisagem, o cruzeiro com o seu altar humilde”.  

Com a chegada dos escravos africanos, no final do século XVI, fato marcante na 

formação étnica de seu povo, a Cidade prosperou por influência econômica das 

atividades portuárias e da produção de açúcar no Recôncavo, a maior riqueza de 

Salvador por praticamente três séculos. A Baía de Todos os Santos tornou-se, então, 

uma referência aos navegadores, convertendo-se em um dos portos mais importantes do 

continente americano e o maior do hemisfério sul até o século XVIII. Apesar das 

diversas invasões estrangeiras, saques e bombardeios ocorridos, Salvador manteve o 

posto de capital do Brasil até 1763, quando a sede foi transferida para o Rio de Janeiro. 

A Cidade começa a perder espaço para o sudeste brasileiro. 

Vinte anos antes desse fato, portanto em 1743, a Cidade ganha um marco a céu aberto 

de feições sui-generis, o Oratório da Cruz do Pascoal, no bairro de Santo Antônio 

(fig.2.8). O equipamento foi construído em alvenaria e, no século XIX, revestido de 

azulejos. Sua finalidade era abrigar a imagem de Nossa Senhora do Pilar, servindo 
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como antigo ponto de reunião católica.  Considerado único, em todo território nacional, 

foi tombado, individualmente pelo IPHAN, em 1938. Devido as suas características 

históricas, sua simbologia e referência para o bairro, entende-se que possa ser 

considerado um marco, o que o tornaria o primeiro da cidade e um dos primeiros do 

Brasil, no âmbito religioso, já que não se encontrou registros de outros mais antigos. 

Sobre a escultura da Bahia, nesta época, ainda incipiente, Querino (1913, p.14-15) 

afirma: 

Medíocres foram todos os escultores da metrópole. Até meado do século 

XVIII, tempo em que apareceram Manuel Machado e José D‟Almeida, aos 

quais sobressaiu, com vantagem, Joaquim Machado de Castro, cuja obra 

prima é o monumento de Dom José I, em Lisboa, os mestres escultores da 

Bahia foram esses artistas que, naquela época tiveram por discípulos a 

brasileiros que iam a Portugal receber-lhes as lições em consequência da 

fiscalização rigorosa dos portos, decorriam décadas e décadas, sem que 

aportasse aqui uma embarcação sem a flâmula da metrópole, portanto, só os 

portugueses podiam ter sido os mestres dos escultores da colônia. Dessa 

aprendizagem deficiente, o baiano deu mostras do seu pendor para as artes, 

no aperfeiçoamento do que aprendera. 

 

Mesmo com a fachada da igreja da Ordem Terceira de São Francisco não se 

enquadrando no contexto deste trabalho, optou-se por registrá-la, como forma de 

chamar atenção para a evolução da prática escultórica em Salvador. A obra, considerada 

por alguns pesquisadores como um projeto de Gabriel Ribeiro, mostra um trabalho 

caprichoso de escultura decorando a arquitetura (Fig. 2.9). “As figuras de santos, anjos, 

atlantes e motivos florais esculpidos em pedra, juntamente com os balcões que revelam 

certa influência do Barroco Espanhol, fazem desta obra a única no gênero no Brasil” 

(PROENÇA, 1999, p.198). 

          

 

 

Fig.2.8 – Oratório da Cruz do 

Pascoal.  Foto entre 2004 e 

2010                    

Fonte: FGM 

                   

Fig.2.9 – Ordem 3ª de São Francisco. Foto entre 2004 e 

2010 

Fonte: FGM 
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A consciência libertária da população de Salvador deu origem a vários movimentos de 

contestação, com destaque para a Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, em 

1798, em que um grupo de revoltosos, inconformados com o domínio português, 

defendeu a causa da Independência do Brasil, da Proclamação da República, da 

Abolição da Escravatura e dos direitos iguais para todos os cidadãos. Seus mártires 

também foram homenageados na Praça da Piedade, local onde foram decapitados, com 

a colocação de quatro bustos de bronze, em 2004. 

Em 1807, a Cidade recebeu outro marco a céu aberto: o Cruzeiro de São Francisco 

(Fig.2.10). A obra foi confeccionada em calcário de Lioz, pertencendo à Ordem 

Terceira de São Francisco e também é considerada um dos primeiros monumentos 

escultóricos da Cidade, ainda que de conotações estritamente religiosa. 

“O grande escultor desse período foi Manuel Ignácio da Costa, autor do São Pedro 

D‟Alcântara, pertencente ao convento de São Francisco e o monumental Caboclo, um 

dos emblemas da emancipação política, nos festejos do imortal dia 2 de Julho” 

(QUERINO, 1913, p.19-20). Ainda pertence ao acervo das glórias desse artista a 

importante obra “O Senhor Morto” que sai em procissão da ordem 3ª do Carmo. 

Segundo Querino (1913, p.20-21), poucas vezes se tem talhado imagem do homem 

Deus tão grandioso.  

A passagem da família real por Salvador em 1808 foi um marco para a cidade. No 

intuito de registrar este episódio, em 1815, foi construído, no passeio público, um 

obelisco de doze metros de altura, em homenagem ao príncipe regente Dom João VI 

(Fig.2.11). Esta obra é o primeiro monumento não religioso erigido em Salvador. 
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Alcançada a Independência do Brasil, em 1822, Salvador continuava em luta contra os 

portugueses. Diversas batalhas foram travadas até que, em dois de julho de 1823, a 

Cidade alcança sua independência de Portugal. Este episódio da história motivou a 

construção de diversos monumentos homenageando seus heróis, entre eles, o Chafariz 

da Independência (1860), originalmente no Largo da Piedade (fig.2.12) e atualmente no 

Largo dos Aflitos (fig.2.13 ), o Chafariz de Lord Cochrane (1862), atualmente na rótula 

da Avenida Garibaldi, o Monumento ao 2 de Julho (1895), no Campo Grande (fig.2.14), 

o Busto do General Labatut (1923), no Largo da Lapinha e a Estátua de Maria Quitéria 

(1953), no Largo da Soledade. 

Fig.2.10 – Cruzeiro de São Francisco. 

Foto 2007                      

Fonte: FGM 

                   

Fig.2.11 – Obelisco à Dom João VI. 

Foto 2008                       

Fonte: FGM 
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Este período também foi marcado pela construção de vários chafarizes, ao todo 22 

espalhados pela Cidade, que faziam parte do sistema de águas do Queimado e tinham 

como objetivo sanar o problema na Cidade. Alguns deles eram monumentais, como o 

“Chafariz do Terreiro de Jesus” (1856) (fig.2.15), o “Chafariz do Comércio” (fig.2.16), 

o “Chafariz do Senhor do Bonfim” (fig.2.17) e o “Chafariz do Largo do Teatro” 

(fig.2.18).  

Fig.2.13 – Chafariz da Independência no  

Largo dos Aflitos. Foto 2004  

Fonte: FGM 

 

                   

Fig.2.12 – Chafariz da Independência na Praça da 

Piedade. Foto cerca de 1916 

Fonte: TEIXEIRA, 2001, p.12 

                   

Fig.2.14 – Monumento ao 2 de Julho. Foto 2003   

Fonte: FGM 
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Em 1873 é inaugurado o Elevador Hidráulico da Conceição, que se tornou a referência 

maior para a cidade. Sua foto foi enviada para a exposição mundial de 1889, em Paris, 

para a qual havia sido construída a Torre Eiffel (SAMPAIO, 2005, p.189). Adornando a 

balaustrada da praça existiam diversas estátuas em mármore, que desapareceram 

posteriormente (fig.2.19). Um ano depois do elevador, em 1874, é inaugurado o 

monumento em homenagem a Batalha do Riachuelo, no bairro do Comércio, em frente 

à Associação Comercial (Figs.2.20 e 2.21). 

Fig.2.16 – Chafariz do Comércio, em frente 

à Associação Comercial. Inaugurado em 

1856.  Foto de Lindemann, cerca de 1890 

Fonte: FERREZ, 1988, p.154 

                   

Fig.2.15 – Chafariz do Terreiro de Jesus. Foto entre 

2004 e 2010 

Fonte: FGM 

                   

Fig.2.17 – Chafariz do Senhor do Bonfim. Foto 

2004 

Fonte: FGM 

                   

Fig.2.18 – Chafariz do Largo do Teatro. Foto de 

1902 

Fonte: FGM 
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Em 1873 a cidade passa por severa crise, já que os preços do açúcar não compensavam 

a matéria-prima consumida e paralisavam-se as transações comerciais. Era evidente a 

decadência econômica e financeira. Entretanto, foi com relativa tranquilidade política 

que a Bahia participou do movimento abolicionista (1888) e da proclamação da 

república (1889). 

Fig.2.19 – Estátuas da balaustrada do elevador. Foto do início do Século XX 

Fonte: SAMPAIO, 2005, p.252. 

Fig.2.20 – Monumento à Batalha do Riachuelo. Anterior a 1904 

Fonte: FGM 

Fig.2.21 – Monumento à Batalha 

do Riachuelo. Foto 1930 

Fonte: FGM 
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No final do século XIX, Salvador, a exemplo de outras grandes cidades brasileiras, 

passou por diversas transformações sociais, políticas e urbanas. Os governos de 

J.J.Seabra (1912-1916 e 1920-1924) foram marcados pela urbanização, principalmente 

pelo alargamento da avenida Sete de Setembro, onde ocorreram mudanças urbanísticas, 

à semelhança das intervenções implementadas em Paris, impostas pelo prefeito 

Haussman. Assim, importantes igrejas e casarões antigos tiveram que ser demolidos em 

nome da modernização da Cidade, mesmo contra a opinião de muitos. Este período 

coincide com a chegada do escultor italiano Pasquale de Chirico, que concebe diversas 

esculturas para esses espaços, sendo até hoje, o maior detentor de obras expostas em 

logradouros públicos de Salvador. Seu principal trabalho, o monumento em homenagem 

ao poeta Castro Alves, datado de 1923, fica localizado na praça que também leva o seu 

nome (Fig.2.22). 

 

 

 

Dentre os diversos outros trabalhos de Pasquale, vale destacar a estátua do Visconde de 

Cairu (fig.2.23), na praça de mesmo nome; a estátua de Dom Pedro II, inicialmente 

implantada no Campo da Pólvora (fig.2.24) e atualmente instalada na Praça Almeida 

Couto, em Nazaré (fig.2.25); a estátua do Cristo Redentor (fig.2.26), na Barra; a estátua 

Fig.2.22 – Estátua de Castro Alves. Foto 2004 

Fonte: FGM 
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do Barão do Rio Branco (fig.2.27) e o Relógio de São Pedro (fig.2.28), que passaram a 

ocupar o vazio deixado pela Igreja de São Pedro (fig.2.29), demolida por J.J. Seabra em 

1913. 

 

 

 

         

 

 

Fig.2.23 – Estátua do Visconde de Cairu ainda com a presença do antigo Mercado 

Modelo. 1940 

Fonte:  TEIXEIRA, 2001, p.11 

Fig.2.24 – Estátua de Dom Pedro II em seu sítio original, no Campo da Pólvora, ainda 

sem o Fórum Ruy Barbosa. Atualmente encontra-se na Praça Almeida Couto, em 

Nazaré 

Fonte: PEREIRA, 1994 
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O século XX é o das grandes transformações do centro. A introdução dos transportes 

mecânicos (o automóvel em 1901, o bonde elétrico em 1904) exige adaptação da velha 

estrutura urbana às nova necessidades (SANTOS, 1959, p.107) 

Em 1906, o Elevador Lacerda foi iluminado e recebeu dois novos ascensores elétricos, 

mas somente no governo J.J. Seabra, em 1915, seria eletrificado por completo. Em 

1930, ele foi totalmente remodelado em concreto armado, assumindo as características 

atuais (SAMPAIO, 2005, p.189). 

Fig.2.26 – Estátua do Cristo Redentor. Foto 

2006  

Fonte: FGM 

 

Fig.2.25 – Estátua de Dom Pedro II na Praça 

Almeida Couto, Nazaré. 2005 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.27 – Estátua do Barão do Rio Branco. 1916 

Fonte: TEIXEIRA, 2001, p.6 
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Com o acúmulo de problemas urbanos gerados por um crescimento sem planejamento, 

foi criado, em 1943, o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador 

(EPUCS), inicialmente sob a coordenação do engenheiro Mário Leal Ferreira e, 

posteriormente, do arquiteto Diógenes Rebouças. Sua finalidade era pensar a Salvador 

do “futuro”, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, preparando-a para atender às 

demandas que o final de século impunha. Pela primeira vez, no Brasil, a evolução e o 

desenvolvimento de uma cidade era planejado por um escritório de urbanismo. 

Atualmente, no entanto, sabe-se que as coisas não ocorreram como planejado. 

Salvador volta a crescer nas décadas de 1960 e 1970. A implantação do Centro 

Industrial de Aratú e do Polo Petroquímico de Camaçari impulsionam o crescimento da 

Cidade, que iniciou seu processo de descentralização com a abertura de grandes 

avenidas de vale. O final do século XX foi marcado por uma intensa urbanização e 

crescimento da capital baiana. A Cidade, que até meados do século XX, crescia apenas 

em torno de seu centro histórico e no sentido da orla marítima passa a contar com outros 

vetores de expansão, notadamente em direção ao norte e nordeste da Cidade. Este 

processo que inicialmente se deu com a abertura das avenidas de vale, sofreu o impulso 

de obras estratégicas que intensificaram ainda mais o ritmo de crescimento. 

O governador Antônio Carlos Magalhães abriu novos espaços para a Cidade do 

Salvador. Construiu a Avenida Luis Viana Filho (Paralela), o Centro Administrativo da 

Bahia (CAB), para o qual foi transferindo as secretarias do Estado e o gabinete do 

governador, convidando artistas plásticos baianos para embelezá-lo (TAVARES, 2008). 

Nessa época, o escultor Mário Cravo passou a ser o autor das principais obras 

Fig.2.28 – Relógio de São Pedro. 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.29 – Igreja de São Pedro, demolida 

para abertura da Avenida 7 de Setembro 

Fonte: FGM 
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escultóricas encomendadas pelo poder público. Sua escultura intitulada “Monumento à 

Cidade do Salvador”, de 1970, constituiu, juntamente com o conjunto paisagístico 

formado pelo Elevador Lacerda, o Mercado Modelo, o Forte São Marcelo e o casario da 

Conceição da Praia, a principal imagem da Cidade no cenário nacional e internacional 

(Fig.2.30). Nas décadas seguintes erguem-se novos monumentos, entre eles o Memorial 

em homenagem à Clériston Andrade na Avenida Anita Garibaldi e a Cruz Caída, na 

Praça da Sé (Fig.2.31) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.30 – Monumento à Cidade do Salvador. 2004 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.31 – Escultura da Cruz Caída, Praça da Sé. Homenagem a Igreja 

da Sé demolida. Foto de 2004 

Fonte: FGM 
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2.3- Fatores políticos e socioeconômicos 

Com a descentralização e expansão verificada nas últimas décadas, a população de 

classe média e alta, que residia no centro, passa a ser atraída pelos novos 

empreendimentos residenciais e comerciais, do mercado imobiliário, que prometem 

mais conforto, tecnologia, espaços de lazer, segurança, estacionamento e melhor 

qualidade de vida. Como consequência, dá-se o crescimento e desenvolvimento de 

novos bairros, o abandono e o esvaziamento do centro histórico, onde a maioria dos 

imóveis passam a abrigar pequenos escritórios e comércio popular, permanecendo no 

local a população de baixa renda.  

Este cenário acabou por desencadear uma série de consequências desastrosas para o 

Centro Histórico da Cidade, que entrou em perigoso processo de degradação. A 

deficiência dos serviços públicos essenciais no local, como limpeza, segurança, 

iluminação e acessibilidade, associado a problemas mais graves e seculares como 

moradia, desemprego, educação e saúde, completaram o cenário de abandono e caos 

social. Com isso, uma população marginalizada formada por desabrigados, catadores de 

lixo reciclável, ambulantes, dependentes de substância ilícitas, doentes mentais e 

profissionais do sexo foram atraídos e instalados no local, desencadeando problemas 

crônicos como o acúmulo de lixo, vandalismo e criminalidade.  

Exemplo desta triste realidade é a Praça da Piedade, constantemente transformada em 

habitação por moradores de rua, que utilizam a fonte luminosa como banheiro e as 

estátuas como secadores de roupa (Fig.2.32). Durante à noite, atos de vandalismo são 

normalmente cometidos contra o patrimônio público, tendo sido registrado por diversas 

vezes, a subtração de obras de arte (a exemplo do busto de Manuel Faustino, furtado em 

duas oportunidades), placas comemorativas (constantemente removidas) e mutilações 

(como os braços das estátuas que ficam em torno da fonte), além de acúmulo de lixo e 

prática de delitos a transeuntes e frequentadores do local. 

Na maioria das vezes, a simples recuperação física do monumento não garante a sua 

integridade, e medidas sócio educativas necessitam ser implementadas como 

complementação destas ações. Exemplo disso é a escultura em homenagem aos músicos 

Dodô e Osmar na Praça Castro Alves. Após ser completamente restaurada a obra foi 

imediatamente “adotada” por moradores de rua que diariamente se utilizavam do fogo 
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para cozimento de alimentos e armazenavam pertences e objetos recicláveis para 

comercialização (Fig.2.33).  

   

 

 

 

Outro exemplo bastante significativo é o Marco do Quarto Centenário de Fundação da 

Cidade do Salvador, datado de 1949, localizado ao lado da Igreja da Ajuda e 

transformado em banheiro público pelos transeuntes e condutores do sistema de 

transporte coletivo. Para solucionar o problema, foi implementada uma solução 

igualmente desastrosa: instalação de banheiro químico anexo ao monumento, 

desrespeitando sua história, deturpando sua imagem e dificultando a sua leitura 

(Fig.2.34). 

Politicamente, nota-se uma forte desarticulação entre as esferas do poder que acaba por 

dificultar as ações de revitalização dessas áreas que, quando eventualmente ocorrem, 

costumam ser mal sucedidas e efêmeras, visando apenas o turismo de espetáculo. Um 

grande exemplo foi a recuperação do Pelourinho na década de 1990, obra não 

sustentável e que não obteve longevidade por não contemplar aspectos sociais e de 

moradia e não resolver, em caráter definitivo, os problemas do Centro Histórico. Sem a 

função habitacional, o centro histórico não possui vida própria e apresenta um cenário 

inseguro e desolador, a partir das primeiras horas da noite, quando os estabelecimentos 

comerciais começam a fechar suas portas e a população, temerosa e assustada, dirige-se 

apressadamente aos estacionamentos e terminais de ônibus, em fuga frenética do local. 

A violência e a criminalidade podem ser concebidas como um produto da desigualdade 

social, da exclusão e da ausência de um Estado forte. A pobreza não é fator único e 

determinante para o crime, mas é um fator contribuinte, gerado pela desigualdade social 

Fig.2.32 – Bustos dos líderes da Revolta dos 

Alfaiates com corda amarrada ao pescoço. 2006  

Fonte: FGM 

 

Fig.2.33 – Lixo em torno do busto de Dodô e 

Osmar. Foto de 2009 

Fonte: FGM 
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e caracterizado por seu estágio de acentuada miséria. Nas palavras de Santos (1995, 

p.74): 

Se a desigualdade é um fenômeno socioeconômico, a exclusão é, sobretudo, 

um fenômeno cultural e social, um fenômeno da civilização . Trata-se de um 

processo histórico através do qual uma cultura, por meio de um discurso de 

verdade, cria a interdição e a rejeita. O sistema de desigualdade se assenta, 

paradoxalmente, no caráter essencial da igualdade; o sistema da exclusão se 

assenta no caráter essencial da diferença. 

 

O vandalismo, por outro lado, é uma atitude ou um modo de expressão marginal que 

tem como objetivo atentados contra o patrimônio alheio. A proliferação desses atos 

provocam danos, por vezes irreparáveis nesse patrimônio, exemplificados com o furto, 

em 2013, da herma do Marechal Castelo Branco, do busto do Conselheiro Almeida 

Couto e dos elementos escultóricos que compunham a Estátua de Dom Pedro II, no 

Bairro de Nazaré, de autoria de Pasquale de Chirico. Também merece registro o furto 

dos braços da Estátua de Pelé, no antigo Estádio Octávio Mangabeira (Fig.2.35), todas 

as 450 peças do Painel Rupestre do artista Siron Franco, no Vale dos Barris (fig.2.36), o 

incêndio do Memorial Clériston Andrade (figs.2.37 e 2.38), além de diversos bustos 

roubados, como os de Presciliano Silva e Silvio Deolindo Fróes, em frente ao Palácio da 

Aclamação. 

           

     

 

Fig.2.34 – Marco 4º Centenário. Pichações e 

banheiro químico. 2012 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.35 – Estátua de Pelé com braços furtados. 

2007  

Fonte: FGM 
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O comércio informal é outro fator contribuinte para a degradação do patrimônio 

escultórico exposto ao relento. Percebe-se que os “camelódromos” surgidos 

espontaneamente ou construídos para oferecer espaço legalizado aos ambulantes, 

geralmente localizam-se próximos às Estações de Transporte Urbano ou nos pontos de 

parada de ônibus. Essa localização é estratégica, assim como a dos próprios ambulantes, 

uma vez que essa é uma área de grande circulação de pessoas de baixa renda e que 

estarão sempre atraídas pelas mercadorias vendidas nestes estabelecimentos a preços 

populares. Para Castro (2003, p.64), trabalhar na rua impõe riscos e perigos, quando se 

está à margem das disposições legais, mas por outro lado, esta condição acaba por 

desenvolver redes de solidariedade que atuam como instrumento de proteção. 

 

 

                   

 

Fig.2.36 – Todas as 454 peças foram lentamente roubadas entre 2004 e 2012. Foto 2003 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.37 – Memorial Clériston Andrade. 

Incêndio em 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.38 – Memorial Clériston Andrade. 

Vista do lado posterior. 2013 

Fonte: FGM 
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Neste sentido, Salvador conta com duas áreas críticas, dentre diversas outras espalhadas 

pela Cidade: a primeira, entre a Praça da Piedade e a Praça Castro Alves, próximo aos 

terminais rodoviários da Lapa e da Barroquinha, além dos Shopping Lapa e Piedade, 

onde existem, em suas proximidades, diversos monumentos importantes, como a 

Estátua do Barão do Rio Branco, o Relógio de São Pedro  e os bustos dos líderes da 

Revolta dos Alfaiates. A segunda, compreendida entre a Praça Cairú e a Praça Marechal 

Deodoro da Fonseca, no Comércio, onde as barracas também obstruem a visibilidade e 

causam diversos danos aos monumentos como a Estátua do Visconde de Cairú, a 

Estátua de J.J.Seabra e a escultura em homenagem a Associação Ibero-americana das 

Câmaras de Comércio (AICO). Estas áreas, há muito tempo, já se tornaram espaços 

oficializados para funcionamento deste tipo de comércio. O dano principal é a perda de 

visibilidade das obras de arte, que ficam totalmente descaracterizadas, cercadas por 

barracas e obstruídas por lonas de cobertura. Muitas vezes servem, ainda, como ponto 

de amarras para as estruturas de cobertura, expositores de produtos, depósito de lixo ou 

mercadorias. 

Pensar a respeito das transformações que se consolidam na área central em decorrência 

da informalidade é de fundamental importância, pois apesar de trazerem inúmeros 

transtornos à qualidade de vida dos cidadãos, constituem fonte de renda para uma 

parcela da população que precisa exercer alguma atividade econômica. 

Danosas também são as constantes alterações relacionadas à implantação dos 

monumentos, provocadas por diferentes gestões da Administração Municipal. Essas 

mudanças frequentes, sem um devido estudo prévio, ocasionam danos físicos 

permanentes, além de normalmente provocarem uma perda na sua relação com o espaço 

circundante. Assim, obras como “Padre Manoel da Nóbrega” (figs.2.39 e 2.40), “Flora” 

(fig.2.41a e 2.41b), “Irmãos Pereira”, “Chafariz da Independência”, “Chafariz de Lord 

Cochraine”, “Colombo”, “Thomé de Souza”, “Quarto Centenário de Salvador”, 

“Joaquim Rodrigues Lima”, “Obelisco a Dom João VI”, “Cristo Redentor” e “Dom 

Pedro II”, somente para citar alguns,  já passaram por diferentes logradouros públicos, 

conforme a conveniência do Serviço Público e dos projetos urbanísticos. Durante essas 

transferências, muitas obras se perderam, tais como o monumento à Liberdade 

(figs.2.42 e 2.43), na Praça da Soledade (foi substituída pela estátua de Maria Quitéria) 

e as estátuas da balaustrada da Praça Municipal.  
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Fig.2.39 – Busto do Padre Manoel da Nóbrega ainda no 

Terreiro de Jesus  

Fonte: FGM 

 

Fig.2.40 – Busto do Padre 

Manoel da Nóbrega em 

frente a Igreja da Ajuda 

Fonte: FGM 

 

Fig.2.41a- Estátua de Flora em seu sítio original, no Jardim de Nazaré. Cerca de 1920 

Fonte: PEREIRA, 1994. 
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2.4- Aspectos culturais 

Dentre as inúmeras particularidades de Salvador, nenhuma  influenciou tanto a imagem 

que se formulou da Bahia no cenário nacional e a própria imagem do Brasil no exterior 

como a diversidade cultural. Esta herança foi trazida pelos diversos grupos étnicos 

Fig.2.42 – Monumento à Liberdade, antes de ser 

retirada da Praça da Soledade em 1953  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.2.43 – Monumento à 

Liberdade. Detalhe 

Fonte: MATTOS, 1956, p.213. 

 

 

 

Fig.2.41b – Estátua da Deusa Flora no centro da Praça Municipal. 1959  

Fonte: FGM 
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formadores de sua sociedade, como os índios, europeus, judeus e, principalmente, 

africanos.  

A arte, em contexto mais amplo, foi bastante influenciada por esses fatores, que 

acabaram por produzir obras e artistas de imenso significado e originalidade. Como 

exemplo tem-se Castro Alves, na poesia; Pierre Verger, na fotografia; Dorival Caymmi, 

na música; Jorge Amado, na literatura; Carybé, na pintura e nos relevos; e, ainda, Mário 

Cravo, na escultura, artistas que se constituíram nos principais representantes e 

divulgadores da alegria e do sofrimento, das tradições, dos costumes e do “modo de ser” 

baiano. Em todos eles, a contribuição da cultura negra teve enorme importância para a 

criação de uma arte baiana, com identidade própria, como afirma Sodré (2006, p.125): 

 A expressão cultural de origem africana consolidou-se em Salvador, por 

séculos de estratégias de sobrevivência, nas diversas etapas da história da 

presença do negro na Bahia, perpetuando-se no cotidiano através da religião, 

da música, da dança, da culinária, entre outros que, interagindo com outras 

contribuições culturais, resultaram em um fenômeno de comprovada 

continuidade, raro, levando em conta o contexto onde se realiza, uma 

sociedade estratificada, reveladora de desigualdades sociais, caracterizada 

pela exclusão de majoritários contingentes, principalmente da população 

oriunda dos africanos e suas matizes.  

A Cidade tem uma produção ampla e intensa, e exercita seu imaginário nas 

manifestações rituais e simbólicas, a exemplo dos afoxés, blocos carnavalescos afros, 

rodas de samba, capoeira, dança, entre outros, em um reinventar constante (SODRÉ, 

2006, p.126). 

É nessa cidade, de efervescência cultural negra, que um exercício religioso chamado 

candomblé se impõe (SODRÉ, 2006, p.126). Este rito torna-se uma das principais 

fontes de inspiração para os artistas baianos que buscam em suas entranhas a matéria 

prima para suas obras de arte como os Orixás de Mário Cravo e Tati Moreno, 

respectivamente no Prédio do Correio, Pituba (fig.2.44 e 2.45) e no Dique do Tororó. 
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Segundo Mattoso (1992, p.428), foi poderosa a concorrência feita pelas religiões 

africanas à Igreja Católica, que as subestimou, por desconhecer suas estruturas e só 

reconhecer, em suas manifestações exteriores, divertimentos pagãos. A mesma atitude 

foi compartilhada pelos senhores de escravos: preocupados em manter a paz em suas 

propriedades agrícolas, não somente admitiam, mas encorajavam, essas manifestações. 

Ainda sobre a influência determinante da cultura negra nas artes plásticas Sodré (2006, 

p.125) afirma: 

Reinterpretada no decorrer do tempo, tendo como resultado a sua 

continuidade, a cultura negra, elemento característico da cultura 

soteropolitana, vivencia práticas e rituais que fazem parte do cotidiano de 

amplas camadas da população. Enfrentando um processo histórico peculiar, 

associado a fatores de desenvolvimento que resultaram em transformações 

sociais relevantes, o legado africano, hoje identificado enquanto cultura negra 

serve de referencial nos diversos planos da realização humana, em especial 

do ponto de vista das artes plásticas.  

O respeito, a valorização e a divulgação dessa cultura para o Brasil e o Mundo, no 

entanto, só, de fato, ocorreu a partir dos anos 1970. Até então, a cultura afro-baiana 

ainda era recebida com certo ceticismo e preconceito e a arte ainda era muito 

influenciada pelo academicismo nacional e internacional, notadamente pelo 

Fig.2.45 – Orixás. Sede dos Correios, 

Pituba 

Fonte: FGM 

 

 

 

Fig.2.44 – Exú. Escultura que faz parte do 

trabalho “Orixás”, na sede dos Correios, 

Pituba   

Fonte: FGM 
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Neoclassicismo e o Romantismo. No período compreendido entre final de século XIX e 

início do século XX, dois nomes destacam-se: Presciliano Silva na pintura e o italiano 

Pasquale de Chirico na escultura. Pasquale (fig.2.46) chegou à Salvador em 1903 e 

durante os quarenta anos que passou na Bahia produziu inúmeras obras, em tamanhos 

variados, entre estátuas, bustos, hermas, estatuetas, medalhões e desenhos que se 

encontram espalhados por logradouros públicos, cemitérios, escolas, museus e coleções 

particulares.  

 

 

 

A despeito das grandes obras escultóricas erigidas nesse período, um entrave técnico 

sempre foi, e continua sendo até os dias de hoje, um dos principais obstáculos para a 

confecção de esculturas em ferro e bronze fundidos: a inexistência de fundições de 

qualidade para a realização de grandes obras artísticas, o que obrigava os artistas a 

executarem suas obras na Itália ou na França. Para embasar esta afirmação, a Revista do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia apresenta uma pequena entrevista com 

Pasquale de Chirico, na qual o artista aborda as dificuldades encontradas para a 

fundição de peças de arte no Brasil e principalmente na Bahia. Quando questionado se o 

material utilizado na confecção do monumento ao Visconde de Cairú seria baiano, o 

artista respondeu da seguinte forma:  

“- Infelizmente não. E não, por circunstâncias de ordem material. Aqui falta-

me tudo. Envelheci com a construção da Estátua de Castro Alves, meu caro. 

Penso realizar a obra, agora escolhida, na Itália, onde terei pronta a preço 

mais conveniente e com capacidade para obter uma realização 

verdadeiramente artística” (SILVA, 1933, p.149). 

Fig.2.46 – Fotografia de 

Pasquale de Chirico. Cerca de 

1933   

Fonte: FGM 
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Praticamente todos os grandes monumentos de Salvador foram fundidos fora do Brasil, 

salvo peças menores, que por vezes eram levadas a São Paulo. Com relação aos 

materiais líticos utilizados, também se mostravam ineficientes, pois embora possuíssem 

grande diversidade, sua qualidade não se comparava aos finos materiais importados, 

geralmente Lioz e Carrara. 

Ainda que o Movimento Moderno tenha sido introduzido no Brasil na Semana de Arte 

Moderna de 1922, em São Paulo, a sua chegada à Bahia só veio acontecer mais de duas 

décadas depois. Nos anos entre as duas guerras, época do “modernismo” e do “romance 

de 30”, enquanto a literatura na Bahia sofreu total transformação, as artes visuais 

continuaram na mais completa estagnação. A Bahia fez-se reduto do academicismo, 

quando já a arte moderna se impunha em todo o sul (AMADO, 1996, p. 50). 

Somente em 1944, foi realizada a Primeira Mostra de Arte Moderna da Bahia: uma 

exposição dos artistas Mário Cravo Júnior, Carlos Bastos e Genaro de Carvalho, mas 

sem grande repercussão. Estes três artistas, por caminhos diversos, buscaram se 

aperfeiçoar viajando para o Rio de Janeiro e para o exterior, de onde retornaram para, 

juntamente com outros nomes, promover o Modernismo na Bahia. Esquadrão de 

vanguarda logo reforçado com a chegada de Carybé, que já estivera na Bahia em 1938, 

mas só então se fixou em definitivo, para ser o mais baiano de todos os artistas baianos. 

Foi um período promissor, marcado por profundas mudanças nas mais diversas áreas 

em que o Governo Octávio Mangabeira (1886-1960) foi o primeiro a realizar uma 

política de apoio e incentivo à cultura (AMADO,1996, p. 51). 

A escultura de Salvador, a partir desse momento, seguiu novas vertentes, passando a ser 

bastante influenciada por esse movimento e essa primeira geração de artistas. A 

produção escultórica contemporânea de Salvador conviveu com diversos artistas, 

estilos, técnicas e materiais, mas, quase sempre, manteve-se indissociável de suas raízes 

culturais, que lhe conferiu uma forte identidade e a diferenciou das produções 

escultóricas em outras partes do mundo. Vale destacar, além de Mário Cravo, criador de 

obras memoráveis como o Monumento à Cidade do Salvador e a Cruz Caída, obras de 

artistas importantes como Carybé, Juarez Paraíso, Tati Moreno, Bel Borba e Mestre 

Didi, dentre outros que conseguiram impor uma visão particular sobre a cultura baiana, 

traduzindo em obras de arte de grande conteúdo plástico e simbólico.  
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Com Mário Cravo e o Movimento Moderno vieram novas possibilidades quanto ao uso 

de materiais para a confecção de esculturas. Os materiais nobres até então utilizados 

como os bronzes e mármores, foram rapidamente sendo substituídos pela resina de 

poliéster reforçada com fibra de vidro, chapas de cobre e latão, alumínio, aço 

inoxidável, acrílico, sucatas de ferro, plásticos e um número inimaginável de 

possibilidades que podem ser encontradas, adquiridas e confeccionadas dentro da 

própria cidade sem necessidade de se recorrer ao exterior ou ao sul do país. Exemplos 

marcantes são os Orixás do Dique do Tororó (Fig.2.47) do escultor Tati Moreno, obra 

em fibra de vidro que completa o cenário paisagístico em torno da Arena Fonte Nova. 

 

 

Nesse novo contexto, as questões relacionadas às dimensões da obra, à temática 

tradicional, ao estilo e aos materiais clássicos utilizados na concepção e execução das 

obras de arte perdem, em parte, sua importância, prevalecendo a preocupação com o 

apelo popular e a cultura local. Assim, algumas obras colocadas de forma 

despretensiosa no espaço urbano tornaram-se verdadeiros ícones, é o caso da Sereia de 

Itapuã e a Sereia do Rio Vermelho, de conotações afro-religiosas, que estão entre as 

esculturas mais populares da Cidade, símbolos dos respectivos bairros e da cultura 

soteropolitana (figs.2.48 e 2.49). 

Fig.2.47 – Conjunto escultórico do Parque do Dique do Tororó. 2014 

Fonte: FGM 
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Se, por um lado, os fatores culturais impõem uma forte identidade na produção 

escultórica de Salvador, por outro, em alguns aspectos, contribuem para a sua 

degradação. As festas populares, como o carnaval, as lavagens e as festas de largo 

deixam  cicatrizes, por vezes irreparáveis, ao patrimônio público; o lixo que é produzido 

nesses eventos, juntamente com a colocação de toldos, caixas de poliestireno expandido 

(isopor), banners e decorações temáticas provocam a descaracterização e a perda de 

visibilidade dos monumentos; os dejetos humanos, que, nessas ocasiões deixam de ser 

encaradas como vandalismo pela população e passam a ser enxergados como um 

simples ato de necessidade fisiológica, provocam forte odor aos transeuntes e 

espectadores da obra; as vibrações provocadas por palcos e trios elétricos no centro 

histórico danificam equipamentos sensíveis como o Relógio de São Pedro e, lentamente, 

podem produzir microfissuras nos materiais, comprometendo sua estabilidade 

(Fig.2.50). 

 

            

Fig.2.49 – Sereia de Itapuã. 

2005 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.2.48 – Sereia do Rio 

Vermelho. 2006 

Fonte: FGM 
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Os ritos religiosos também costumam trazer problemas aos monumentos escultóricos, 

principalmente no que se refere a colocação de velas e oferendas, que acabam por 

produzir marcas permanentes nessas obras. Este fato pode ser exemplificado com o 

costume da colocação de velas no Cruzeiro de São Francisco. O monumento necessitou 

ser restaurado e protegido por gradil, já que o calor provocado pelas chamas acabou 

causando sérios danos ao material, quase levando à sua ruina. 

Observa-se aqui que este não é um fato isolado, sendo comum a interferência de fatores 

religiosos e culturais na vida cotidiana da Cidade, notadamente em sua produção 

artística. A instalação das esculturas dos Orixás no Dique do Tororó, por exemplo, 

desencadeou  uma série de protestos, extremados pela intolerância religiosa de alguns 

grupos, que se colocaram contra às obras. 

Mesmo com tamanhos contrastes sociais e culturais, vale citar as palavras de Amado 

(1996, p.15):  

O povo é mais forte do que a miséria. Impávido, resiste às provocações, 

vence as dificuldades. De tão difícil e cruel, a vida parece impossível e no 

entanto o povo vive, luta, ri, não se entrega. Faz suas festas, dança suas 

danças, canta suas canções, solta sua livre gargalhada, jamais vencido. 

Fig.2.50 – Proximidade de alguns monumentos, como a estátua de Castro Alves, com o Carnaval de 

Salvador. 2009 

Fonte: FGM 
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Mesmo o trabalho mais árduo, como a pesca do xaréu, vira festa. Em tendo 

ocasião, o povo canta e dança. Em terra ou em mar, nos saveiros e jangadas, 

nas canoas. Por isso mesmo a Bahia é rica de festas populares. Festas de rua, 

de igreja, de candomblé. Guardam todas elas nossa marca original de 

miscigenação, de nossa civilização mestiça. 

 

2.5- Parâmetros legais  

As leis que protegem os monumentos escultóricos são as mesmas estabelecidas para a 

salvaguarda do patrimônio cultural, como um todo. Esta proteção, no Brasil, pode 

acontecer em três esferas: em âmbito nacional, cabe ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); no plano estadual, ao órgão de cultura do 

Estado, no caso específico da Bahia, ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do 

Estado da Bahia (IPAC); na esfera municipal, ao órgão de cultura do município que, em 

Salvador, é atribuição da Fundação Gregório de Mattos. 

O principal dispositivo de proteção ao patrimônio é o tombamento. Em linhas gerais é 

concebido como o ato final resultante de procedimento administrativo mediante o qual o 

poder público, intervindo na propriedade privada ou pública, integra-se na gestão do 

bem móvel ou imóvel de caráter histórico, artístico, arqueológico, documental ou 

natural, sujeitando-o a regime jurídico especial de tutela pública, tendo em vista a 

realização de interesse coletivo de preservação de patrimônio. É, portanto, a intervenção 

ordenadora concreta do Estado na propriedade privada, limitativa de exercício de 

direitos de utilização e disposição, gratuita, permanente e indelegável (IPAC, 2013). 

Em âmbito federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é 

a instituição incumbida de exercer as competências previstas no Decreto-Lei N.º 

25/1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O 

Centro Histórico de Salvador foi tombado por esta Instituição, em 1984, e declarado 

Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1985, com isso, os monumentos 

que estão contidos em sua poligonal também passam a contar com esta proteção legal. 

Ressalta-se que o Oratório da Cruz do Pascoal, situado no Largo de Santo Antônio é o 

único monumento escultórico, urbano, de Salvador, tombado individualmente pelo 

Iphan, registrado com o Nº 135 do Livro de Belas Artes, folha 24, em 17 de junho de 

1938.  

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=284
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=284
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Em nível estadual, cabe ao IPAC tal atribuição e, no caso específico da Bahia, regem a 

Lei N.º 8.895/2003 e o Decreto Nº. 10.039/2006, que determinam que o tombamento 

será aplicado ao bem de cultura móvel ou imóvel, tendo por referência o seu caráter 

singular. Segundo a Lei estadual 8895/2003 (BAHIA, 2003), dentre outras 

determinações, é vedada a mutilação, demolição ou destruição do bem tombado, sob 

pena de multa e obrigação de reparar os danos causados; na vizinhança do bem tombado 

não poderão ser efetuadas intervenções que lhe prejudiquem a visibilidade, sob pena de 

multa e obrigação de remover o objeto ou destruir a obra que tenha causado o prejuízo; 

a preservação do bem tombado é de responsabilidade de seu proprietário, que responde 

objetivamente pelo dano, na simples ocorrência do fato. O Monumento à Cidade do 

Salvador, ou Fonte da Rampa do Mercado, no bairro do Comércio é o único 

monumento escultórico, em meio urbano, tombado por esta Instituição, conforme 

decreto Nº 8.357/02. 

No âmbito municipal, a Lei nº 3.289/1983 (SALVADOR, 1983) foi um dos primeiros 

instrumentos a tratar do assunto, atribuindo ao Centro Histórico de Salvador (CHS) e ao 

seu entorno a condição de Área de Proteção Rigorosa (APR) e Área Contígua à de 

Proteção Rigorosa (ACPR), respectivamente. De acordo com a Lei de ordenamento do 

solo, o Centro Histórico é a área tombada como Patrimônio da Humanidade e que vai 

do São Bento ao Santo Antônio Além do Carmo, incluindo o Pelourinho. Já o Centro 

Antigo de Salvador (CAS) é muito maior, com aproximadamente 7 km quadrados e se 

estende do Campo Grande ao Barbalho, numa delimitação que inclui o Dique do Tororó 

e o Comércio.  

Posterior, a Lei Orgânica do Município (SALVADOR, 2006), uma espécie de 

Constituição Municipal, em seu artigo 266, estabelece, de forma geral, que ficam sob 

proteção do município os conjuntos e sítios históricos paisagísticos, artísticos, 

arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos tombados pelo poder público 

municipal.    

A Lei 7.400/2008 (SALVADOR, 2008), que se refere ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, PDDU, em seu Artigo 53 diz que:  

Entre as diretrizes para a conservação do patrimônio cultural está a 

elaboração, pelo município, de normas e leis específicas de proteção ao 

patrimônio local. Dentre as ações prioritárias, o Art. 55 cita a elaboração de 

plano específico para o centro antigo de Salvador, área correspondente ao 

http://www.ipac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/LEI-Nº-8.895-DE-16-DE-DEZEMBRO-DE-2003.pdf
http://www.ipac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2011/09/DECRETO-Nº-10.039-DE-03-DE-JULHO-DE-2006.pdf
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sítio tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade, e o seu entorno, 

complementando ações de preservação e recuperação em curso e ampliando 

as possibilidades de sustentação econômica. 

Segundo o PDDU (SALVADOR, 2008), no Art. 213, fica criado o Sistema de Áreas de 

Valor Ambiental e Cultural (SAVAM), compreendendo as áreas do Município do 

Salvador que contribuem, de forma determinante, para a qualidade ambiental urbana e 

para as quais, o Município estabelecerá planos e programas de gestão, ordenamento e 

controle, visando à proteção ambiental e cultural, de modo a garantir a perenidade dos 

recursos e atributos existentes. Em seu Art. 229, fica definido que as Áreas de Proteção 

Cultural e Paisagística (APCP) são destinadas à conservação de elementos 

significativos, do ponto de vista cultural, associados à memória, pluralidade e 

diversidade de manifestações e formas de expressão das identidades da sociedade local, 

e para a imagem ambiental urbana. Por último, o Art. 230 fixa que dentre as áreas 

enquadradas como Área de Proteção Cultural e Paisagística está aquela compreendendo 

o Centro Histórico de Salvador e outras áreas indicadas, instituída pela Lei Nº 3.289, de 

21 de setembro de 1983. 

Tendo em vista as dificuldades financeiras do município na conservação de seu 

patrimônio escultórico, em maio de 2006 foi publicado o Decreto nº 16.523, criando o 

“Programa Nossos Monumentos Nossa História”, que tinha como finalidade promover a 

participação da comunidade, inclusive de pessoas jurídicas de natureza econômica ou 

sem finalidade lucrativa, na restauração, conservação e manutenção dos monumentos 

públicos do Município de Salvador, em parceria com o poder público municipal. Além 

disso, conscientizar os munícipes, organizações não governamentais, entidades públicas 

e privadas, da necessidade de atuação conjunta com o poder público municipal no zelo, 

conservação e manutenção dos monumentos públicos. 

Vale citar, ainda, a Lei Municipal nº 4489 de 1992, regulamentada pelo decreto nº 

14.383/2003 (SALVADOR, 2003) que estabelece a obrigatoriedade da colocação de 

obra de arte em empreendimento de urbanização, edificação e complexos urbanos com 

autor de comprovada habilitação profissional. Essas obras normalmente são colocadas 

no recuo frontal dos empreendimentos e com visibilidade para o espaço público, o que 

possibilita o compartilhamento da obra tanto pelos condôminos, como também pelos 

transeuntes. 



110 
 

Em que pese a existência dos diversos instrumentos mencionados, Salvador, até o ano 

de 2013, não possuía uma legislação específica sobre o assunto, contrariamente a 

maioria das grandes cidades do Brasil. Este fato somente veio ocorrer recentemente, em 

janeiro de 2014, quando foi sancionada a principal lei estritamente relacionada à 

questão da preservação do Patrimônio Cultural da Cidade. Sobre isso Andrade (2011) 

comenta: 

Em Campinas, por exemplo, a lei de tombamento municipal remonta a 1979, 

enquanto em Belo Horizonte data de 1984. De forma semelhante, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Niterói e São José dos Campos, dentre 

muitas cidades, já contam há décadas com um sistema municipal voltado à 

preservação do seu patrimônio cultural. Mais recentemente, alguns 

municípios do interior da Bahia, como Ilhéus e Palmeiras, seguiram este 

exemplo. A criação de leis de tombamento nestes municípios permitiu a 

conservação de edifícios e conjuntos urbanos de diversas tipologias e estilos 

arquitetônicos, garantindo, assim, a preservação da identidade e da memória 

das suas populações. 

 

Trata-se da Lei Nº 8550 /2014 que institui normas de proteção e estimula a preservação 

do Patrimônio Cultural do Município de Salvador. Ela estabelece, entre outras 

resoluções, que o Município protegerá o Patrimônio Material existente em seu território, 

por meio do tombamento. Para isso, deve ser criado na estrutura da Fundação Gregório 

de Mattos, um Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural que decidirá, por maioria 

simples, acerca da aplicação dos instrumentos de proteção. A Lei Institui, ainda, que o 

Tombamento será aplicado ao bem de cultura móvel ou imóvel, tomados 

individualmente ou em conjuntos e coleções, cabendo à Fundação Gregório de Mattos o 

monitoramento e a inspeção dos bens protegidos (SALVADOR, 2014). 

A Sanção da Lei do Patrimônio era uma antiga reinvindicação da comunidade 

soteropolitana e, embora não garanta, de forma definitiva, a sobrevivência do 

Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade, especificamente aqueles que são objetos 

desse estudo, constitui-se, ao menos, em um grande avanço para a solução das questões 

relacionadas à sua proteção.  
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CAPITULO III 

ANÁLISE DOS MATERIAIS 

 

Como foi abordado anteriormente, existe, contemporaneamente, uma diversidade muito 

grande de materiais que podem ser utilizados na confecção de obras de arte instaladas 

no espaço urbano. Todos eles sofrem o ataque de agentes agressivos presentes no meio 

ao qual estão expostos, proporcionando o surgimento de diferentes lesões, 

consequentemente, gerando distintos procedimentos de intervenção.  

Apesar dessa diversidade atual, até o final do século XX prevaleceram amplamente os 

materiais considerados “nobres”, como os finos mármores e os bronzes, por oferecerem 

maior durabilidade e possuírem aspecto mais agradável e sofisticado. 

Assim, torna-se necessário, nesta seção, uma abordagem, mesmo que sucinta, deste 

assunto, que é de extrema importância para a análise dos monumentos em seus diversos 

aspectos, sobretudo, no que se refere à conservação e ao restauro. Um estudo mais 

profundo e minucioso será realizado no capítulo IV, onde as questões referentes aos 

materiais e ao estado de conservação dos monumentos terão um enfoque individual.  

3.1- Classificação, patologia e tratamento 

a) Classificação dos materiais 

De forma geral, pode-se classificar a maioria dos materiais utilizados nos monumentos 

soteropolitanos em três grupos: líticos (rochas ornamentais), metálicos (bronze, aço e 

ferro) e polímeros (resina reforçada com fibra de vidro). 

As rochas ornamentais são bastante utilizadas na confecção de esculturas, mas, 

principalmente, em pedestais, já que o trabalho de esculpir sobre o bloco de pedra 

maciço, com cinzel, não é tarefa fácil e realizada por poucos. Grande exemplo é a 

estátua do Cristo Redentor, na Barra, obra de rigoroso primor técnico, confeccionada 

pelo artista Pasquale de Chirico. 

As rochas podem ser classificadas em três grupos: ígneas (magmáticas ou eruptivas), 

sedimentares e metamórficas (OLIVEIRA, 2006. p.77). As primeiras são formadas pelo 

magma solidificado, é o caso dos granitos, basicamente utilizado em pedestais devido a 
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seu alto grau de dureza. O segundo grupo é formado pela sedimentação de partículas de 

outras rochas ou de matérias orgânicas. Aqui se encontram os arenitos (formado por 

detritos de rochas antigas) e os calcários (formado pela sedimentação de minerais de 

origem orgânica, como o raro lioz, de Portugal). O último grupo é formado pela 

transformação de rochas preexistentes, como as magmáticas, sedimentares e até mesmo 

outras rochas metamórficas, devido a alterações de condições ambientais, como 

temperatura, pressão, ou ambas, simultaneamente. Aqui estão os mármores, formados a 

partir do calcário, com destaque para aqueles da região de Carrara, na Itália, muito 

utilizados nas obras de Michelangelo e que também aparecem em algumas esculturas de 

Salvador.    

Os granitos são rochas silicáticas, enquanto os mármores e os calcários, carbonáticas. 

Esta diferenciação é importante, visto que, estas últimas são menos resistentes ao 

desgaste abrasivo; são mais porosas, portanto, mais sensíveis ao surgimento de manchas 

por infiltração de líquidos, já que possuem maior poder de absorção; possuem menor 

grau de dureza e são mais reagentes que as rochas silicáticas, ou seja, possuem menor 

resistência ao ataque químico, exigindo, assim, pressupostos rígidos de conservação. 

A análise para identificação, entre outros métodos mais complexos, pode ser feita 

quimicamente, com a aplicação de duas gotas de ácido clorídrico (HCl). Se ocorrer 

efervescência forte é carbonática. Caso ocorra efervescência fraca, será calcário 

dolomítico, calcário marnoso ou margoso, ou ainda um arenito de cimentação calcária. 

Não havendo efervescência a rocha será classificada como silicática (OLIVEIRA, 2006. 

p.85). 

Assim como as rochas ornamentais, é grande a quantidade de materiais metálicos 

empregados na confecção de obras escultóricas em Salvador, onde merecem destaque, o 

ferro e o bronze. Um pouco mais recente é a utilização de outras ligas, como chapas de 

cobre, latão, alumínio, aço inox e aço cortén. 

O processo da metalurgia é complexo e envolve técnicas que foram lentamente 

aperfeiçoadas. “Desde o IV milênio antes de Cristo até o Século XIX só eram 

conhecidos praticamente sete metais: ouro, prata, cobre, chumbo, estanho, zinco e ferro” 

(OLIVEIRA, 2006, p.93).  

Segundo Corbeta (2003, p.66-73): 
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O processo de fundição, em bronze, mais antigo e tradicional é o da cera 

perdida. Este processo é assim chamado porque a cera será derretida para 

posteriormente dar lugar ao metal. A peça necessita ficar oca para não se 

tornar extremamente pesada e inviável economicamente. Em linhas gerais o 

processo consiste no seguinte: inicialmente é confeccionado um modelo em 

argila, gesso ou fibra de vidro (o positivo). A seguir são feitos moldes desse 

original (negativo) utilizando-se material refratário que, após ser aberto, 

receberá sucessivas camadas de cera até formar uma película com espessura 

de aproximadamente 0,5 cm. Após o resfriamento da cera, o molde é 

novamente preenchido com material refratário, formando-se um casulo, 

cuidando-se, ainda, para que sejam deixados canais para entrada do bronze 

líquido em alta temperatura e saída da cera e dos gases. O bronze líquido é 

então derramado e, após resfriado, é retirado do casulo. O processo é repetido 

para as demais partes da escultura até que, no final, as partes são soldadas 

com o próprio bronze. Por fim, procede-se o acabamento e aplicação de 

pátina na tonalidade desejada. 

 

As ligas de bronze configuram-se como o principal material utilizado nas obras 

escultóricas de Salvador como bustos, estátuas, efígies e placas descritivas. A liga 

verdadeira é formada por 90% de cobre e 10% de estanho, enquanto que, para a 

confecção de estátuas, a liga deve conter 97% de cobre, 2% de estanho e 1% de zinco 

(OLIVEIRA, 2006. p. 104). O material é bastante resistente às condições atmosféricas, 

porém, devido a sua valorização no mercado como metal nobre, é muito cobiçado por 

vândalos como moeda de troca. 

Já o ferro fundido, liga metálica contendo 2,11 a 6,67% de carbono, configura-se como 

um material de alta resistência mecânica, porém, pouco nobre, já que, em condições 

adversas, se deteriora facilmente através da oxidação. O material conseguiu seu apogeu 

em meados do século XIX, quando técnicas de reproduzir obras, em ferro fundido, 

revolucionaram o mercado da arte. Possuindo custo mais acessível, aliado a produção 

em larga escala, as fundições europeias, sobretudo as francesas, exportaram inúmeras 

peças para os países da América do Sul, cujas cidades se encontravam em processo de 

urbanização. Neste período, diversas obras foram encomendadas, tanto pelo poder 

público, para decorar ruas, praças e jardins, quanto por particulares, para ornamentar 

suas residências. Salvador foi uma delas e sua principal obra em ferro fundido é o 

Chafariz do Terreiro de Jesus, de 1861. 

O aço, material de grande resistência e inúmeras possibilidades plásticas é uma liga 

formada, fundamentalmente, por ferro e carbono (0,008 e 2,11% respectivamente), 

dentre outros elementos constituintes. O material é muito utilizado em “construções 

artísticas”, termo utilizado, sobretudo, na confecção de composições abstratas, onde se 

empregam chapas, barras, tubos e perfis soldados, dentre outros materiais. Exige, no 
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final, aplicações de camadas de tinta sucessivas sobre base anticorrosiva, possuindo 

dupla finalidade: atender às necessidades estéticas do artista e formar uma película 

contra o ataque de agentes agressores, sobretudo do aerossol marinho presente na 

atmosfera.  

Devido à rápida deterioração dos materiais tradicionais, artistas e arquitetos têm se 

empenhado na busca por materiais mais resistentes, destinados à utilização em espaços 

públicos. O aço cortén e o aço inox têm se mostrado bastante eficientes neste sentido. O 

aço inox é um produto cujos teores de cromo e níquel ultrapassam 20% e sua eficiência, 

contra a corrosão, pode ser constatada na escultura intitulada Cruz Caída, confeccionada 

em 1999, pelo escultor Mário Cravo, situada no Belvedere da Praça da Sé. Já o aço 

cortén possui na sua composição elementos que ampliam suas propriedades 

anticorrosivas, produzindo, em sua superfície,  uma camada de óxido aderente e 

protetora, chamada de pátina, apresentando, em média, três vezes mais resistência a 

corrosão que o aço comum. Exemplos conhecidos são as esculturas do artista Bel 

Borba, entre elas, a do herói negro Zumbi dos Palmares, instalada no Largo do Retiro.  

O polímero reforçado com fibra de vidro (PRFV) é um material  de uso recente, em 

relação a outros materiais tradicionais, é composto pela mistura de um polímero, no 

caso, a resina de poliéster, juntamente com a manta ou o “roving” de fibra de vidro, o 

manômero de estireno e o catalizador, formando um produto de alta resistência à tração, 

flexão e impacto. Inicialmente utilizado na indústria naval e automobilística, foi, 

posteriormente aproveitado em obras de arte, com sucesso. Em Salvador, o primeiro 

artista a empregá-lo no espaço urbano foi o escultor Mário Cravo, em 1970, na obra 

intitulada Monumento à Cidade do Salvador, instalada no bairro do Comércio. 

Atualmente, o material é largamente utilizado por diversos artistas na criação de peças 

das mais variadas formas e dimensões. 

A resina de poliéster é um composto orgânico obtido a partir do petróleo que, através de 

um processo químico chamado polimerização, reage rapidamente passando do estado 

líquido para o sólido. Quando utilizado juntamente com a fibra de vidro, que é um 

aglomerado de finíssimos filamentos de vidro flexíveis, adquire excepcional resistência, 

tornando-se uma ótima opção para obras localizadas em ambientes altamente 

agressivos. O produto possui, ainda, baixos custos de confecção e manutenção, além de 

ser muito mais leve em relação aos outros materiais tradicionais.  Outra grande 
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vantagem é o fato de não possuir valor comercial, sendo desprezado pelos marginais. As 

possibilidades de acabamento são enormes, podendo ser empregados diversas tintas, 

cores, efeitos e texturas. 

O processo de fabricação das obras é simples e consiste, inicialmente, na modelagem da 

escultura em argila. Posteriormente, são retirados moldes da escultura (negativo) em 

gesso, seccionadas em quantas partes forem  necessárias. Feito isso, o próximo passo é 

preencher estes moldes com camadas sucessivas de resina, alternando-se com a 

aplicação de mantas em fibra de vidro. Para o enrijecimento do produto, é necessário a 

adição prévia de catalizador. Em seguida, as peças são retiradas das formas e unidas 

através de “soldas”, que devem ser executadas com o próprio material. Para finalizar, 

procede-se o acabamento final com massa plástica, massa rápida, lixas e pintura nas 

cores e texturas desejadas. 

b) Patologia dos materiais  

Em uma tentativa de agrupar, sinteticamente, os principais fatores desencadeadores dos 

processos patológicos nos monumentos soteropolitanos, optou-se por classificá-los em 

três: naturais, biológicos e humanos.  

Entre os fatores naturais encontram-se as variações de temperatura, que podem causar 

“stress" mecânico às peças, proporcionando o surgimento de trincas e fissuras aos 

materiais. A água é outro agente bastante agressivo, normalmente proveniente das 

chuvas, ocasiona a absorção nos materiais porosos, participando de reações químicas 

que os deterioram. Também provoca manchas por escorrimento de partículas sólidas e 

percolação para o interior da estrutura. O aerossol marinho é, possivelmente, aquele de 

maior efeito nocivo, provocando a rápida oxidação dos metais através de partículas 

suspensas, entre elas os sais, como o cloreto de sódio (NaCl). Segundo Argôlo (2013, 

p.4), a superfície dos objetos em bronze está sempre sujeita a transmutação em 

carbonatos ou cloretos, depositados sobre uma camada de cobre que compõe a liga deste 

metal. Os cloretos de cobre (CuCl2) normalmente atacam as superfícies do bronze, 

provocando manchas esverdeadas, conhecidas como “doença do bronze”. Além das 

manchas, tais substâncias, podem também provocar a corrosão do material.  

Com relação aos fatores biológicos, danosas são as infestações provocadas por 

cianobactérias, algas, líquens, musgos e fungos, que degradam e desfiguram as obras de 
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arte. A proliferação de pássaros, particularmente pombos, provocam sujidades e 

oxidação dos metais, além de  propiciarem o crescimento de vegetais superiores, cujas 

raízes podem causar o rompimento de peças.  

Com relação aos fatores humanos, o vandalismo é o mais frequente, manifestado através 

de pichações, grafitagens, gravações com instrumentos metálicos, combustão de 

objetos, mutilações e subtrações de peças. O acúmulo de lixo reciclável e os dejetos 

humanos também podem ser classificados como atos de vandalismo, desencadeando 

processos de corrosão e causando manchas, forte odor e descaracterização das obras. 

A poluição atmosférica urbana é outro agente que atua de forma incisiva, apresentando 

diversas substâncias agressivas, entre elas, o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de 

carbono (CO2), grande parte proveniente da queima de combustíveis em veículos e 

indústrias, impregnando as superfícies com manchas de diversas matizes. Outros 

poluentes como o dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de nitrogênio (NO2) reagem 

com o vapor de água presente na atmosfera, produzindo ácido sulfurico (H2SO4) e ácido 

nítrico (HNO3), precipitando-se em forma de chuvas  ácidas e provocando a corrosão 

dos materiais.  

As perdas acidentais também são frequentes, causadas, geralmente, por choques com 

veículos, desabamentos, ou atividades lúdicas de crianças e adolescentes, como skates, 

patins e bicicletas. Em menor escala estão os fenômenos vibratórios, causados, 

sobretudo, pelo trânsito intenso de veículos, ou ainda, pelos altos níveis de ruído, como 

aqueles provocados por palcos e trios elétricos, que potencializam os danos.  

Os fatores técnico-construtivos, não são menos frequentes, compreendem os defeitos 

provenientes de imperícia na execução da obra, desde a sua origem, ou decorrente de 

erros posteriores, adquiridos através de intervenções restaurativas mal sucedidas, 

realizadas com materiais e/ou técnicas inadequadas ou ainda por profissionais sem 

qualificação. A falta de manutenção periódica também está incluída neste grupo. 

Com relação aos monumentos confeccionados com polímeros, como aqueles em resina 

de poliéster reforçada com fibra de vidro, são igualmente atingidos pela maior parte dos 

problemas patológicos citados, sendo os fatores humanos os mais agressivos. As obras 

constituídas desse material resistem muito bem a corrosão superficial, contudo, ao 
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contrário do que se possa pensar, também são atingidas por ela, já que, normalmente, 

são constituídas de estruturas metálicas internas que lhe conferem estabilidade. 

c) Tratamento 

Cada material possui características intrínsecas que exigem, consequentemente, 

metodologias específicas para sua recuperação. Encontram-se descritos a seguir, os 

principais procedimentos restaurativos utilizados nas esculturas de Salvador, grande 

parte delas confeccionadas em materiais líticos e metálicos. Para Barbosa (1990, p.20): 

Na maioria dos casos é respeitada uma ordem pré-estabelecida das etapas de 

intervenção, que se iniciam pelo processo de limpeza, seguido da 

consolidação dos materiais, no nível de profundidade que se fizer necessário 

e finaliza-se com o tratamento de proteção superficial, dispensável a 

depender do material. Essa ordem tradicionalmente convencionada, 

entretanto, pode, e deve, em alguns casos, ser alterada, em função do estado 

de maior ou menor precariedade em que o monumento se apresente.  

 

A etapa de limpeza é constituída, basicamente, de dois tipos de tratamento: químico 

e/ou mecânico. Utiliza-se, inicialmente, a simples lavagem, com água destilada e 

detergente neutro, para retirar as sujidades superficiais, facilitar a identificação dos 

problemas e preparar o material para as demais etapas do restauro. Para incrustações 

mais resistentes podem ser utilizados emplastos, ou ainda espátulas odontológicas e 

bisturis cirúrgicos.  

Quando as superfícies exigem uma ação de limpeza mais efetiva, a melhor indicação é o 

emprego do micro jateamento com micro esferas de vidro a baixa pressão ou ainda o 

jateamento com CO2 congelado (“gelo seco”), este último método, embora de custo 

mais elevado, oferece vantagens com relação a alguns aspectos ligados a toxidade, 

poluição, geração de resíduos secundários e uso de água. Os jateamentos devem ser 

realizados com bastante perícia e por pessoal qualificado.  

As remoções de corpos estranhos ao material original, como próteses e estucagens 

inadequadas, dentre outros, executados com materiais incompatíveis, ou já degradados, 

também fazem parte da operação de limpeza. Segundo Oliveira e Santiago (2014, p.7), 

“deve ser vedada o uso de qualquer substância química de origem alcalina ou ácida, 

bem assim como de produtos clorados que possam comprometer a coloração dos 

materiais e sua aparência natural”. 

A etapa de consolidação é aquela destinada a corrigir defeitos mais acentuados que 

comprometem a integridade física da obra e pode ser executada de forma superficial ou 

profunda. Compreende o preenchimento de fissuras, estucagens, obturações 
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(fechamento de orifícios e cavidades), próteses (reintegrações e substituições) e reforços 

estruturais. Para Oliveira e Santiago (2014, p.14), no caso de materiais líticos, é 

necessário que as lacunas e perdas da cantaria sejam preenchidas com o mesmo 

material, ou, no caso de total impossibilidade de sua aquisição, com material similar.  

Ainda em relação a consolidação de elementos líticos, Barbosa (1990) afirma que 

podem ser utilizadas resinas sintéticas silicônicas, acrílicas e epoxídicas, empregadas 

tanto na consolidação em profundidade, através de injeções pontuais, quanto nas 

estucagens, obturações e próteses, podendo-se adicionar, a esses materiais, carga inerte 

compatível, conforme o caso. Argolo (2010, p.5) acrescenta, ainda, que as próteses 

devem ser fixadas com uso de pinos de aço inoxidável e adesivos de base, 

preferencialmente, epóxica. Para Barbosa (1990, p.21): 

Como parte do processo de consolidação, coloca-se, muitas vezes, a 

necessidade de reintegrar perdas sofridas pelos monumentos nas partes que 

os constituem. A moderna filosofia de restauração reza que não devem ser 

“falseadas” as marcas deixadas pelo tempo, que fazem parte integrante da 

história de cada monumento, especificamente em se tratando de elementos 

artísticos. Entretanto, no caso de perdas onde exista a possibilidade de 

promover uma recomposição sem comprometimento da estética e/ou da 

concepção original, a partir da observação de remanescentes íntegros, 

idênticos, ou fotografias antigas, recomenda-se optar pela reintegração do 

monumento, o que pode ser feito através da moldagem e confecção de 

reproduções, em material adequado. No caso dos elementos metálicos, as 

reproduções devem ser fundidas em liga da mesma composição. Vale 

ressaltar que, nos casos de reintegração, devem ser mantidas as condições de 

legibilidade. 

 

Sobre a reposição de peças metálicas subtraídas, geralmente de pequenas dimensões e 

notadamente em bronze, Oliveira e Santiago (2014, p.15) observam que, pelo menos em 

quanto imperar o vandalismo, a peça deva ser reproduzida em resina de poliéster 

reforçada com fibra de vidro, segundo modelo produzido por escultor hábil e 

preservando a unidade visual da obra, já que este material, por si só, não possui valor 

comercial.  

Como última etapa do tratamento restaurativo, encontra-se a proteção superficial, que 

tem como objetivo salvaguardar os monumentos de uma exposição direta às agressões 

naturais, funcionando como uma película protetora e impermeabilizante. Os vernizes 

acrílicos puros (paralóides) são bastante eficientes para a aplicação em superfícies 

líticas e metálicas, principalmente o bronze. Para elementos em ferro, recomenda-se a 

aplicação de produto anticorrosivo seguida de pintura em tonalidade grafite fosca ou, no 

caso de esculturas em aço, a exemplo daquelas mais recentes, na cor original. Já para os 

monumentos em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro o procedimento 
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consiste em aplicação de primer, seguido de pintura na cor original. As esculturas 

recentes, em aço ou fibra de vidro podem ter sua cor alterada, caso exista expressa 

determinação do autor, em comunhão com o proprietário da obra. 

Todos os autores citados são unânimes em salientar que os procedimentos utilizados no 

tratamento dos materiais que compõem os monumentos escultóricos devem ser 

previamente analisados, em um estudo meticuloso de soluções, métodos e técnicas. 

Ressaltam, também, que qualquer desses procedimentos só deve ser executado por 

pessoal qualificado na área, devidamente supervisionado e orientado por restaurador 

competente. 

3.2- Análise com Fluorescência de Raios X (XRF)  

A análise científica dos materiais que compõem as obras de arte e objetos de valor 

arqueológico, com ampla utilização de técnicas físico-químicas, sobretudo métodos 

atômico-nucleares é denominada arqueometria.  Esta área vem adquirindo enorme 

importância, possibilitando o envolvimento de diversos profissionais de áreas 

multidisciplinares como restauradores, arqueólogos, artistas, historiadores, biólogos, 

físicos e químicos, na análise de materiais, com o objetivo de obter informações acerca 

da composição química destes artefatos, das técnicas de confecção, do local de 

manufatura e do estado de conservação, o que permite associá-los a um determinado 

período histórico.  Essas análises auxiliam, ainda, na identificação de falsificações e na 

avaliação de tratamentos de restauro.  

Para Rizzutto (2012. p.18), estudos sistemáticos com técnicas científicas em obras de 

arte são rotineiramente realizados na Europa e Estados Unidos há algumas décadas. No 

Brasil, alguns trabalhos científicos sistemáticos neste tema só começaram no final da 

década de 1990. O Grupo de Física Aplicada com Acelerados, do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo (GFAA-IF), desde 2003, tem realizado análises e estudos de 

objetos de arte e do patrimônio artístico e cultural.  

Dentre as aplicações mais importantes utilizando XRF no Brasil encontra-se a análise de 

obras de pintores brasileiros do século XIX (fig.3.1 e 3.2), pertencentes ao acervo do 

Museu Nacional de Belas Artes. Segundo Calza (2010. p.22-25), do Laboratório de 

Instrumentação Nuclear da Universidade Federal do Rio de Janeiro COPPE/UFRJ: 
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A primeira obra analisada foi a renomada tela de Victor Meireles "Primeira 

Missa no Brasil". Neste caso, utilizou-se a técnica em questão para identificar 

os pigmentos originais, avaliar alterações visíveis na tela e descobrir se 

correspondiam a desistências ou repinturas feitas pelo próprio artista ou a 

intervenções posteriores – no intuito de auxiliar no minucioso processo de 

restauro da obra. Além desta obra foram analisadas outras 32 obras de artistas 

do século XIX, incluindo nomes como: Pedro Américo, Rodolfo Amoedo, 

Almeida Júnior, Henrique Bernardelli e Eliseu Visconti. 

Outro estudo desenvolvido no Brasil foi sobre os pigmentos utilizados na policromia da 

imagem de Nossa Senhora da Conceição esculpida em madeira (fig.3.3), atribuída ao 

início do século XIX. Esta escultura encontra-se exposta no altar-mor da Capela de São 

Pedro de Alcântara, no Palácio Universitário, antigo Hospício Pedro II, no campus da 

UFRJ da Praia Vermelha (CALZA, 2010. p.22-25).. 

Um exemplo da análise de objetos metálicos foi o trabalho que envolveu artefatos de 

ouro Pré-Colombiano pertencentes aos acervos do Museu das Tumbas Reais de Sipán e 

do Museu Nacional Sicán, no Peru. Os artefatos, oriundos da cultura Mochica, foram 

encontrados em 1987 na tumba do Senhor de Sipán, considerada a maior descoberta 

arqueológica dos últimos tempos (CALZA, 2010. p.22-25) (fig.3.4).  

                                             

 

 

Fig.3.2 – Análise por XRF da obra 

“Moisés e Jacabed”. Pedro Américo, 

1884. Óleo sobre tela, 151,2x105,5 

cm. Museu Nacional de Belas Artes  

Fonte: CALZA, 2010, p.23  

 

Fig.3.1 – Análise por XRF da obra 

“Primeira missa no Brasil”. Vitor 

Meireles, 1860. Óleo sobre tela. 

2,68x3,56 m. Museu Nacional de Belas 

Artes 

Fonte: CALZA, 2007, p.70  
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Trabalhos importantes de arqueometria têm sido desenvolvidos em laboratórios de 

outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte e Recife. Em todos eles são utilizados 

diversas técnicas e procedimentos avançados, destacando-se: a Fluorescência de Raios 

X (XRF); Difração de Raios X (XRD); Emissão de Raios X induzida por Partículas 

Carregadas (PIXE); Fluorescência de Raios X por dispersão de energia (EDXRF); 

Análise por Ativação Neutrônica (NAA); Microscopia Eletrônica de Varredura 

associada à Espectroscopia por Dispersão em Energia (SEM-EDS); Espectroscopia no 

Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR); Espectroscopia Raman (Raman); 

Espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS); 

Espectrometria de Emissão Atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado 

(ICP-AES); Espectrometria de Emissão Ótica com fonte de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES); Radiografia Computadorizada (CR); Tomografia 

Computadorizada (CT), entre outras. 

 Segundo Freitas (2014, p.4) : 

Uma das técnicas de análise mais empregadas atualmente na área de 

arqueometria é a Fluorescência de Raios X (XRF). Sua frequente utilização 

deve-se ao fato de ser uma técnica não destrutiva, que possibilita uma análise 

direta e rápida, sem a necessidade de retirada de amostras, mantendo o 

equipamento a poucos centímetros do objeto de estudo e podendo, ainda, ser 

Fig.3.3 – Análise por XRF da 

imagem de Nossa Senhora da 

Conceição. Capela de São 

Pedro de Alcântara, Palácio 

Universitário, UFRJ (campus 

da Praia Vermelha) 

Fonte: CALZA, 2010, p.24 

 

Fig.3.4 – Análise por XRF do brinco do Senhor de Sipán. 

Museu das Tumbas Reais de Sipán, Peru  

Fonte: CALZA, 2010, p.24 
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aplicada a uma grande variedade de artefatos. Os avanços tecnológicos que 

ocorreram nos últimos anos possibilitaram o desenvolvimento de 

equipamentos portáteis, de forma a realizar análises não destrutivas e in situ 

de obras de arte e artefatos arqueológicos. Atualmente os equipamentos 

portáteis de XRF possuem altos limites de detecção e facilidade de operação, 

fornecendo resultados qualitativos e quantitativos acerca da composição 

elementar com boa precisão e acurácia. Entretanto, devido ao fato da XRF ser 

capaz de determinar apenas a composição elementar e não a composição 

química ou geoquímica do material analisado, algumas vezes torna-se 

necessária a utilização de uma técnica complementar de análise. 

Durante a realização deste trabalho, foi verificada a necessidade do desenvolvimento de 

uma pesquisa na área de arqueometria, uma vez que, na maioria das vezes, as obras 

escultóricas em meio urbano não podem ser levadas ao laboratório para realização de 

análises científicas, tão pouco, deve-se submetê-las a procedimentos agressivos ou 

destrutivos que envolvam a remoção de sua pátina, objetivando a coleta de amostras 

para análises.  

Assim, sob a coordenação e supervisão dos professores do Departamento de Ciências e 

Tecnologia dos Materiais da  Escola Politécnica da UFBA, Luiz Rogério Pinho de 

Andrade Lima (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial e Energia e 

Ambiente da Universidade Federal da Bahia) e Mário Mendonça de Oliveira (Núcleo de 

Tecnologia da Preservação e da Restauração, NTPR) empreendeu-se esta pesquisa, 

cujos procedimentos metodológicos e resultados encontram-se descritos a seguir:  

a) objetivo  

Determinação da composição química (qualitativa e quantitativa) de esculturas 

metálicas e identificação da liga correspondente (bronze ou latão?) através da utilização 

de equipamento portátil de Fluorescência de Raios X.  

b)  Importância 

O conhecimento dessas ligas e sua composição é de grande relevância para o estudo 

desses artefatos e pode, em muitos casos, expandindo-se o banco de dados de objetos 

estudados, identificar a autoria de obras, o local de fundição, a data de confecção e a 

técnica utilizada (areia ou cera perdida). Pode, ainda, auxiliar nos procedimentos de 

restauração, detectando falsificações e complementos inadequados, além de possibilitar, 

quando necessário, correções com a mesma composição original do material a intervir, 

evitando-se diferenciação de cores, texturas e visualização de emendas.  
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O estudo foi realizado pela primeira vez em esculturas de Salvador, confirmando sua 

imensa eficiência, utilidade e versatilidade para intervenções na área de conservação e 

restauro. 

c)  Referencial teórico 

No intuito de alcançar os objetivos propostos utilizou-se como referência principal, um 

estudo publicado em 2009, intitulado Matisse to Picasso: a compositional study of 

modern bronze sculptures. O trabalho foi produzido por um grupo de pesquisadores 

composto por Marcus L. Young e David C. Dunand, do Departamento de Ciência dos 

materiais da Universidade Northwestern em Evanston, EUA; Suzanne Schnepp e 

Francesca Casadio do Instituto de Arte de Chicago, EUA; Andrew Lins e Melissa 

Meighan do Museu de Arte da Filadélfia, EUA e Joseph B. Lambert do Instituto de 

Química da Universidade Northwestern em Evanston, EUA.  

Este estudo, único no gênero, já que, pela primeira vez, foi utilizado a espectroscopia de 

emissão de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) para determinar a composição 

química de uma grande variedade de esculturas, contemplou 62 obras pertencentes às 

coleções do Instituto de Arte de Chicago (46 peças) e do Museu de arte da Filadélfia (16 

peças). Essas obras, esculturas em bronze de artistas europeus consagrados foram 

confeccionadas em fundições de Paris, na primeira metade do século XX. A pesquisa 

teve como finalidade contribuir para o esclarecimento de lacunas históricas, como a 

determinação da autoria, marca da fundição, técnica utilizada e procedência de obras 

escultóricas. 

As esculturas de bronze são constituídas, fundamentalmente, de cobre, podendo conter 

outros elementos em sua liga, dentre os quais, dois principais: zinco e estanho. Nesta 

pesquisa foi feita, inicialmente, a determinação da composição química dessas ligas, 

cujos valores foram, posteriormente, lançados em gráficos que mostram as 

concentrações destes dois elementos (zinco e estanho) para todas as esculturas 

estudadas. Assim, três grupos, demarcados por elipses, se mostraram bem claros (figs. 

3.5 a 3.9): (A) latão com alto teor de zinco (9-16% em peso de Zn e  2-4,5% em peso de 

Sn); (B) latão com baixo teor de zinco (3-8% em peso de Zn e 0,75-2,5% em peso de 

Sn); (C) ligas de bronze (0-2,5% em peso de Zn e 2,7-4,5% em peso de Sn). Os gráficos 

mostram, ainda, em linha tracejada, a temperatura de fusão correspondente ao cobre, ao 
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estanho e ao zinco. A linha sólida inclinada da fig.3.5 demarca o limite entre o latão e o 

bronze. 

Com os resultados obtidos e, de posse de informações previamente existentes sobre 

outras esculturas do grupo, foi possível obter, através de comparação, dados até então, 

desconhecidos, sobre as demais esculturas estudadas, uma vez que existe uma 

correlação entre elas. Por exemplo, cada fundição possuía uma composição de liga 

característica, uma temperatura de fusão e uma técnica de confecção que não eram 

divulgadas, para evitar concorrência. Da mesma forma, artistas, também, possuíam suas 

fundições e ligas de preferência, já que estas influenciavam nas cores, nas pátinas, nas 

texturas e nos detalhes das obras. As técnicas utilizadas (areia e cera perdida) também 

foram características de determinados períodos históricos.  

Assim como se procede até hoje, adições de pequenas quantidades de estanho (1-6% em 

peso) eram utilizadas para baixar a temperatura de fusão necessária para a fundição e 

melhorar a fluidez da liga, além de conferir maior resistência à corrosão. A coloração da 

liga também era afetada, já que, quando a quantidade de estanho aumentava de 1-6%, o 

metal passava de uma cor marrom avermelhada para uma cor levemente dourada. Da 

mesma forma, a adição de zinco (1-35% em peso) também diminuía a temperatura de 

fusão e fazia o cobre assumir uma coloração que tendia ao prateado (YOUNG et al, 

2009, p.172). 

Um profundo conhecimento da composição química do bronze pode, portanto, tornar-se 

um elemento de prova importante, para historiadores de arte, que pretendem abordar 

questões sobre a autenticidade, a procedência e a intenção plástica do artista. 

    

 

Fig.3.5 – Composição identificada por artista 

Fonte: YOUNG et al, 2009, p.180 
Fig.3.6 – Composição identificada por 

fundição 

Fonte: YOUNG et al, 2009, p.181 
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d)  Metodologia  utilizada  

Para realização do procedimento de análise da composição química das ligas, foi 

utilizado um analisador portátil de fluorescência de raios X, (FRX) XL3t da Thermo 

Scientific Niton (figs. 3.10 e 3.11). O equipamento possui dimensões de 244 x 230 x 

95.5mm e peso inferior a 1.3 kg. 

Funcionamento (figs.3.12 e 3.13): 

1. A energia primária de raios X é produzida pelo analisador e dirigida para a superfície 

da amostra. 

Fig.3.7 – Composição identificada por 

data de criação 

Fonte: YOUNG et al, 2009, p.181 

Fig.3.8 – Composição identificada por 

data de fundição 

Fonte: YOUNG et al, 2009, p.181 

Fig.3.9 – Composição identificada por 

técnica de fundição ( areia ou cera-perdida) 

Fonte: YOUNG et al, 2009, p.182 
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2. Esta energia faz com que elétrons de átomos do material analisado sejam ejetados de 

suas órbitas originais. 

3. As vacâncias deixadas pelos elétrons ejetados são preenchidas por elétrons de 

camadas externas, o que resulta na emissão de raios X fluorescentes, característicos do 

elemento ejetado, em direção ao aparelho.  

4. Os raios X fluorescentes emitidos pelos elétrons ejetados são direcionados para o 

detector que registra os eventos individuais de raios X e envia pulsos eletrônicos para o 

pré-amplificador. 

5. O pré-amplificador amplifica os sinais e envia para o processador de sinal digital 

(DSP). 

6. O DSP recolhe e digitaliza os eventos de raios X que ocorre ao longo do tempo e 

envia os dados resultantes espectrais para processamento da CPU. 

7. A CPU, usando vários algoritmos de processamento, matematicamente analisa os 

dados espectrais para produzir uma análise detalhada da composição do material. Para 

amostras de ligas metálicas, os dados são comparados com um banco de dados interno, 

para determinar o grau da liga ou outra designação para o material analisado. 

8. Os dados da composição são, finalmente, exibidos no mostrador do aparelho e 

armazenados em memória interna.  

                                                       

 

 

Fig.3.10 – Analisador portátil utilizado na 

análise 

Fonte: NITON, 2014 

Fig.3.11 – Mostrador de leitura 

Fonte: NITON, 2014 
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e)  Procedimentos experimentais 

Para a realização desta pesquisa foram analisados sete monumentos, previamente 

escolhidos por estarem localizados no Centro Antigo de Salvador, além de possuírem 

fácil acessibilidade a suas diversas partes componentes. As análises ocorreram nos dias 

23 de março de 2013 (monumento ao 2 de Julho) e 03 de maio de 2013 (demais 

monumentos). São eles, pela ordem: 

a) Monumento ao 2 de Julho (1895) (fig.3.14 a 3.16). Praça do Campo Grande, Centro; 

b) Monumento em homenagem a Castro Alves (1923) (fig.3.17 a 3.19). Praça Castro 

Alves, Centro; 

c) Monumento em homenagem ao Barão do Rio Branco (1919) (fig.3.20 a 3.22). Praça 

Rio Branco, Centro; 

d) Busto de Joaquim Francisco do Livramento (1936) (fig.3.23 e 3.24). Avenida 

Jequitaia, Comércio;   

e) Busto de Lauro Farani de Freitas (1952) (fig.3.25 a 3.27). Avenida Engº. Oscar 

Pontes, Calçada; 

f) Monumento ao Visconde de Cairu (1923) (fig. 3.28 a 3.30). Praça Visconde de Cairu, 

Comércio; 

Fig.3.12 – Funcionamento do analisador 

portátil de raios X 

Fonte: NITON, 2014 

 

FIg.3.13 – Mostrador apresentando 

composição e liga  

Fonte:  o autor        
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g) Busto do Marechal Carlos Machado Bitencourt (1971) (fig.3.31 a 3.33). Forte de São 

Pedro,      Centro. 

Os procedimentos foram iniciados com a preparação cuidadosa da superfície do 

material a ser analisado, utilizando-se lixa fina (lixa d‟água). Esta medida proporcionou 

a leitura mais precisa da estrutura interna do material, evitando-se que o equipamento 

fizesse apenas o registro da pátina, que é a camada mais superficial. Em alguns casos, 

no entanto, quando o objetivo foi à análise da composição da pátina, o lixamento não 

ocorreu. 

A seguir o equipamento foi colocado em contato com o material, efetuando-se a leitura 

no mostrador eletrônico, onde foram exibidos todos os elementos químicos encontrados 

e as respectivas quantidades percentuais (tabelas 01 a 07). De posse da composição 

elementar do material, o equipamento procurou, em seu próprio banco de dados, a liga 

equivalente, exibindo-a no mostrador. Algumas medições foram realizadas mais de uma 

vez, no intuito de dar maior precisão às análises.  

MONUMENTO AO 2 DE JULHO (LEÕES): 

       

 

 

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

(Leão) 
2ª ANÁLISE 

(repetição) 
3ª ANÁLISE 

(repetição) 
4ª ANÁLISE 

(repetição) 

Cu 86,30 87,96 88,42 88,03 

Zn 0,64 0,414 0,396  

Pb 1,66 1,21 1,23 1,53 

Sn 10,67 9,86 9,37 9,32 

Fe 0,169 0,119 0,151 0,373 

Ni     

V     

Sb 0,016  0,087  

Ti 0,118 0,046 0,125  

Fig.3.14 – Análise em leão. 2013           

Fonte: o autor 
Fig.3.15 – Área analisada. 2013   

Fonte: o autor       
Fig.3.16 – Área ampliada. 2013 

Fonte: o autor 

     Tabela 1 – Composição química referente ao leão localizado na base do monumento 

monumento 

 

     Fonte: o autor 
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 MONUMENTO A CASTRO ALVES (ALEGORIAS): 

                    

 

       

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

(perna) 
2ª ANÁLISE 

(ombro) 
3ª ANÁLISE 

(repetição ombro) 

 

4ª ANÁLISE 

 

Cu 74,61 69,48 68,95  

Zn 22,00 28,11 28,92  

Pb 2,62 1,39 1,04  

Sn 0,112 0,476 0,447  

Fe 0,300 0,251 0,278  

Ni 0,186 0,095 0,093  

V 0,027 0,048 0,067  

Sb     

Ti     

  LIGA: 

C260CARTBS 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.3.17 – Análise alegorias. 

2013           

Fonte: o autor 

Fig.3.18 – Análise em perna. 

2013           

Fonte: o autor 

Fig.3.19 – Análise em ombro. 

2013 

Fonte: o autor 

Tabela 2- Composição química das alegorias do monumento 

Fonte: o autor 
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MONUMENTO AO BARÃO DO RIO BRANCO (ALEGORIAS E PLACA): 

                  

    

 

 

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

(Pé da alegoria) 
2ª ANÁLISE 

(Brasão) 
3ª ANÁLISE 

(perna da 

alegoria) 

Cu 72,16 85,05 72,11 

Zn 21,29 8,29 24,34 

Pb 2,33 1,55 1,06 

Sn 2,95 4,26 1,24 

Fe 0,743 0,413 0,849 

Ni 0,176 0,117 0,192 

V 0,039 0,031 0,017 

Sb 0,091 0,076 0,04 

Ti  0,040 0,012 

 

BUSTO JOAQUIM FRANCISCO DO LIVRAMENTO: 

                                              

 

Fig.3.20 – Análise do brasão. 

2013 

Fonte: o autor           

Fig.3.21 – Análise do pé. 

2013           

Fonte: o autor           

Fig.3.22 – Análise da perna. 

2013  

Fonte: o autor           

Tabela 3 – Composição química do conjunto alegórico do monumento 

Fonte: o autor           

Fig.3.23 – Análise do busto. 2013                      

Fonte: o autor 
Fig.3.24 – Detalhe ampliado do procedimento. 

2013 

Fonte: o autor 
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ELEMENTO ANÁLISE1  

Superfície 1 
ANÁLISE2 

Superfície 2 
ANÁLISE3 

Superfície 3 
ANÁLISE4 

Repet. sup.2 

 

ANÁLISE5  

Repet.sup.3 
ANÁLISE6 

Pátina 

Cu 86,27 89,93 87,12 90,27 87,14 87,11 

Zn 6,24 3,48 6,24 3,25 6,26 5,53 

Pb 2,53 1,58 2,10 1,63 2,08 1,96 

Sn 4,21 4,34 3,86 4,19 3,80 4,56 

Fe 0,272 0,147 0,235 0,121 0,273 0,337 

Ni 0,088 0,065 0,068 0,079 0,081 0,067 

V 0,013 0,047 0,016 0,055 0,058 0,034 

Sb 0,157 0,147 0,144 0,150 0,141 0,164 

Ti 0,040  0,42    

  LIGAS: 

C544PBZB2 

C922PBSNBZ 

 LIGA: 

C544PBZP2 

  

 

BUSTO DE LAURO FARANI  DE FREITAS (ALEGORIA): 

         

                                                                                                  

 

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

(Perna) 
2ª ANÁLISE 

(Braço) 
3ª ANÁLISE 

(Repetição braço) 

Cu 82,17 80,18 80,29 

Zn 6,56 10,16 11,89 

Pb 4,25 4,73 3,05 

Sn 5,47 3,43 3,35 

Fe 0,415 0,910 0,842 

Ni 0,307 0,238 0,221 

V    

Sb 0,225 0,109 0,094 

Ti 0,339  0,049 

Cr 0,097   

 

 

 

Tabela 4 – Composição química e ligas do monumento 

Fonte: o autor 

Fig.3.25 – Análise. 

2013  

Fonte: o autor            

Fig.3.26 – Análise em perna. 2013              

Fonte: o autor            
Fig.3.27 – Análise em braço. 2013  

Fonte: o autor            

Tabela 5 – Composição química da alegoria da base 

Fonte: o autor            
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MONUMENTO AO VISCONDE DE CAIRU (ALEGORIAS): 

         

 

 

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

(Base) 
2ª ANÁLISE 

(perna) 
3ª ANÁLISE 

(Placa) 

Cu 79,97 80,83 77,53 

Zn 9,08 9,68 3,63 

Pb 2,51 2,34 1,77 

Sn 7,43 5,65 5,18 

Fe 0,408 0,728 1,03 

Ni 0,206 0,369 0,054 

V  0,036  

Sb 0,164 0,102 0,211 

Ti 0,079 0,063 0,49 

 

BUSTO DO MARECHAL CARLOS MACHADO BITENCOURT: 

     

 

 

ELEMENTO 1ª ANÁLISE 

Cu 92,05 

Zn 2,84 

Pb 4,74 

Sn 4,28 

Fig.3.28 – Monumento. 2013 

Fonte: o autor            
Fig.3.29 – Perna da alegoria. 2013 

Fonte: o autor            
Fig.3.30 – Base da alegoria. 2013 

Fonte: o autor            

Tabela 6 – Composição química do conjunto escultórico na base do monumento 

Fig.3.31 – Vista frontal. 2013 

Fonte: o autor            

Fig.3.32 – Vista lateral. 2013 

Fonte: o autor            
Fig.3.33 – Detalhe. 2013 

Fonte: o autor            

Tabela 7 – Composição química do busto  

 

Fonte: o autor            
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Fe 0,130 

Ni  

V  

Sb  

Ti 0,06 

 

f)  interpretação de dados e discussões       

Estabelecendo-se um comparativo entre os gráficos da pesquisa tomada como referência 

e aquele traçado a partir de dados coletados neste trabalho (fig.3.34) é possível concluir 

que, do ponto de vista metalúrgico, apenas os bustos do Marechal Carlos Machado 

Bitencourt e de Joaquim Francisco Livramento, além do Monumento ao 2 de Julho, que 

não aparece no gráfico mas contém quantidade superior a 9% de estanho e inferior a 1% 

de zinco podem ser classificados como ligas de bronze. Com relação ao busto de Lauro 

Farani de Freitas, as duas análises realizadas (triângulo azul do gráfico) apresentaram 

valores muito diferenciados, necessitando de nova análise para confirmação. Todas as 

demais obras, dentro do grupo analisado, são classificadas como ligas de latão.  

Observa-se, portanto, que é equivocada a classificação normalmente atribuída às 

esculturas à base de cobre que, de forma genérica e indiscriminada, são identificadas 

como ligas de bronze. Com base nas informações aqui obtidas e estendendo-as para as 

demais obras escultóricas da Cidade, também confeccionadas em ligas de cobre, 

percebe-se que é grande a probabilidade de que, muitas das esculturas designadas como 

sendo em bronze, possam se constituir, na realidade, em ligas de latão, necessitando 

idêntica análise científica para comprovação definitiva desta hipótese. 

Fonte: o autor            
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Vale salientar que, o grupo de monumentos utilizado nesta pesquisa, ao contrário do 

trabalho anteriormente mostrado, possui autorias e datas de confecção conhecidas, além 

de algumas fundições já identificadas. Não obstante, estes resultados podem ser de 

particular importância para o confronto de dados, objetivando a elucidação de 

suposições históricas a respeito de outros monumentos da Cidade. Estas informações 

podem ser obtidas com a ampliação do número de obras e fundições estudadas, 

incluindo-se outras, além das francesas, como aquelas existentes na Itália, no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Tal pesquisa, no entanto, exigiria maior abrangência, 

disponibilidade de tempo, corpo técnico e recursos financeiros que, por conseguinte, 

não se enquadram no escopo deste trabalho. 

O experimento se mostrou bastante eficaz, podendo constituir-se numa poderosa 

ferramenta investigativa, de grande relevância para o estudo de bens culturais, 

particularmente, para a análise de obras de arte confeccionadas em ligas metálicas. O 

estudo foi realizado pela primeira vez em esculturas de Salvador, confirmando sua 

imensa eficiência, utilidade, rapidez e versatilidade para intervenções na área de 

conservação e restauro. 

 

 

 

Fig.3.34 – Superposição entre os dados obtidos nesta pesquisa (composição química 

de esculturas de Salvador) e os grupos da pesquisa utilizada como referência  

Fonte: o autor 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDO DE OBRAS SELECIONADAS DO ACERVO 

 

A Fundação Gregório de Mattos, Instituição responsável pela implantação e preservação 

das esculturas no espaço público de Salvador possui um grande acervo técnico e 

iconográfico, pertencente a sua Gerência de Sítios Históricos e ao Arquivo Público 

Municipal. São documentos diversos, livros, revistas, matérias jornalísticas, projetos, 

planos de trabalho, relatórios de acompanhamento de obras, vistorias técnicas e uma 

grande quantidade de fotografias antigas e recentes. Devido à enorme importância desta 

documentação, julgou-se necessário torná-la pública, disponibilizando-a para 

pesquisadores. Assim, foram escolhidas sete obras emblemáticas da Cidade, cujo 

critério de seleção foi norteado pela questão dos materiais utilizados, buscando-se 

representar as principais tipologias. Assim foram contemplados: a Cruz do Pascoal 

(alvenaria e arenito), o Obelisco em Homenagem a Família Real (Lioz), a Estátua do 

Cristo Redentor (Carrara), a Sereia de Itapuã (ferro), o Monumento à Cidade do 

Salvador (resina de poliéster reforçada com fibra de vidro), o Monumento ao 2 de Julho 

(mármore e bronze) e a Estátua de Castro Alves (bronze e granito).  

4.1- Oratório da cruz do pascoal  

Monumento mais antigo de Salvador, destinada ao culto à Nossa Senhora do Pilar. Com 

o tempo, inseriu-se no contexto urbano local, sendo destituído de sua função original e 

adquirindo conotações puramente simbólicas (fig.4.1). Tornou-se um elegante marco de 

referência para o bairro, servindo de inspiração para artistas das diversas áreas, 

notadamente do cinema, onde foram rodados filmes como Pastores da Noite, Capitães 

de areia e Tenda dos Milagres.  

Segundo o IPHAN (1999): 

O monumento é tombado pelo IPHAN, sob nº 135 do Livro de Belas Artes, 

fls 24, em 17 de junho de 1938. O Oratório da Cruz do Pascoal, conhecido 

popularmente como Cruz do Pascoal, situa-se no bairro de Santo Antônio 

Além do Carmo, em sítio que tem proteção legal a nível federal. Compreende 

áreas dos subdistritos da Sé e Passo. Ele está implantado no meio de um largo 

de forma triangular, para onde se abrem sobrados, muitos dos quais com 

fachadas azulejadas, na sua maioria do século XIX.   
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a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

Ao contrário de muitos monumentos religiosos, a Cruz do Pascoal não é somente um 

símbolo de fé, mas adquiriu, também, fortes conotações profanas, já que seu espaço de 

entorno é habitualmente ocupado por bares, que costumam distribuir suas mesas e seus 

clientes próximos ao local, transformando-o em concorrido ponto de encontro. Esses 

frequentadores pouco sabem da história da cruz e da origem de seu significado, mas a 

sua imagem pitoresca e sui-generis já faz parte da memória coletiva, tornando-se o 

principal elemento de identidade do bairro. Em termos comparativos, possui a mesma 

importância que o Cristo para a Barra, a Sereia para Itapuã ou ainda a estátua do poeta 

para a Praça Castro Alves.  

Segundo o IPHAN (1999): 

O monumento foi erguido em 1743 por Pascoal Marques de Almeida, 

português de Lisboa, como testemunho de sua fé em Nossa Senhora do Pilar, 

o Oratório é considerado um elemento de notável mérito arquitetônico-

urbanístico da Cidade do Salvador. É constituído por nicho inspirado nas 

torres sineiras de igrejas baianas do século XVIII, que se apoia sobre ábaco e 

uma robusta coluna toscana de seção octogonal, montada em pedestal de 

pedra. A terminação do nicho, em pirâmide azulejada, é encontrada nas torres 

de inúmeras igrejas baianas a exemplo daquela de São Francisco (1720), 

Santo Antônio de Cairu (1670), Belém da Cachoeira (1730), Nossa Senhora 

Fig.4.1 – Oratório da Cruz do Pascoal. Foto de 2004 

Fonte: FGM 
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da Lapa (1654). Houve substituição dos pináculos por esferas de louça. Os 

azulejos azuis e brancos, que revestem o nicho e coluna são de origem 

portuguesa, do século XVIII. Seu sistema construtivo compõe-se de base de 

pedra, coluna de alvenaria de tijolo revestida de azulejo e gradil de ferro do 

século XIX.  

O nicho possui ainda quatro faces abertas e envidraçadas, guardando em seu interior, a 

imagem de Nossa Senhora do Pilar. Nos vértices estão aplicadas miniaturas de colunas 

com terminação em esferas de louça e encimando o monumento, pequena cruz. Possui 

gradil de proteção em ferro trabalhado. O espaço de entorno, formado por pequenas 

casas antigas, conserva suas características originais até hoje, no entanto, a substituição 

do piso de pedras irregulares por asfalto, em 1971, prejudicou enormemente a 

ambiência do monumento. 

Sobre seu benfeitor, Pascoal Marques de Almeida, o jornal Tribuna da Bahia (out. 

2005) afirma: 

Nasceu no final do século XVII em Apelação, Lisboa, Portugal. Filho de 

Domingos Marques e Maria Almeida, ele chegou a Salvador no início do 

século XVIII. Casou-se com Francisca Maria Brandão e em 1732 ficou 

viúvo. Em Salvador exerceu cargos públicos como Tesoureiro da Alfândega, 

Procurador da Câmara Municipal e Árbitro e Procurador do Povo. Pascoal de 

Almeida foi comerciante, proprietário de um trapiche, lojas e casas. Faleceu 

aos 70 anos, em Salvador no ano de 1757.  

Até a década de 60, quando era grande o fluxo de pessoas que utilizavam o Plano 

Inclinado do Pilar, o movimento era constante no Largo da Cruz do Pascoal. Com o 

tempo, este meio de transporte deixou de funcionar, ainda assim, mesmo quando foi 

submetido a reformas e recolocado em atividade, os “bondes” não conseguiram atrair 

grande número de passageiros, deixando de contribuir para a revitalização da área. Este 

fato, aliado ao conhecido esvaziamento do Centro Histórico ocasionou o seu abandono e 

decadência, o que não apagou o respeito e a admiração de visitantes e moradores pelo 

local, comprovado pela recente procura por imóveis, destinados a aluguel, moradia ou 

estabelecimentos hoteleiros.  

b) Preservação 

A falta de conhecimento sobre a importância histórica e simbólica do monumento 

sempre foi o maior obstáculo a sua conservação. Sem segurança patrimonial, há muito 

tempo que a obra estava sendo vigiada, apenas pelos próprios moradores, que se 

encarregavam de denunciar e, por vezes, até fazer a abordagem dos marginais, como 

afirma o Jornal Correio da Bahia (2 out. 1979) em uma das tentativas de furto dos 

gradis: 
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Uma parte do gradil, em ferro batido, com mais de um metro de altura e 

vários ornamentos em chumbo, foram arrancados por ladrões de metais, do 

oratório da Cruz do Pascoal, no Santo Antônio. Considerado o monumento 

religioso mais importante do país, em seu gênero, a única coisa que o oratório 

- construído em 1743 - tem para protegê-lo durante a madrugada é a 

vigilância dos moradores. Somente eles podem surpreender os ladrões. 

A falta de manutenção periódica sempre foi outro fator degenerativo, como mostra a 

mesma matéria do jornal Correio da Bahia (2 out.1979):  

No pedestal da cruz, azulejos portugueses, com desenhos geométricos azuis 

sobre fundo branco, estão quase todos partidos. Alguns, ainda inteiros, 

precisam de restauração e apresentam rachaduras. Na parte mais elevada, o 

nicho que protege a imagem de Nossa Senhora do Pilar está quebrado; a 

moldura solta do lado esquerdo, e vários objetos foram jogados, por cima. 

Em volta do nicho, junto aos globos de vidro que servem de ornamento, 

crescem pequenas touceiras de capim, ameaçando, inclusive, quebrar as 

peças em barro e louça. Um lampião de ferro, colocado pelos moradores na 

parte da frente do nicho, além de destoar do conjunto, está abandonado e vive 

às escuras. 

Em 1991, o monumento, juntamente com o Chafariz do terreiro de Jesus, o Chafariz da 

Cabocla, o Chafariz do Bonfim e o busto do padre Manoel da Nóbrega foram 

recuperados pelo restaurador Carlos Barbosa. Segundo ele, “a Cruz do Pascoal foi 

pintada e recebeu ajustes de caracterização histórica”. O responsável pela recuperação 

da imagem de Nossa Senhora do Pilar foi o restaurador José Dirson Argolo 

(BARBOSA, 1991. P.10) 

Nos primeiros anos do século XXI, o monumento voltou a apresentar problemas ligados 

a sua conservação. Com o objetivo de preservar a imagem de Nossa Senhora do Pilar, o 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (IPAC) achou por bem 

retirá-la para que fosse restaurada, permanecendo guardada, por alguns anos, nessa 

instituição. Este fato levantou dúvidas quanto ao paradeiro da imagem, conforme 

matéria do jornal Tribuna da Bahia (out. 2005): “Majestosa, imponente e adorada, esta é 

a realidade de um dos monumentos mais antigos de Salvador, a Cruz do Pascoal. Mas 

uma pergunta não sai da cabeça de moradores e turistas do local: onde foi parar a 

imagem de Nossa Senhora do Pilar?” 

Após uma série de reivindicações da comunidade, alertando para o estado de 

degradação que se encontrava o monumento (fig.4.2), foi aberta licitação para sua 

recuperação. Assim, em 04 de março de 2013 o monumento iniciou a mais longa, 

minuciosa e completa restauração de sua história (fig.4.3). As obras foram promovidas 

pelo IPAC/Secult-BA que, para a restauração da azulejaria, contratou o especialista 
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Estácio Fernandes. Ocorre que durante os serviços constatou-se a necessidade de 

intervenções urgentes em sua estrutura, que ameaçava a estabilidade geral e integridade 

física da obra. A perda da monumento foi evitada com a contratação do especialista e 

professor da Universidade Federal da Bahia Mário Mendonça, que trabalhou como 

consultor e elaborou um detalhado plano de estabilização estrutural.  

           

 

Segundo Oliveira (2013, p.5-7), após a análise, em laboratório, dos materiais coletados, 

verificou-se que a alvenaria do fuste apresentava-se em boas condições (fig.4.4), 

entretanto, o diagnóstico apontou sinais evidentes de degradação das rochas que 

constituem a base e a fundação em cantaria, com possibilidade de recalque e 

esmagamento do material enfraquecido (fig.4.5). Com isso, a vibração causada pela 

circulação de veículos no local poderia levar a ruína do monumento. 

               

 

 

Ainda, segundo Oliveira (2013, p.8-12), foram recomendados os seguintes 

procedimentos para correção dos problemas estruturais: 

Fig.4.2 – Deterioração de 

azulejos do fuste. 2013 

Fonte: FGM 

Fig.4.3 – Recuperação do monumento. 2013 

Fonte: FGM 

Fig.4.5 – Deterioração do embasamento. 2013 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.6 

 

Fig.4.4 – Retirada de amostra do fuste. 2013 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.6 
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a) Escoramento metálico leve, com extremidades ajustáveis (fig.4.6); 

b) Prospecção da obra com cava de largura máxima de 30 centímetros; 

c) Reforços do embasamento adotando-se cinco diferentes metodologias: consolidação 

da pedra com suspensão acrílica aquosa (Primal); aplicação de próteses em lacunas ou 

local de grande degradação; rejuntamento da cantaria em argamassa de cal, areia e solo; 

confecção de cintamento armado aderente na zona de fundação (fig.4.7); aplicação, no 

embasamento, de tirantes “anti-expulsivos” de aço inoxidável, rosqueado e 

“grauteados” com epóxi tixotrópico (fig.4.8); 

d) Reforços do fuste do pilar, que se encontrava com leve inclinação, através da fixação, 

em quatro de suas faces, de barra chata vertical, em aço inoxidável, para prevenção de 

deslocamentos que pudessem comprometer a segurança. 

e) Medições das vibrações do tráfego para verificação de sua compatibilidade com as 

normas internacionais de segurança. 

           
Fig.4.6 – Escoramento metálico 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.8 

Fig.4.7 – Cintamento armado 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.10 
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A recuperação total contemplou diversos serviços: reforços estruturais; retirada, 

lavagem e imunização de azulejos; pintura, readequação de fios elétricos aéreos e 

recuperação de gradil do século XIX; confecção de réplica da imagem de Nossa 

Senhora do Pilar (fig.4.9), a cargo da empresa Studio Argolo, permanecendo a original 

guardada nas dependências do IPAC, como medida de proteção. O monumento foi 

entregue a população em agosto de 2014, totalmente restaurado (fig.4.10). 

          

 

 

Fig.4.8 – Tirantes “anti-expulsivos” com pistola e cartucho para aplicação 

Fonte: OLIVEIRA, 2013, p.11 

Fig.4.10 – Detalhe da cobertura do monumento concluída 

com a Cruz. 2014   

Fonte: FGM 

Fig.4.9 – Colocação da Imagem de 

Nossa Senhora do Pilar. 2014 

Fonte: FGM 
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4.2- Obelisco em homenagem a Dom Doão VI 

Primeiro monumento de cunho não-religioso de Salvador, edificado em 22 de janeiro de 

1815 em homenagem a passagem da Família Real por Salvador em 1808. A obra 

(fig.4.11) foi confeccionada em lioz, um calcário raro, proveniente de Portugal, e está 

localizada em frente ao Palácio da Aclamação. 

 

 

a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

O obelisco, em seu conceito original, é um elemento originário da antiguidade egípcia, 

de cunho mitológico, que fazia reverência ao Deus Sol. Durante sua existência, ao longo 

de mais de 3000 anos, passou a adquirir novas funções, ligadas a preservação da 

memória, ao poder sobre a existência e a perpetuação. Para compreender, de fato, a 

simbologia desse monumento, para a Cidade, é necessário conhecer os fatores históricos 

que motivaram a sua construção.  

Em 1808, Salvador não era mais a capital do Brasil, já que a sede do governo tinha sido 

transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Na Europa, a situação era conturbada, já que 

o Imperador francês Napoleão Bonaparte, com o objetivo de conquistar a hegemonia 

europeia, determinou a invasão de Portugal. Logo que soube do plano, Dom João 

determinou que a família real embarcasse imediatamente para o Brasil, com o propósito 

de fixar residência no Rio de Janeiro.  

Fig.4.11 – Vista frontal do obelisco. 2004 

Fonte: FGM 
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No dia 29 de novembro de 1807, uma frota da esquadra real e outros navios mercantes 

saíram de Portugal, levando a família real, fidalgos e funcionários em direção ao Brasil. 

Dom João chegou a Salvador em 22 de janeiro de 1808. Estima-se que, devido ao mau 

tempo, alguns navios se afastaram da rota e foram aportar na Baía de Todos os Santos, 

porto da Cidade do Salvador, ao meio-dia de 22 de janeiro de 1808 (TAVARES, 2000, 

p.144). 

Durante sua estada na Bahia, Dom João tomou decisões fundamentais que alteraram, 

efetivamente, o rumo da história da relação entre o Brasil e Portugal. No dia 28 de 

janeiro, apenas uma semana depois de aportar em Salvador, o príncipe regente assinou 

seu mais famoso ato em território brasileiro: a Carta Régia de Abertura dos Portos ao 

Comércio de todas as Nações Amigas, já que, até então, o comércio com o Brasil era 

monopólio dos portugueses. (MAROCCI, 2011, p.100). 

Dom João VI fica por pouco mais de um mês e prossegue para o Rio de Janeiro. O 

Brasil, que até então era uma colônia, passou a ser a sede da Monarquia Portuguesa. 

Para celebrar esta breve passagem da Família Real em Salvador, foi inaugurado, sete 

anos depois, em 22 de janeiro de 1815, o primeiro monumento de cunho não religioso 

da Cidade e um dos primeiros do Brasil, um obelisco de 12 metros de altura, forma 

piramidal, aos moldes egípcios e confeccionado em lioz, entalhado e gravado (fig.4.12 e 

4.13).  

Ao Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha e Brito, coube a glória de ter presidido o 

lançamento da primeira pedra para construção do mais antigo monumento civil da 

Bahia. A cerimônia foi realizada com a maior solenidade, tendo comparecido grande 

massa popular (MATTOS, 1956, p.292). 

O local escolhido foi o Passeio Público da Cidade. Para Silva (1933, p.80), o sítio era 

notável pelo soberbo ponto de vista que oferecia e não tinha nisto, talvez, rival em 

outros países. O monumento ficava, exatamente, no belvedere ao lado de onde se 

localiza, atualmente, o Teatro Vila Velha, possuindo vista panorâmica para a Baía de 

Todos os Santos (fig. 4.14 e 4.15). Praticamente no mesmo lugar encontra-se instalado, 

hoje, um reservatório elevado, totalmente em desacordo com o conjunto arquitetônico e 

paisagístico do local, como se ali estivesse somente para suprir a lacuna deixada pelo 

grande obelisco outrora existente (fig. 4.16). 
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Fig.4.13 – Vista do monumento por outro ângulo. 1873 
Fonte: FGM 

Fig.4.12 – Vista do obelisco e Passeio Público. 1862 

Fonte: FGM 
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Segundo Silva (1933, p.81), com a abertura da Avenida Sete de Setembro, em 1915, e a 

reforma do Palácio da Aclamação, para abrigar a residência dos governadores, o Passeio 

Público perdeu parte de seus terrenos. A nova avenida seccionou o Passeio Público, 

dividindo-o em duas partes, a primeira, maior e fechada, localizada atrás do Palácio da 

Aclamação, continuou desempenhando sua antiga função. Já a parte desmembrada, 

menor e aberta, localizada em frente ao Palácio, passou a se chamar Praça da 

Aclamação. Foi para este novo espaço que o monumento foi transferido e, neste local, 

permanece até hoje. 

 

Fig.4.14 – Vista do obelisco, tendo ao fundo, a Baía de Todos os Santos. C. 1860 

Fonte: SAMPAIO, 2005,  p.71. 

Fig.4.15 – Vista do obelisco a partir da Bahia de Todos os Santos. 1860 

Fonte: FGM 
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.  

De acordo com Silva (1933, p.81), esse “atentado”, praticado pelo Governo do Estado, 

com a alienação de um patrimônio municipal, apesar dos protestos da minoria do 

Conselho Municipal da Cidade, não teve justificativa e o mesmo se pode dizer sobre a 

mudança impatriótica do monumento histórico, ferindo a cultura cívica de um povo e 

desrespeitando a sua tradição. 

De fato, a transferência da obra do Passeio Público para a Praça da Aclamação, em 

frente ao Palácio, causou sérios prejuízos ao monumento. A mutilação a qual foi 

submetido desencadeou perdas irrecuperáveis em seus elementos compositivos, desde 

aquelas ocorridas durante o ato de sua transferência, como estatuetas e candelabros até 

os casos posteriores, provocados por atos de vandalismo. Cometeu-se, antes de tudo, um 

desrespeito e um “atentado” à história.  

Outro fator prejudicial diz respeito à sua ambiência, já que o cenário original onde 

estava inserido, formado pela Baía de Todos os Santos e a densa vegetação de entorno  

foi totalmente modificado. Com isto, a leitura e a percepção do monumento foram 

alteradas, sendo agora associadas a vias de tráfego e arranha-céus. Não se pode 

esquecer, ainda, que o local de destino do obelisco já estava ocupado anteriormente por 

outro monumento: o busto do médico e ex governador Joaquim Manoel Rodrigues 

Lima, que teve, também, que ser desmontado e reinstalado no Largo da Vitória, 

perdendo, por sua vez, diversos  elementos  que compunham a obra original.  

Fig.4.16 – Situação atual do Passeio Público. Mesmo ângulo  da fig.4.13. 2013 

Fonte: FGM 
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Por fim, a transposição para a frente do Palácio, em uma praça aberta, acabou por deixá-

lo exposto e desprotegido da ação de vândalos, comprometendo sua integridade física, 

que já se encontrava desgastada pela ação das intempéries, no decorrer do tempo. 

Boccanera Júnior (1921) é o autor que melhor define esse capítulo da história, mais uma 

atitude arbitrária dos governantes contra o patrimônio histórico do município: 

E sobe de ponto essa irreverência praticada por um Governo da Bahia, ao 

saber-se que, na transladação referida do Obelisco para o Parque da Praça da 

Aclamação, deixaram ficar desprezados, abandonados, como objetos de 

nenhum valor, de nenhuma importância, de nenhum culto cívico, sobre o 

local do Passeio Público, onde a história erguera, há um século passado, esse 

monumento lapidar, todos os belos ornamentos de arte que o circundavam e 

lhe emprestavam relevo, que já não mais possui! Dentre esses ornamentos, 

destacavam-se muitas estatuetas de fino mármore, cujo destino ignoramos, 

sabendo, porém que muitas ficaram inutilizadas! Um verdadeiro vandalismo 

que nosso espírito de sincero tradicionalista, revoltado, não pode aqui deixar 

passar no silêncio e o averba com o mais solene protesto. O secular 

monumento foi duplamente ofendido: em sua história e em sua estética. Hoje 

é um monumento deturpado, depois de haver sido ultrajado. 

Após a transformação do Passeio Público em jardim do Palácio da Aclamação, 

residência dos senhores governadores, o local foi posteriormente fechado, somente 

sendo reaberto em 7 de setembro de 1925, completamente reformado, por ordem do 

então governador o Dr. Góes Calmón (SILVA, 1933, p.82). 

A partir de 1967, com a transferência da residência dos governadores para o Palácio de 

Ondina, o local entrou em processo de degradação acelerado e encontra-se, hoje, 

abandonado. O monumento segue imponente, simbolizando aquele que foi um dos 

maiores acontecimentos para a história da Cidade e que desencadeou uma série de 

transformações importantes no país. 

b) Preservação  

Não foram encontrados registros de restaurações efetivas, anteriores a 2008. Detectou-

se, no entanto, pequenas intervenções pontuais, destinadas a corrigir problemas 

imediatos, infelizmente, utilizando-se mão de obra não qualificada. Até então, a 

administração municipal era vítima de severas críticas, acusada de ser a principal 

responsável pelo abandono ao qual estava submetido o monumento, conforme foi 

abordado pelo periódico A Tarde da época:  

É lamentável o abandono em que se encontra o obelisco que assinala a 

passagem da Família Real Portuguesa pela Bahia, em 1808. O citado 

monumento, inaugurado em 1815, portanto o mais antigo do nosso estado, 

localizado em frente ao Palácio da Aclamação, está pichado, necessitando de 
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restauro e grade de proteção, porque vem servindo de dormitório para 

mendigos (A TARDE, 5 jun.2005, p.2) 

E ainda: “O obelisco se encontra depredado, com pichações, cartazes colados, além de 

contar com várias rachaduras. Na escadaria, garrafas plásticas, carteiras de cigarro 

vazias, sacos plásticos e outros dejetos demonstram o abandono” (A TARDE, 5 jun. 

2005, p.9). Sete anos antes o Jornal da Bahia já declarava: “No centro da praça, um 

obelisco a Dom João VI, concluído em 1815, está de tal forma inclinado para trás, que 

dá a nítida impressão de que pode desabar a qualquer momento” (JORNAL DA 

BAHIA, 9 ago. 1988). 

A única restauração, de fato registrada, ocorreu no ano de 2008, para as comemorações 

do bicentenário da chegada da Família Real, e foi realizada pela empresa Studio Argôlo 

Restaurações Artísticas, que tem à frente o restaurador José Dirson Argôlo. Também 

atuaram na obra, técnicos  oriundos dos canteiros da cidade de Santa Luz, experientes 

na produção e aplicação de próteses líticas, como o mestre Laécio Matos Abreu. 

Durante estes trabalhos foram detectadas diversas intervenções anteriores, de pequeno 

porte, executadas por meio de procedimentos inadequados. Assim, obturações com 

cimento, limpeza com detergentes agressivos, pintura sobre a pedra, entre outros 

procedimentos, foram inescrupulosamente utilizados, com mão de obra não qualificada, 

com o objetivo de “retocar” o monumento. 

Segundo Argolo (2007), o diagnóstico realizado no local, apontou os seguintes 

problemas: sujidades profundas de diversas origens: biológicas (líquens, excrementos 

de insetos e vegetais superiores), naturais (chuvas e variações de temperatura), poluição 

(anidrido sulfuroso); vandalismo (pichações, especialmente em duas de suas faces); 

rachaduras e fissuras, em diversos pontos; reintegrações, obturações, consolidamentos e 

rejuntamentos inadequados ou danificados; perdas líticas; degraus confeccionados em 

alvenaria, inadequadamente contrastando com os existentes, em lioz (figs.4.17 a 4.23). 

Segundo a FGM (2008), os procedimentos utilizados na restauração de 2008 (figs.4.24 a 

4.30) foram basicamente: 

- Limpeza com jatos de água de baixa pressão e detergente neutro, para remoção das 

sujidades superficiais; 
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- Limpeza mecânica para remoção de crostas, resíduos de excremento de insetos e aves, 

que não puderam ser removidos com jatos de água. Foram utilizadas ferramentas como 

espátulas odontológicas e bisturis cirúrgicos; 

- Limpeza geral do monumento pelo processo de jateamento, com microesferas de 

vidro, utilizando-se, para este fim, equipamentos italianos, para remoção de sujidades 

mais resistentes, inclusive pichações; 

- Remoção dos consolidamentos e obturações feitos com materiais inadequados; 

- Reintegração das perdas com lioz; 

- Correção dos rejuntamentos inadequados ou danificados; 

- Correção dos degraus confeccionados em argamassa de cimento. 

      

 

 

     

       

Fig.4.17 – Montagem de Tapume. 

2008                  

Fonte: FGM 

Fig.4.18 – Manchas negras no corpo do monumento. 

2008 

Fonte: FGM 

Fig. 4.19 – Escadaria e 

base. 2008      

Fonte: FGM 

Fig. 4.20 – Letreiro com 

manchas. 2008   

Fonte: FGM 

Fig.4.21 – Agulha piramidal. 

2008 

Fonte: FGM 
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Fig.4.22 – Manchas negras na base (biofilme). 

2008   

Fonte: FGM 

Fig. 4.23 – Manchas em elementos   

decorativos. 2008   

Fonte: FGM 

Fig.4.24 – Jateamento expondo obturações  

inadequadas. 2008       

Fonte: FGM 

Fig.4.25 – Rachaduras existentes. 2008      
Fonte: FGM 

Fig.4.26 – Micro Jateamento. 2008                             
Fontes: FGM 

Fig.4.27 – Elementos decorativos jateados 

2008  

Fonte: FGM 
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Seis anos após essa última intervenção e, a partir de observações “in loco”, percebe-se 

que o monumento sofreu muito com os ataques de vandalismo ocorridos durante as 

manifestações públicas de 2013, por ocasião da Copa das Confederações, evento 

preparatório para a Copa do Mundo no Brasil. Até então, o estado de conservação geral 

do monumento era satisfatório, embora já apresentasse pequenos danos pontuais, devido 

à falta de manutenção periódica, no entanto, ainda sem comprometimento da 

integridade física e da leitura estética geral da obra (fig.4.31).  

A ausência de um gradil de proteção, logo após o restauro, pode ser considerado o 

grande ponto falho desta intervenção. Embora seja um mal necessário, já que interfere 

na visualização e leitura da obra, a ausência desta barreira facilitou a aproximação e o 

contato físico de vândalos, moradores de rua e transeuntes. 

Para futuras intervenções, sugere-se ainda, além dos gradis, instalação de câmeras de 

monitoramento na praça, já que a vigilância pessoal e permanente do patrimônio 

histórico e artístico é classificada como inviável pelos órgãos de segurança. 

Fig.4.28 – Obra em Finalização. 

2008          

Fonte: FGM 

Fig.4.29 – Inscrições jateadas. 

2008             

Fonte: FGM 

Fig.4.30 – Obra concluída. 

2008  

Fonte: FGM 
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4.3- Monumento ao 2 de Julho 

Esta obra majestosa (figs.4.32 e 4.33) é consagrada por artistas, estudiosos e grande 

parte da população, como o principal monumento escultórico da Bahia. Na época da sua 

inauguração era o maior de toda a América Latina e, ainda hoje, é considerado por 

visitantes e baianos, que viajaram pelo mundo, como um dos mais belos de todos. Para 

entender a sua importância, sua origem e seus diversos elementos simbólicos torna-se 

necessário um relato sucinto dos acontecimentos históricos que motivaram a sua 

construção, como afirma Mattos (1956, p.173): 

A história da emancipação dos povos é a parte mais importante da existência 

deles, porque exprime o pensamento mais nobre que pode animar os seres, o 

da própria liberdade, visto ser ela a mais justa aspiração dos homens. É 

também a independência das nações o que mais as envaidece e exalta o 

sentimento pátrio pelo exemplo que representam os sacrifícios feitos para 

obtê-la. 

Fig. 4.31 – Vista atual do obelisco tendo, ao fundo, o Palácio da Aclamação. 2014 

Fonte: FGM 
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a) Aspectos sígnicos e historiográficos  

Em 7 de setembro de 1822, culminada pela célebre frase de “Independência ou Morte” 

proferida por Dom Pedro I às margens do Ipiranga, o Brasil conquistava, de forma 

pacífica, a sua independência de Portugal. Na prática, este ato só ocorreu no sul do país. 

Na Bahia, no entanto, a Independência, de fato, só aconteceu no ano seguinte, em 2 de 

julho de 1823, depois de acirradas batalhas e muito derramamento de sangue, já que o 

governo de Portugal e suas tropas ainda impunham  resistência nesta faixa de terra do 

Brasil. Assim, nas palavras de Mattos (1956, p.174): 

A declaração de independência de 7 de setembro de1822, por Dom Pedro I 

foi levada a efeito no sul do Brasil com facilidade e sem trabalho por parte do 

povo, visto que foi realizada pelo próprio governo, mas aqui, não houve tão 

precioso elemento para levar a efeito esta aspiração. Ainda que a população 

em massa clamasse a separação de Portugal, as tropas e a parte mais rica e 

poderosa da burguesia, notadamente formada por grandes comerciantes 

portugueses, só aceitavam o domínio das cortes de Lisboa e da autoridade 

real, se opondo fortemente a independência. 

Na Bahia, as lutas pela Independência do Brasil tiveram início antes mesmo do Grito do 

Ipiranga e se prolongaram para além deste. Aqui, desde o final do Século XVIII onde 

eclodiu o movimento denominado Revolta dos Alfaiates em 1798, existia uma grande 

insatisfação com a condição de submissão a Portugal e o consequente desejo de 

liberdade. 

Os portugueses tratavam os filhos do país com arrogância e desprezo e, quando chegou 

aqui, em princípios de 1822, a nomeação do Brigadeiro português Inácio Luiz Madeira 

de Melo para Governador das Armas, no lugar do Brigadeiro Manoel Pedro de Freitas 

Guimarães, brasileiro nato, rompeu-se a luta (MATTOS, 1956, p.175). 

Fig.4.32 – Vista geral do monumento. 2003 

Fonte: FGM 

Fig.4.33 – Vista diagonal do 

monumento. 2013 

Fonte: FGM 
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Os soldados lusos tomaram a Cidade praticando diversas atrocidades, dentre as quais, o 

assassinato da madre Joana Angélica no Convento da Lapa que comoveu a todos. Os 

baianos não aceitaram a tomada da Cidade, iniciando-se então um período de intensa 

guerrilha. 

Enquanto isso, o Recôncavo reunia os insatisfeitos patriotas baianos. Os 

pronunciamentos das vilas confederadas de Santo Amaro, Cachoeira e São Francisco do 

Conde intensificaram a luta pela independência, alastrando-se o ânimo patriótico por 

várias partes da província. Forças provenientes do Recôncavo e de várias áreas do 

interior juntaram-se  e avançaram sobre a capital, adotando posições estratégicas em 

Pirajá, Cabrito, Itapuã e Conceição. Era a guerra pela independência do Brasil, na Bahia 

(fig. 4.34 e 4.35). 

Os nacionalistas, no entanto, com uma tropa formada por grande número de caboclos, 

lavradores e ex-escravos, conseguiram  vitórias heroicas, como as de Cabrito e de 

Pirajá, além de conter a tentativa frustrada de ocupação da Ilha de Itaparica pelos 

portugueses. O Combate de Pirajá, travado no dia 8 de novembro de 1822 em que, 

durante cinco horas, se defrontaram aproximadamente 7 mil homens, muitos deles 

mortos, foi uma batalha capital para a vitória na guerra. 

A vitória final deu-se em 2 de julho de 1823, após o General português Madeira de 

Mello, pressionado pelos brasileiros e com a tropa bastante debilitada, bater em retirada, 

rumo a Portugal. Coube ao Coronel José Joaquim de Lima e Silva (pai do Duque de 

Caxias) a honra de comandar o desfecho final da guerra e entrar à frente do Exército 

Libertador em desfile triunfal pela Estrada das Boiadas, hoje Estrada da Liberdade, 

passando em frente ao Convento da Soledade e indo até o Terreiro de Jesus, sendo 

aclamado pela população em todo o percurso (fig. 4.36). Estava livre a Bahia.  

Sobre as lutas pela Independência da Bahia Mattos (1956, p.179) afirma: 

Orgulhamo-nos justamente da nossa emancipação, porque ela não foi levada 

a efeito na Bahia pelo governo, como no Rio de Janeiro e nas províncias do 

Sul, onde não custou sacrifícios aos brasileiros, pois teve todas as 

características de um presente principesco, de uma fortuna dada como 

acontece aos bens herdados, tendo bastado para alcançá-la seduzir a ambição 

de um príncipe. 
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A participação heroica, marcante e decisiva do povo civil baiano no conflito tornou-se o 

símbolo maior da guerra. Ainda durante os festejos, após a entrada do Exército 

Libertador, a população apossou-se de uma carroça de artilharia abandonada pelos 

portugueses, enfeitando-a com folhagens e desfilando pelas ruas carregando sobre ela 

um velho indígena, no qual acreditavam ser a melhor personificação do povo brasileiro. 

No ano seguinte, a comemoração voltou a acontecer, ainda tendo como símbolo a figura 

viva de um índio, inaugurando uma tradição que já se repete por vários anos, onde a 

população refaz, anualmente, o mesmo trajeto percorrido pelo Exército Libertador, 

saindo do bairro da Lapinha em direção ao Terreiro de Jesus. Décadas mais tarde, o 

percurso foi estendido até o Campo Grande, permanecendo, assim, até hoje.  

Em 1826, a figura viva do índio foi substituída por uma escultura, em madeira, de um 

mestiço indígena desfechando golpe sobre uma serpente (fig.4.37). A obra, 

confeccionado pelo artista Manuel Inácio da Costa, representa a vitória dos brasileiros 

Fig.4.34 – Primeiro Passo para a Independência. 

Óleo sobre tela de Antonio Parreiras.             

Fonte: TAVARES, 2000, p.159 

 

 

Fig.4.36 – Entrada do Exército Libertador, quadro de 

Presciliano Silva tendo a frente o Coronel Lima e Silva 

e ao centro, montada sobre um cavalo branco, Maria 

Quitéria. 

Fonte: TAVARES, 2000, p.173 

 

 

Fig.4.35 – Os encourados do Pedrão  

Fonte: FGM 
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derrotando as forças opressoras inimigas. A carroça também foi substituída, sendo 

mantidas apenas as rodas originais. A comemoração ficou popularmente conhecida, 

neste período, como “cortejo do Caboclo”. Para Teixeira (1995a): 

O caboclo era, e é, sobretudo um ato de afirmação. Afirmação de Identidade, 

de Nacionalidade, de Liberdade. O ser brasileiro, de espírito e de ação, na 

Bahia dos dias seguintes ao 2 de julho de 1823 atingia a extremos de 

entusiasmos e de práticas. Era preciso ser índio para se afirmar como 

brasileiro. A herança portuguesa transformara-se em mácula e a antecipação 

étnico-cultural vinda da África ainda estava longe de se constituir em 

honraria para a sociedade dominante.  

Em 1846, a escultura ganhou a companhia da escultura da cabocla (fig.4.38), obra de 

Domingos Pereira Baião. As duas imagens seguem em diferentes carruagens, durante o 

cortejo do  2 de Julho. Segundo Teixeira (1995a): 

Quando a figura feminina, a figura da cabocla foi,  mais tarde, incorporada ao 

desfile, o reconhecimento da participação da mulher na constituição da 

nacionalidade remontou as próprias origens do nosso processo civilizatório. 

Se o caboclo era o homem vencedor da guerra, a cabocla ia além de 

simbolizar Maria Quitéria em Pirajá, ou Maria Felipa em Itaparica. Nela, 

revia-se a própria Catarina Alvares, mãe geral da terra e das gentes. Aquela 

que, aos portugueses – e a um português, em particular – converteu no ser 

baiano. 

           

 

                                                                                   

Apesar desta homenagem que era rememorada todos os anos, sempre foi desejo de 

todos a confecção de algo definitivo, que fizesse parte do dia a dia da população. Assim, 

foram erigidos alguns pequenos monumentos como o Chafariz da Independência (fig. 

4.39), originalmente no Largo da Piedade, que tinham a pretensão de imortalizar esta 

grande data cívica para os brasileiros, particularmente para os baianos e que tinha o 

Fig.4.37 – Imagem do 

Caboclo no desfile do 2 de 

julho. 2006 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.38 – Imagem e carruagem da cabocla. 2014  

Fonte: FGM 
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povo brasileiro como símbolo maior, materializado na figura do caboclo.  Para Teixeira 

(1995a): 

Quando a Companhia do Queimado, concessionária do serviço de 

abastecimento de água, inaugurou os seus chafarizes, em 1857, a ideia da 

Independência, viva e forte, lá estava inspirando a concepção e a execução 

desse novo equipamento urbano. Entre as opções alegóricas da estatuária 

clássica, a preferência recaiu sobre temas do 2 de julho, a exemplo do 

Chafariz da Cabocla, que supria, diariamente, a visão do emblema somente 

visto nos desfiles.  

                                                

 

             

A despeito da beleza plástica desses chafarizes, a sociedade compactuava com um 

desejo antigo, ambicioso e quase unânime, de se erigir um monumento colossal em 

homenagem a data magna da Bahia. Uma obra à altura do feito heroico do povo baiano 

e à semelhança dos imponentes monumentos europeus. Formaram-se comissões de 

patriotas, com valiosa colaboração do Governo do Estado, Corpo Legislativo, Câmara 

Municipal, organizaram-se campanhas para levantamento de fundos, todos 

representantes de uma massa anônima e vibrante que lutava para ver realizado o ideal.  

Em 1881 chegou-se mesmo a colocar a primeira pedra, com todas as solenidades no 

Campo dos Mártires ou Campo da Pólvora, mas a obra não aconteceu (MARTINEZ, 

2000. p.118). Dez anos depois, a localização do monumento ainda gerava discussões. 

Em 1891 foi publicado o resultado do plebiscito promovido pelo Diário de Notícias, 

com o Campo do Barbalho obtendo 16.191 votos, o Campo dos Mártires, 8.251 votos e 

o Campo Grande, 7.846 (MARTINEZ, 2000. p.118) 

Fig.4.39 – Chafariz da Independência (ou 

da Cabocla) atualmente no Largo dos 

Aflitos  
Fonte: FGM 
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Apesar do resultado, a Comissão criada para confecção do monumento optou pela sua 

colocação no Campo Grande de São Pedro, como era chamado a praça anteriormente. O 

primitivo local foi um espaço de manobra das tropas do Forte de São Pedro até o início 

do século XIX, quando a Cidade se expandiu na direção de outros bairros.  

No fim da década de trinta do século XIX, realizaram-se as primeiras obras de 

nivelamento e urbanização do que viria a ser o Campo Grande de São Pedro. Rebaixou-

se o sítio, hoje ocupado pelo Teatro Castro Alves, e foram feitos alguns aterros 

(TEIXEIRA, 1995b) (fig.4.40). 

As obras da praça tiveram início em 1851, com a terraplanagem do local, demarcação 

do espaço com dois eixos ortogonais, círculo central e plantio de árvores originárias de 

diversos países, sendo concluídas em 1856. Em 1894, seu nome foi alterado para Praça 

2 de Julho, já visando a instalação do imponente monumento (fig.4.41) que seria 

inaugurado no ano seguinte. Nessa ocasião a praça recebeu novos equipamentos, como: 

espelho d‟água, fontes, coretos, jardins decorativos e gradil de fechamento.  

Em 2 de julho de 1895, com todas as solenidades (fig.4.42), o monumento, juntamente 

com a praça, foram finalmente inaugurados, erguendo-se majestoso e soberano, o 

caboclo, símbolo maior da libertação do Brasil, circundado por elementos 

representativos das sangrentas lutas na Bahia, de seus diversos heróis e da vitória final.  

Em 1932 o nome da praça foi novamente alterado para Praça Duque de Caxias até 1954, 

quando passou a se chamar Largo do Campo Grande, nome que permanece até hoje 

(Fig.4.43 e 4.44).  
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Fig.4.40 – Campo Grande, ainda sem a praça e o monumento. 1870 

Fonte: FERREZ, 1988, p.120 

 

Fig. 4.41 – Construção do monumento ao 2 de Julho. Entre 1894 e 

1895 

Fonte: FGM 
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Local do atual Teatro Castro Alves           Monumento ao 2 de Julho 

 

Fig.4.42 – Inauguração do Monumento ao Dois de Julho. 1895 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.43 – Largo do Campo Grande já com o monumento ao centro e muitos casarões em seu 

entorno. Século XX 

Fonte: FGM 
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Em 1895, durante a inauguração do monumento (fig.4.45), foi distribuído para a 

população, um folheto elaborado pelo engenheiro Alexandre Freire Maia Bittencourt, 

um dos responsáveis pela obra. Este texto, bastante explicativo, tornou-se o melhor 

material descritivo já feito sobre o monumento até hoje e será utilizado como referência 

para compreensão de seus elementos simbólicos.  

Assim Bittencourt (1895, p.11) inicia a descrição do monumento de vinte e cinco 

metros e oitenta e seis centímetros de altura total: 

Compõe-se, o monumento, de elegante coluna de bronze, da ordem coríntia, 

com onze metros e quarenta e seis centímetros, assentada sobre pedestal e 

mármore de Carrara, composto de dois corpos, sobreposto um ao outro, tendo 

o superior de altura três metros e quarenta centímetros, e o inferior quatro 

metros e dois centímetros, o qual apoia-se em um plano, de onde partem, para 

os quatro lados, escadarias do mesmo mármore, formadas de sete degraus, 

com trinta centímetros de altura e cinquenta de passo, cada um. 

 

Fig.4.44 – Largo do Campo Grande. Entorno do monumento bastante arborizado,  notando-se poucos 

casarões remanescentes. 2010 

Fonte: FGM 
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Sobre a coluna, ostenta-se imponente a figura de um índio (fig.4.46), com quatro metros 

e onze centímetros de altura, armado de arco e flecha, simbolizando o Brasil na atitude 

de desferir um golpe mortal sobre a serpente, aludida ao governo de Portugal, a qual 

procura esmagar com os pés (BITTENCOURT, 1895, p.11).   

Bittencourt (1895, p.11) descreve ainda que o capitel da coluna (fig.4.47) é constituído 

de folhagens de carvalho e louro, com ornatos alegóricos. O fuste e base da coluna 

medem nove metros e oitenta e um centímetros (fig.4.48), tendo o primeiro terço 

inferior octogonal, em que se destacam quatro grinaldas suspensas por botões metálicos 

(fig.4.49), inscrições para lembrar às gerações posteriores as gloriosas datas que 

marcam a entrada das tropas libertadoras (2 de julho de 1823), a reunião das Côrtes (29 

de agosto de 1821), a Batalha contra a frota lusitana (4 de maio de 1823) e a 

organização da junta na Cachoeira (26 de julho de 1822). 

Os dois terços da coluna são estriados, tendo, em espaçamentos iguais, faixas, nas quais 

estão inscritos os nomes daqueles que souberam trabalhar em prol da emancipação 

(fig.4.50). 

Fig.4.45 - Monumento ao Dois de Julho, em fase final de montagem. 1895 

Fonte: FERREZ, 1988, p.186 
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Entre essa parte da coluna e o capitel, notam-se festões dourados (fig.4.51). O pedestal 

superior, de mármore, em forma retangular, tem, no meio da face da frente, as armas da 

República e, sob elas, o lema da democracia (fig.4.52): Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. Na face oposta, as armas da Cidade, com a inscrição apropriada (fig.4.53): 

Sic illa ad arcam reversa est. 

                            

                

Fig.4.46 – Caboclo em bronze. 

2001            

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.47 – Capitel em bronze com riqueza de detalhes. 2003  

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.48 – Fuste em bronze. 2014                                              

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.49 – Grinaldas em bronze. 2014  

Fonte: FGM 
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Do lado direito encontra-se a estátua de uma mulher envolvida por uma bandeira que 

representa a Bahia, proclamando a sua liberdade (fig.4.54), enquanto no lado oposto, 

outra mulher, Catarina Paraguaçu (fig.4.55). 

 

           

 

Fig.4.50 – Faixas com inscrições. 2014                                      

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.51 – Festões. 2014                                                                            

Fonte: FGM 
 

 

Fig..4.52 – Armas da República. 2014                                             

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.53 – Armas da Cidade. 2014  

Fonte: FGM 
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Fig.4.54- Estátua de mulher simbolizando a Bahia            Fig.4.55- Estátua de Catharina Paraguaçu 

Segundo Bittencourt (1895, p.13), o pedestal inferior, de forma quadrangular, tem, nos 

quatro cantos, colunas da ordem toscana, onde se veem escudos de bronze com letras 

que rememoram glórias para a primogênita do Brasil (fig.4.56): Chegada de Cabral a 

Porto Seguro (22 de abril de 1500), Fundação da Bahia (6 de agosto de 1549), 

Proclamação da Independência (7 de Setembro de 1822) e Entrada do Exército 

Libertador (2 de julho de 1823). Sobre essas colunas elevam-se troféus de armas e 

objetos indígenas, artisticamente combinados (fig.4.57). 

               

Fig.4.54 – Estátua de mulher 

simbolizando a Bahia. 2014             

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.55 – Estátua de Catharina 

Paraguaçu. 2014  

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.56 – Escudos de bronze. 2014                                               

Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.57 – Objetos indígenas 2014  

Fonte: FGM 
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Nas almofadas da frente e fundo deste pedestal, existem quadros de bronze, em relevo 

(fig.4.58 e 4.59), onde, segundo Bittencourt (1895, p.14):  

O artista, com perícia e arte, soube, naquele, mostrar os atos de heroísmo 

praticados pelos itaparicanos na tomada da barca lusitana, em 7 de janeiro de 

1823, neste, o denodo dos cachoeiranos em 25 de junho de 1823; figurando 

aqui uma barca no Rio Paraguaçu, que é invadida por pessoas armadas de 

pedras e cacetes, que se apoderam da mesma; e ali, outra barca defronte do 

Forte de São Lourenço, em Itaparica, onde sobem muitos abordantes, 

compostos de soldados e gente do povo. 

           

 

 

Ainda referente aos feitos heroicos dos quadros acima descritos, observam-se, na frente 

e fundo do monumento, grandes águias com asas abertas, pousando sobre canhões, 

âncora e estandarte da metrópole, com data de 25 de junho de 1823 (fig.4.60) e aquela 

sobre a proa de uma barca em destroços, mastros, leme, entre outros, com a data de 7 de 

janeiro de 1823 (fig.4.61). 

              

 

 

Fig.4.58 – Barca no Rio Paraguaçu. 2014 

 Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.59 – Barca próximo ao Forte de São. 2014 

Lourenço, em Itaparica 
Fonte: FGM 
 

 

Fig.4.60 – Águia. Alusão a 25 de junho de 

1823. 2014                  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.61 – Águia. Alusão a 7 de janeiro 

de 1823. 2014 

Fonte: FGM 
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Nas outras duas almofadas leem-se inscrições, das quais a primeira (fig.4.62) 

homenageia os heróis da independência e a segunda cita os principais responsáveis pela 

construção do monumento (fig.4.63).  

             

 

Dos outros dois lados, estátuas colossais, representando os dois principais rios da Bahia: 

o “São Francisco” (figs.4.64 e 4.65) e o “Paraguaçu” (figs.4.66 e 4.67). Sobre eles 

Bittencourt (1895, p.15) descreve: 

O primeiro é um velho de longas barbas, cercado de indígenas e pirogas, 

tendo na destra um remo e deixando ver próxima a “Cachoeira de Paulo 

Afonso”. O segundo descansa o braço direito em um rochedo e mergulha os 

pés no oceano, por sua vez cercado de peças alegóricas. Em frente aos dois 

rios encontram-se vascas de bardilo, em forma de caramujos, para receber as 

águas, que correm das alegorias de bronze dos ditos rios. 

              

Fig.4.62 – Homenagem aos heróis. 2014                                                         

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.63 – Homenagem aos idealizadores. 

2014  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.64 – Velho representando o Rio São 

Francisco. 2014                                                         

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.65 – Indígenas. 2014  

Fonte: FGM 
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Neste mesmo plano, quatro grandes leões sobre bases retangulares: um quebrando uma 

corrente que o aprisionava (fig.4.68), outro “rasgando o domínio” (fig.4.69) e os outros 

pisando sobre armas e escudos (fig.4.70). Proveniente dessas bases a água jorra até 

pequenas vascas de mármore vermelho, em forma de moluscos (fig.4.71). Em fitas estão 

inscritas datas de batalhas importantes como Funil, Cabrito, Pirajá e Engenho da 

Conceição.  

       

 

   

 

Fig.4.66 – Alegoria do Rio Paraguaçu. 2014                                 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.67 – Elementos alegóricos do rio. 2014  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.68 – Leão com corrente. Símbolo de 

libertação    

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.69 – Alegoria em posição de alerta. 2014  

Fonte: FGM 
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O monumento é cercado de um passeio, com dois metros e cinquenta centímetros de 

largura, formado de mosaico de cores variadas, e com as seguintes inscrições no meio 

de cada lado: Dois de Julho de 1823 (fig.4.72), Ordem e Progresso, Estado da Bahia e 

Independência ou Morte. 

Sobre esse passeio, de vinte e cinco centímetros de altura, foi colocado um gradil de 

ferro fundido, decorado com folhagens e escudos (fig.4.73), onde aparecem, em baixo 

relevo, as armas da República e da Cidade (fig.4.74). 

         

 

Um segundo passeio de três metros e cinquenta centímetros de largura e quarenta 

centímetros de altura com orla de cantaria de Santo Antônio das Queimadas e ladrilhos 

de mármore preto, branco e cinzento importados circula aquele outro. 

Nesse último passeio foram montados oito candelabros (fig. 4.75) de sete metros de 

altura, sobre bases de cantaria de sessenta centímetros de altura provenientes de Santo 

Antônio das Queimadas e da Serra da Itiúba. Cada candelabro, com quatro grandes 

Fig.4.70 – Leão. 2014 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.71 – Vasca de mármore vermelho. 2014 

Fonte FGM 

 

 

Fig.4.72 – Passeio com inscrição 2 de julho. 

2014                        

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.73 – Gradil de ferro fundido. 2014  

Fonte: FGM 
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globos redondos para iluminação à luz elétrica (anteriormente à gás) todos 

ornamentados de anjos, folhagens, grinaldas, festões e outras peças decorativas. 

      

 

 

A base do passeio externo possui forma octogonal, cujos lados maiores medem, cada 

um, quatorze metros e vinte e um centímetros. 

A autoria do monumento foi do escultor comendador Carlos Nicoli, vice-cônsul 

brasileiro em Carrara, cabendo ao Dr. Manoel Victorino Pereira, secretário da Comissão 

Executiva, a glória de grande parte da delineação do projeto. Segundo Bittencourt 

(1895, p.17): 

O contrato para execução dos trabalhos no estrangeiro, de acordo com o 

projeto interessado, celebrou-se, com a firma Pitombo, Podestá & C, pela 

quantia de trezentos e noventa mil francos. As estátuas, colunas, etc, foram 

feitas na fundição de Comversini & C. de Pistoia; as águias, na de G. B. 

Bastianelli, em Roma; os candelabros, por Giuseppe Michelucci & Figlio, em 

Pistoia, sendo os desenhos de Emílio A. Podestá; Os mosaicos, por Giuseppe 

Tomagnini & Fratello, em Pietrasanta; as vascas por Paulo Friscornia, de 

Ferdinando e os mármores pela Sociedade Cooperativa entre os marmoristas 

em Carrara. A montagem efetuou-se mediante contrato, pelo engenheiro 

Antônio Augusto Machado, fiscalizada pelo engenheiro Dr. Alexandre Freire 

Maia Bittencourt, tendo como auxiliar Thomaz Pereira Palma. O monumento 

foi solenemente inaugurado a 2 de julho de 1895, depois de missa campal, 

celebrada pelo Revmo. Conego Clarindo Aranha, governador do arcebispado. 

Fez o discurso oficial o Dr. Augusto Alvares Guimarães, presidente da 

comissão executiva e redator do Diário da Bahia. 

b) Preservação 

Fig.4.74 – Escudo com armas da República e da 

Cidade. 2014                             

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.75 – Candelabros de ferro. 

2014.                      

Fonte: FGM 
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Após sua inauguração, a obra passou a sofrer os desgastes naturais provocados pela 

ação do tempo. O fato do monumento e da praça possuírem forte relação simbólica com 

a Cidade exigiu maior respeito por parte da população e do poder público no que diz 

respeito a sua conservação. Além das duas grandes festas cívicas, a celebração da 

Independência da Bahia e da Independência do Brasil, que tem o local como principal 

referência, recebe ainda, inúmeros visitantes e frequentadores durante o ano inteiro, 

entre moradores, turistas brasileiros e estrangeiros.  

O local é também utilizado para pequenos shows, celebrações de datas comemorativas 

(figs.4.76 e 4.77), comícios, feiras de artesanatos, exposições (figs.4.78) e intervenções 

artísticas (figs.4.79 a 4.81) que, se por um lado, traz visibilidade ao monumento, por 

outro, descaracteriza-o, por vezes até danificando-o.  

 

 

   

  

Fig.4.76 – Iluminação noturna para festas de final de ano. 2014  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.77 – Cerimônias oficiais do 2 de Julho. 

2013                             

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.78 – Exposição de automóveis antigos. 

2012  

Fonte: FGM 
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Com o passar do tempo, sobretudo após os processos de crescimento desordenado da 

Cidade e esvaziamento do centro, o local passa a atrair desocupados e vândalos, cai a 

frequência da praça e o estado de conservação da obra deixa de ser proporcional à sua 

importância. Diversas matérias veiculadas em jornais da cidade, em diferentes ocasiões, 

atestam o mau estado de conservação. 

 

 

      

 

 

Segundo o jornal A Tarde (28 jun. 1976): 

Fig.4.79 – Intervenção artística Theorós. Estátuas foram  revestidas com fragmentos de espelhos. 2012 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.80 – Detalhe da Águia para o projeto 

Theorós. 2012         

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.81 – Conjunto alegórico revestido com fragmentos de 

espelhos. 2012 

Fonte: FGM 
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Chega a ser inacreditável como possa ficar abandonado, entregue à sujeira, 

com lixo espalhado pelo pedestal de sustentação da estátua, além de 

pequenos buracos em toda a base, causados, talvez, por desocupados, ou 

mesmo pela ação do tempo. Ninguém se preocupa em realizar serviços de 

restauração ou mesmo de conservação do monumento. A iluminação está a 

mais precária possível. Os globos que envolvem as lâmpadas estão todas 

quebradas. 

Em outra matéria, dez anos depois, o jornal A Tarde (3 nov. 1986) volta a afirmar: 

O maior e mais bonito monumento de Salvador, o do Caboclo, no Campo 

Grande, com quase 40 metros de altura está cheio de fios, gambiarras e 

holofotes amarrados em suas principais peças que tem hoje uma aparência 

completamente desfigurada e longe da imponência com que foi projetado.  

Dois anos mais tarde, a situação permanece: o monumento está abandonado, o quadro 

no local é desolador. Ferrugem, letras das inscrições caídas, revestimentos quebrados, 

âncoras e brasões faltando pedaços, painel de grafiteiros, depósito de seringas 

descartáveis usadas por toxicômanos e espaço para devaneios noturnos (A TARDE, 2 

jul. 1988).   

Ao longo do tempo, o monumento ao 2 de Julho foi atingido por diversos agentes 

destrutivos, tais como intempéries e vandalismos, além de intervenções danosas 

destinadas à sua manutenção, muitas delas realizadas por profissionais sem qualificação, 

normalmente servidores do município, que utilizaram procedimentos, materiais e 

equipamentos inadequados como pintura sobre o bronze, recomposição de 

revestimentos com cimento, lavagem com detergentes agressivos, dentre outros. Em 

2001 alcançou um estágio bastante avançado de deterioração e tornou-se imperativo a 

sua recuperação, sob risco de perda definitiva de seus elementos, Assim, pela primeira 

vez, a obra foi submetida a uma restauração completa e rigorosa, para ser, novamente, 

devolvida a cidade e sua população, com toda sua imponência e magnitude. Segundo 

Argolo (2002), foram os seguintes os problemas detectados: 

- Manchas provocadas pela corrosão do bronze (figs. 4.82 e 4.83); 

- Esculturas em bronze sucessivamente pintadas com espessas camadas de tinta cor 

grafite, escondendo o bronze dourado e boa parte de traços mais delicados de 

ornamentos e alegorias (fig.4.84 a 4.86); 

-  Pichações 

- Crosta formada por dejetos de pássaros e partículas poluentes, conferindo aspecto 

amarelado ao mármore de Carrara, de tonalidade natural branca (fig. 4.87); 
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- Calcificação do mármore decorrente de infiltrações sob painéis de bronze (fig.4.88); 

Fig.4.82 – Pés da estátua do Caboclo oxidadas. 

2001                        

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.83 – Capitel oxidado. 2001  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.84 – Indígena com camadas de tinta 

grafite. 2001                     

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.85 – Fuste com manchas e pintura 

grafite. 2001                         

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.86 – Grinaldas com tinta grafite. 2001                                      

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.87 – Manchas em mármore de carrara. 

2001 

Fonte: FGM 
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- Perdas de elementos escultóricos devido ação de vandalismo, tais como letreiros, 

cauda de leão (fig.4.89), cabeça de jacaré, setas indígenas, entre outros; 

- Lacunas em degraus (fig.4.90); 

- Rachaduras e perdas consideráveis em quatro bacias de mármore vermelho em forma 

de moluscos. (fig.4.91); 

- Manchas enegrecidas e perdas parciais em duas grandes bacias (Vascas de Bardilho) 

em forma de caramujo, originalmente concebidas para receber as águas que correm das 

alegorias dos rios. 

- Corrosão e perdas de gradis e candelabros (figs. 4.92 a 4.94) confeccionados em ferro 

fundido. Estátuas, máscaras e guirlandas perderam parte dos detalhes anatômicos, 

encobertos por espessas camadas de tintas e bases de preparação, apresentando aspecto 

disforme e grosseiro. 

- Substituição de luminárias em forma de globo por outras em fibra de vidro em forma 

de pera. Fiação exposta, com dutos obstruídos;- Mosaicos danificados, com perdas e 

complementos em argamassa de cimento. 

 

 
Fig.4.88 – Recristalização do mármore sob painel de bronze. 2001 

Fonte: FGM 
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O projeto de restauro foi apresentado em janeiro de 2002, após levantamento dos 

problemas existentes, quando foram retirados fragmentos dos mármores e pedras que 

Fig.4.89 – Perda de parte da cauda do leão. 2001                                                          

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.90 – Lacuna. 2001  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.91 – Perda de parte da bacia. 2001                                       

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.92 – Corrosão de candelabros em ferro. 2001  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.93 – Corrosão de estátuas. 

2001        

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.94 – Corrosão de peças decorativas dos candelabros. 2001   

Fonte: FGM 
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compõem o monumento, para exames petrográficos em laboratórios especializados, 

pesquisa histórica, levantamento cadastral e fotográfico. 

A restauração teve duração de 12 meses, sendo iniciada durante a recuperação da praça 

(fig.4.95). As obras começaram em março de 2002 e foram concluídas em março de 

2003, sendo inaugurada em 2 de julho do mesmo ano. Para a sua realização, a empresa 

de restauro Studio Argolo mobilizou vários profissionais, entre cientistas da 

conservação, restauradores, arquitetos, escultores, técnicos, operários e metalúrgicos. 

Segundo relatório técnico da obra (FGM, 2003), os serviços realizados foram 

basicamente os seguintes: 

- Montagem de barracão e tapumes (figs.4.96 e 4.97); 

- Montagem de andaimes (figs. 4.98 e 4.99); 

- Lavagem com água e sabão neutro de todo o monumento para remoção de sujidades 

superficiais em geral, como partículas de poeira, poluentes e excrementos de pássaros; 

 

 
Fig.4.95 – Canteiro de obras para reforma da Praça do Campo Grande. 2002 

Fonte: FGM 
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- Limpeza dos materiais líticos e metálicos por meio da utilização de micro-jateamento 

com micro-esferas de vidro, para remoção de camadas de pintura, sujidades e manchas 

o que devolveu a coloração original dos mármores e do bronze (figs.4.100 a 4.116). 

Fig.4.96 – Barracão da obra. 2002                                               

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.97 – Montagem de tapume. 2002 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.98 – Montagem de andaimes. 2002                                  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.99 – Andaimes montados até o topo. 

2002 

Fonte: FGM 
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Fig.4.100 – Microjateamento de leão. 2002  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.101 – Diferenciação de superfícies 

microjateadas. 2002  

Fonte: FGM 

 

 

FIg.4.102 – Microjateamento em alegoria dos 

rios. 2002 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.103 – Microjateamento em águias. 2002 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.104 – Caboclo microjateado. 2002                                            

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.105 – Pé do caboclo após limpeza. 

Detalhe. 2002 

Fonte: FGM 
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Fig.4.106 – Parte posterior do caboclo. 

Detalhe. 2002                         

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.107 – Limpeza serpente. Detalhe. 2002                                            

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.108 – Braços e pernas microjateados. 

Detalhe. 2002                  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.109 – Limpeza cabeça e tronco. 

Detalhe. 2002 

 Fonte: FGM 
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Fig.4.110 – Fuste após limpeza. Detalhe. 

2002                  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.111 – Limpeza de grinaldas em bronze. 

Detalhe. 2002  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.112 – Painel em relevo após microjateamento. Detalhe. 2002 

Fonte: FGM 
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Fig.4.113 – Limpeza com microjateamento, de capitel em bronze. Detalhe parte 

inferior. 2002 

Fonte: FGM 

 

 

 

Fig.4.115 – Limpeza do escudos em bronze. 2002 

Detalhe Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.114 – Limpeza do capitel. Detalhe parte 

superior. 2002        

Fonte: FGM 
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- Próteses e obturações em materiais líticos e metálicos. Para reconstituição de partes de 

elementos de bronze que haviam sido destruídos por vândalos, as peças foram 

modeladas em argila, sendo posteriormente fundidas em bronze e soldadas nos seus 

lugares de origem. Segundo a FGM (2003): 

A recuperação dos elementos líticos, danificados pela ação do tempo, atos de 

vandalismo e restaurações mal feitas foi dificultada pela impossibilidade de 

encontrar, no Brasil, mármores da mesma coloração e de idêntica formação 

geológica daqueles originais, vindos da Itália. Isso exigiu, após a conclusão 

das análises petrográficas feitas pelo Instituto de Geologia da UFBA, o 

contato com empresas importadoras de mármore. Como era conhecida a 

origem dos mármores originais, o primeiro país contatado foi a Itália, de onde 

se importou boa parte dos elementos líticos necessários, mas, infelizmente, a 

jazida do vermelho lepanto estava desativada há 70 anos. Somente na 

Turquia encontrou-se um mármore vermelho de características idênticas, 

mesmo assim só era vendido em placas de 2 cm de espessura, o que exigiu a 

sua colagem para a formação de blocos necessários para a complementação 

Fig.4.116 – Limpeza da estátua de Catharina, em bronze. 2002 

Detalhe Fonte: FGM 
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das partes faltantes, sobretudo nas bacias em forma de conchas marinhas e 

serpentes que as adornam. 

- Recuperação dos 8 candelabros (figs. 4.117 a 4.119), confeccionados em ferro 

fundido; este serviço exigiu um enorme esforço, uma vez que se tornou necessário a sua 

desmontagem, já que os braços e elementos de apoio estavam com seus parafusos 

totalmente corroídos, ameaçando sua instabilidade, como afirma a FGM (2003):  

Para a nova fiação elétrica fazia-se necessária a desobstrução dos dutos, antes 

usados para passagem do gás e, depois, obstruídos por fiação elétrica com 

revestimento de chumbo, bastante antiga. Como o ferro fundido é um 

material de relativa fragilidade, exigia um cuidado todo especial na remoção 

das peças, desmontagem, recuperação de partes quebradas e/ou fissuradas. 

Este trabalho só foi possível com a colaboração do prof. Pedro Ornelas da 

Escola Politécnica da UFBA, que prestou permanente consultoria técnica e 

com a colaboração da metalúrgica FUNDMETA. Essa empresa também foi 

responsável pela complementação das perdas do gradil (portão de acesso) e 

fundição dos elementos de ferro dos próprios candelabros e bronzes das 

estátuas. 

- Confecção de luminárias em forma de globos em empresa do Paraná, similares às 

originais, tendo, como parâmetro, fotografias da inauguração do monumento, obtidas na 

Fundação Gregório de Mattos. Durante a fase final da obra, algumas áreas cujos 

serviços de limpeza tinham sido concluídas foram protegidas com lonas plásticas 

(fig.4.120). 

                       

                  Fig.4.117 – Recuperação de estatuetas. 2002        

Detalhe Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.118 – Recuperação de candelabros 

Detalhe. 2002  

Fonte: FGM 
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- Recuperação de mosaicos do piso através de consolidamentos e reintegração de peças 

faltantes (fig. 4.121).  

- Retirada de tapumes e conclusão dos serviços (figs. 4.122 e 4.123). 

 

Fig.4.119 – Limpeza e pintura de 

candelabros. 2002                         

Detalhe Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.120 – Colocação de lonas de proteção. 

2003        

Detalhe Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.121 – Recuperação de mosaicos .Detalhe. 2003  

Fonte: FGM 
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A equipe técnica de restauro contou com a coordenação geral da Fundação Gregório de 

Mattos. O projeto e execução da obra ficou a cargo da empresa Studio Argôlo 

Antiguidades e Restaurações LTDA, cujo restaurador responsável foi o prof. José 

Dirson Argôlo da Cadeira de Restauração  da Escola de Belas Artes da UFBA. 

A consultoria técnica foi realizada através do Prof. Mário Mendonça de Oliveira, 

notório saber, coordenador do NTPR (Núcleo de Tecnologia da Preservação e da 

Restauração) e professor do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UFBA. O professor Pedro Ornelas, também da UFBA, foi o outro 

consultor.  

Os serviços de cantaria foram realizados pela equipe de Laecio Matos Abreu, enquanto 

a Empresa Fundmeta executou os serviços metalúrgicos, tendo como responsável 

técnico o senhor Josué Luis dos Santos. 

Onze anos após sua última grande restauração, o monumento já voltou a apresentar os 

antigos problemas (fig.4.124), tornando-se necessário, em um primeiro momento, nova 

intervenção restaurativa para, em seguida, tratar os agentes desencadeadores do 

processo de degradação, visando sua preservação e longevidade. Após o processo de 

Fig.4.122 – Serviço concluído. 2003  

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.123 – Monumento entregue a comunidade. 

Detalhe. 2003  

Fonte: FGM 
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limpeza e restauro é imperativa a implementação de uma política de preservação 

eficiente, como a instalação de um programa de manutenção periódica, aliado a 

aquisição de sistemas de vigilância e educação patrimonial da população. Acredita-se, 

com isso, poder estender, em muito, o período entre intervenções de grande porte, ou até 

mesmo, suprimi-la. 

 

                                  

 

4.4- Estátua do Cristo Redentor 

Monumento esculpido em mármore de Carrara (fig.4.125), de autoria do artista italiano 

Pasquale de Chirico. A obra, de grande qualidade técnica e estética, tornou-se um marco 

referencial para o bairro da Barra e possui enorme significado para os soteropolitanos 

Fig.4.124 – Monumento já apresenta problemas,  necessitando 

limpeza 

Fonte: FGM 
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que, para este local, costumam se dirigir, a procura de paz, contemplação e 

introspecção. Originalmente concebido para outro local, atualmente está localizado 

sobre um mirante natural que avança sobre o mar, denominado Morro do Cristo, de 

onde se pode visualizar, desde o farol, até o Rio Vermelho (fig.4.126). Estes bairros 

tradicionais são, historicamente, os primeiros núcleos de ocupação de Salvador. 

 

 

 

 

 

Fig.4.125 – Estátua do Cristo Redentor. 2011 

Fonte: FGM 

 

 

Fig.4.126 – Fotografia aérea, mostrando a localização antiga do monumento (seta 

acima) e atual (seta abaixo) 

Fonte: FGM 
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a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

Até 1912, a faixa de terra, que se estendia da Barra até Ondina, ainda era muito pouco 

habitada (fig.4.127), distante do núcleo da Cidade sendo, portanto, ainda de difícil 

acesso. Entre 1914 e 1916, no governo de J. J. Seabra, Salvador vive um período de 

intensas transformações do seu tecido urbano, com a demolição de monumentos 

arquitetônicos e alargamento de avenidas, como já foi mencionado no primeiro capítulo. 

É deste período, a construção da Avenida Oceânica (fig.4.128 a 4.130), importante via 

de acesso para o litoral e que permitiu, poucos anos depois, a construção do 

monumento. 

 

 

 

 

Fig.4.127 – Praia do Farol antes da construção da Avenida Oceânica. A casa à esquerda corresponde ao 

local em que hoje está localizado o Edifício Oceania. À direita o morro onde atualmente  fica a estátua do 

Cristo. 1912 

Fonte: FGM 

Fig.4.128 – Obras da Avenida Oceânica. 1914 

Fonte: FGM 
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A escultura foi encomendada ao renomado artista italiano Pasquale de Chirico, que já 

residia na Bahia desde 1903. A imagem foi esculpida pelo artista em um bloco maciço 

de mármore de Carrara com 2,80 metros de altura, em 1920, na cidade de Genova, 

Itália, e foi trazido de navio até Salvador. A obra (fig.4.131 e 4.132), protegida por 

Fig.4.129 – Morro onde atualmente está implantada a estátua do Cristo da Barra. Primeira metade 

do século XX 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.130 – Barra e Morro, ainda sem o Cristo, vistos do Edifício Oceania, por volta dos anos 1940 

Fonte: FGM 
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balaustrada retangular foi colocada sobre um pedestal de pedras toscas nas quais 

estavam incrustados lindos cristais de rocha da Bahia (MATTOS, 1956, p.191).  

 

 

 

Fig.4.131 – Vista lateral do monumento. 1920 

Fonte: FGM 

Fig.4.132 – Vista frontal do monumento em seu sítio original 

Fonte: FGM 
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Para Silva (1933, p.111), todo o conjunto ficava no alto do morro que atualmente é 

ocupado pelo Comando da Aeronáutica, em Ondina, e onde ficava também localizado, 

numa posição mais inferior, o antigo Clube Espanhol (fig.4.133 e 4.134). A estátua foi 

oferta do Desembargador José Botelho Benjamim, à Cidade do Salvador. Segundo 

Mattos (1956, p.193): 

O ato inaugural realizou-se com toda solenidade e o descerrar da bandeira 

nacional que velava a estátua de Jesus foi feito pelo Exmo. Arcebispo D. 

Jeronymo Tomé da Silva e pelo Governador do Estado, Exmo. Sr. José 

Joaquim Seabra, aos sons da brigada policial, pronunciando eloquentíssimo 

sermão alusivo à cerimônia, o festejado orador sacro Revmo. Sr. Padre 

Jesuita Luiz Gonzaga Cabral. Durante o resto da tarde e à noite, fez-se 

contínua romaria à estátua de Jesus Cristo, em cujo sopé foi celebrada, às 24 

horas, a missa do Natal. 

 

 

 

 

Fig.4.133 – Vista do antigo monumento do Cristo Redentor. Um pequeno ponto sobre o morro que, 

atualmente, abriga a Prefeitura da Aeronáutica e um empreendimento do Clube Espanhol, em Ondina. 1934 

Fonte: FGM 

 

Fig. 4.134 – Mesmo ângulo da foto anterior, já sem o monumento. 2003 

Fonte: FGM 
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Contrariando o que pensam alguns, o monumento não foi inspirado no Cristo Redentor 

do Rio de Janeiro, pelo contrário, ele é mais antigo e foi construído onze anos antes 

daquele. Dentro dos limites de Salvador, no entanto, a estátua não é a primeira imagem 

de Jesus Cristo instalada em espaço urbano a céu aberto, já que o Chafariz do Senhor do 

Bonfim, localizado em frente à Igreja do mesmo nome é, ainda, mais antiga. Foi erigida 

em 1863, tornando-se a primeira imagem de Cristo exposta no espaço público, ao ar 

livre, do Brasil (SILVA, 1933, p.82). 

      Em 1924 o herdeiro do trono italiano, o Príncipe Umberto di Savoia, visitou o 

monumento (fig.4.135 e 4.136) na companhia do Governador Góes Calmon e, anos 

depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o alto do morro foi ocupado pela marinha 

americana. Este fato, aliado à outro, causado pela exploração de uma pedreira na parte 

de trás do morro, que explodia dinamite constantemente, colocando a obra de arte em 

constante perigo, fizeram com que, em 1967, fosse transferida para a Barra, no chamado 

Morro do Cristo. Neste novo local, permanece até hoje, instalada sobre pedestal de 

concreto revestido com placas de granito preto. 

                                        

 

 

Assim o Jornal da Bahia (15 out. 1966) descreve os procedimentos de transferência da 

obra: 

Dentro de mais vinte dias, a Prefeitura transplantará para uma elevação 

existente defronte do morro Ipiranga, na margem direita da Avenida Barra-

Amaralina, a estátua do Cristo que ameaça desabar do morro onde está 

instalada atualmente, segundo informações do arquiteto Hans Werner, da 

SURCAP, que projetou a construção da laje e do pedestal sobre o qual 

assentará o monumento. 

Fig.4.136 – Acesso frontal ao 

Cristo                                                             

Fonte: FGM 

 

Fig.4.135 – Visita do Principe italiano ao 

Cristo.1924                              

Fonte: FGM 
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Ao ser transportado para o novo sítio na Barra,  o monumento ganhou notoriedade, 

passando a se constituir em uma das maiores atrações do bairro. A simbologia deste 

monumento, mais que um marco religioso, está em sua capacidade de referencial 

urbano. É comum se utilizar o Cristo como indicação para algo ou alguma coisa. É, 

portanto, um lugar de encontros, de contemplação e meditação, possuindo uma das mais 

belas vistas da Cidade.  

b) Preservação 

O monumento, mesmo em seu sítio original, sempre apresentou problemas, pelo fato de 

possuir um considerável afastamento em relação à via pública, favorecendo a 

aglomeração de vândalos e desocupados (fig.4.137).  

O jornal A Tarde (23 fev. 1987), assim descreve os problemas:  

O estado de abandono é evidenciado pelo mato que cresce entre as pedras 

portuguesas, que ornam a base e pelos excrementos humanos e detritos de 

todo o tipo espalhados por toda a colina. À noite, os marginais ocupam o 

monumento, uma vez que não há policiamento no local (A TARDE, 1987). 

 

 

 

 

Durante os primeiros anos do século XXI, o monumento sofreu a ação de vândalos 

(fig.4.138 e 4.139) e, atualmente, não se encontra em bom estado, embora ainda 

Fig.4.137 – Foto extraída do local onde ficava o  antigo monumento, vendo-se, ao fundo o 

Farol da Barra e o pequeno morro que, posteriormente, em 1967 , passou a abrigar a 

estátua do Cristo 

Fonte: FGM 
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mantenha sua bela paisagem de entorno (fig.4.140). Necessita de serviços de limpeza e 

obra civis no mirante. 

                 

        

 

 

 

A obra de Pasquale de Chirico pode se tornar o primeiro monumento tombado pelo 

município, já que a Lei que protege o Patrimônio Cultural de Salvador acaba de ser 

sancionada e aguarda regulamentação, além disso já existe projeto tramitando na 

Câmara Municipal com esta finalidade. Com relação a intervenções de restauro, existe 

Fig.4.138 – Pichações em 

pedestal. 2012                              

Fonte: FGM 

 

Fig.4.139 – Subtração de placas de granito. 2012  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.140 – O monumento e sua posição privilegiada na paisagem. 2013 

Fonte: FGM 
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possibilidades de recuperação do monumento até 2015. Para Oliveira e Santiago (2014, 

p.6) são estes os principais problemas existentes: 

Presença de biofilme na escultura de Jesus Cristo e no pedestal; presença de 

manchas no mármore, provavelmente por lixiviação do carbonato de cálcio; 

pichações e manchas nas pedras de grande do revestimento; eflorescência em 

placas de granito; placas de granito quebradas; existência de resíduos de cola 

e papel nas placas de revestimento; parte do cajado, em mármore, 

desaparecido; ausência de placas de identificação do monumento; falta de 

rejunte em pedestal e muretas da alvenaria; ausência de iluminação adequada; 

ausência de serviços paisagísticos e ausência de obras civis no entorno da 

escultura, correspondente ao piso e alvenarias do mirante. 

Ainda para Oliveira e Santiago (2014, p.6), a proposta de intervenção consiste em: 

Limpeza com água e detergente neutro do Cristo e pedestal; reintegração de 

cajado, usando prótese em mármore de Carrara; microjateamento da 

superfície e utilização de emplastos e instrumentos odontológicos, se 

necessário; remoção de rejunte existente para aplicação de novo; reintegração 

de peças quebradas do embasamento; Colocação de nova placa de 

identificação; Revisão de instalações elétricas; recomposição de paisagismo; 

execução de obras civis do entorno como recomposição de piso e alvenaria; 

tratamento de superfície com biocida e proteção do monumento com 

paralóide. 

 

4.5- Monumento em homenagem a Castro Alves 

Conjunto escultórico em homenagem ao poeta Castro Alves, implantado na praça que 

também  leva o seu nome (fig.4.141). O local é dotado de fortes referências simbólicas 

para a Cidade do Salvador, já tendo sido palco de grandes concentrações populares, 

sejam elas de cunho político ou cultural. Maior exemplo é sua estreita relação com o 

Carnaval da Bahia, manifestações nas quais milhares de pessoas assistem todos os anos 

aos desfiles de blocos e trios elétricos.  

 
Fig. 4.141 – Monumento à Castro Alves. 2012 

Fonte: FGM 
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a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

Em 6 de julho de 1871, aos vinte e quatro anos, morria Antônio de Frederico de Castro 

Alves, considerado por intelectuais e artistas como o maior poeta brasileiro e um dos 

mais importantes baianos de todos os tempos. Foi um abolicionista bastante atuante, 

abraçando a causa dos escravos e defendendo-os, com veemência, como orador e poeta. 

Segundo Silva (1933, p.112), entre os poetas baianos, nenhum como o genial Castro 

Alves, pelas variadas manifestações do seu talento, dignificou tanto a poesia nacional, 

logrando a glória de uma popularidade superior a de qualquer outro poeta brasileiro dos 

tempos modernos. 

Dez anos depois, em 1881, o município, no intuito de homenageá-lo, deu o seu nome à 

praça que ficava em frente ao antigo Teatro São João, anteriormente chamada de Largo 

da Quitanda e, posteriormente, Largo do Teatro, passando, então, a chamar-se Praça 

Castro Alves. Nesse local existia um belo monumento conhecido como Chafariz do 

Largo do Teatro, que embelezava e abastecia de água as proximidades (fig.4.142). 

 

 

 

Existia, no entanto, um clamor muito grande entre intelectuais e artistas baianos, que 

exigiam prestar uma homenagem maior ao poeta. Segundo Silva (1933, p.123), em 

Fig.4.142 – Antigo Largo do Teatro, vendo-se o Chafariz de Colombo e o Teatro São João 

ao fundo.1865 

Fonte: FERREZ, 1988. p.98. 
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1896, o Dr. Augusto Alves Guimarães, cunhado de Castro Alves, fez uma reunião no 

Diário da Bahia, em que compareceram poetas, jornalistas e admiradores do grande 

poeta, objetivando organizar uma comissão que deveria receber donativos para a 

construção do monumento.  

Em 1916 a praça, que já possuía o nome do poeta, passou por grandes transformações, 

adquirindo um novo aspecto, onde os antigos gradis que a circundavam foram 

substituídos por uma balaustrada ornamentada por sete esculturas em ferro fundido. 

Quatro dessas figuras alegóricas encontram-se, hoje, em torno do pedestal destinado ao 

monumento em homenagem a Cristóvão Colombo, no Rio Vermelho (DOURADO, 

2011, p.222) (fig.4.143).  

 

 

Com a realização de concertos, subscrições populares e outros donativos de várias 

procedências, inclusive concedidos pelo Governo do Estado, foram contratados os 

serviços do escultor Pasquale de Chirico para execução das obras (SILVA, 1933, 

p.124). 

Em 1920, teve início a obra de construção do monumento, após a remoção do chafariz 

ali existente (fig.4.144), que se encontra hoje desmembrado em dois: a parte inferior, 

Fig. 4.143 – Vista da Praça Castro Alves ainda com esculturas em ferro fundido ornamentando a 

balaustrada. Ao centro, o chafariz do Largo do Teatro 

Fonte: FGM 
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correspondente à bacia, ganhou a estátua de Lord Cochrane, que passou por outros 

espaços públicos da cidade até ser colocada, atualmente, na praça que leva o seu nome, 

na rótula da Avenida Garibaldi. Já a parte superior, que correspondia à estátua de 

Colombo, passou também por outros logradouros da Cidade, ganhou novo pedestal 

formado pelas esculturas que ficavam na antiga balaustrada do Largo do Teatro e 

atualmente encontra-se na Praça Colombo, no Rio Vermelho.  

 

 

No dia 6 de julho 1923, exatos 52 anos de sua morte e apenas um mês após o incêndio 

que destruiu o Teatro São João que lhe ficava logo em frente, primeira casa de 

espetáculos do Brasil e palco para os discursos e poemas de Castro Alves, foi 

inaugurado o monumento em homenagem ao grande poeta, de linhas simples, porém de 

grande beleza e que veio a se tornar um dos mais conhecidos e importantes 

monumentos da Cidade (figs. 4.145a e 4.145b) 

Fig. 4.144 – Chafariz do Largo do Teatro. Anterior ao monumento à Castro Alves  

Fonte: ARINERO, 1862-1866.   
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Fig.4.145a – Inauguração da Estátua de Castro Alves com Teatro São João incendiado. 1923 

Fonte: FGM 

Fig.4.145b – Discursos políticos. Multidão assiste a inauguração do monumento. 1923 

Fonte: FGM 
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Assim foi comentado o ato festivo no dia da inauguração: 

A Bahia cumpriu uma dívida sagrada: a concretização do seu culto pelo filho 

glorioso, num monumento em que se associam com o vulto dominador, 

apolíneo do homem e alguns lances de sua obra, tão rija e sólida na sua 

estrutura animada de ideais como esse bronze e esse granito que hoje 

consagramos à sua memória (A TARDE, 5 jul. 1992, p.11) 

Narra também o jornal A Tarde (7 jul. 1923, p.4), que às 03h30min, já a Praça Castro 

Alves estava repleta de uma multidão desejosa de aclamar o glorioso vate, cuja estátua 

estava inteiramente coberta ainda, bem como a alta coluna e os grupos da base, 

envolvidos por uma enorme bandeira nacional. O tráfego de bondes ficou interrompido, 

pois a metade da praça por onde eles não trafegavam não comportou o povo, que se 

estendia até o Teatro Guarany e mais além.  

Os cordéis do pano que a vedava foram puxados pelo Governador do Estado, Dr. J.J. 

Seabra e as Senhoras Adelaide e Elisa Castro Alves Guimarães, irmã e sobrinha do 

poeta respectivamente. Participaram do palanque, além do Governador, diversas 

autoridades, além de representantes do mundo literário local, dos municípios de 

Muritiba e Castro Alves, jornalistas, membros da família de Castro Alves e da comissão 

executiva do monumento (MATTOS, 1956, p.198). 

Do alto do pedestal, o poeta “assistiu” a diversos acontecimentos da história da Cidade, 

como manifestações políticas, discursos de presidentes e presidenciáveis, além de 

muitos carnavais; presenciou a demolição dos escombros do Teatro São João, as 

transformações da Cidade, os incêndios do Mercado Modelo, a passagem do zepelim e a 

visita da rainha Elizabeth; dentre outros acontecimentos (fig.4.146 a 4.150). 
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Fig.4.146 – Monumento à Castro Alves na passagem do Graf Zeppelin em 1936 

Fonte: FGM 

Fig.4.147 – Monumento à Castro Alves na passagem do Zeppelin em Salvador, [ca.1930]. 

Fonte: FGM 
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Fig.4.148 – Visita da Rainha Elizabeth a Salvador  

Fonte: FGM 

Fig.4.149 – Praça Castro Alves com monumento em primeiro plano. Anos 40 

Fonte: FGM 
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Em sua composição plástica, o monumento apresenta, em seu topo, a estátua de Castro 

Alves (fig.4.151), magnífico trabalho do escultor Pasquale De Chirico, representando o 

poeta em “atitude de quem fala às massas, tendo a cabeça descoberta, fronte erguida, 

olhar perdido no infinito, chapéu mole de boêmio à mão esquerda, braço direito 

estendido às gerações que passam e hão de passar sempre ante a mudez eloquente da 

sua efígie glorificadora” (MATTOS, 1956, p.197). 

Abaixo da coluna central estão colocadas alegorias que remontam episódios das obras 

do poeta. Assim, no plano lateral esquerdo de quem olha para a estátua existe um grupo, 

em bronze, com 2,16 m de altura, representando um anjo em atitude de voo, que levanta 

uma mulher escrava pelo braço, erguendo-a para a liberdade, a altura da civilização (fig. 

4.152) (MATTOS, 1956, p.197).  

No plano frontal ao monumento vê-se outro grupo - Lucas e Maria - representando um 

episódio da Cachoeira de Paulo Afonso, quando a escrava confessa ao seu amante a sua 

desdita, por ter sido violada pelo filho do senhor e este, irritado, jura vingança (fig. 

4.153). 

No lado posterior da coluna encontrava-se um livro aberto com uma espada atravessada 

(fig.4.154), tendo em letras douradas um verso da obra Espumas Flutuantes: “Nem cora 

o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão”. Este elemento 

encontra-se desaparecido e não foram encontrados registros fotográficos detalhados que 

Fig.4.150 – Imagem da Praça Castro Alves. Vista superior. 

Fonte: TEIXEIRA, 2001, p.16.  
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possibilitem a sua identificação e restauração. Em placa de mármore, em uma das faces 

da base lê-se: “A Bahia a Castro Alves” (MATTOS, 1956, p.197). 

                

  

 

 

 

Os grupos laterais e outros motivos ornamentais da coluna e base foram fundidos em 

Nápoles, na Itália, sob as vistas do Dr. Philomeno Pádua, Consul do Brasil. Já a 

fundição da estátua de Castro Alves foi realizada na oficina de Angelo Aureli, em São 

Paulo, chegando à Bahia em dezembro de 1922. Os blocos que serviram para o pedestal 

e o plinto são de granito, sendo dois terços da Serra de Itiúba, e um terço gentilmente 

oferecido pela Linha Circular, de uma pedreira que possuía, próxima à cidade de 

Muritiba, berço do poeta (SILVA, 1933, p.124).  

 

Fig.4.151 – Poeta. 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.152 – Anjo e 

escrava. 2013 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.153 – Lucas e 

Maria. 2013 

Fonte: FGM 

Fig.4.154 – Um dos raros registros do livro com a espada que existia na lateral do monumento 

Fonte: FGM 
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O monumento, quando foi inaugurado, possuía 10,74 metros de altura. Com a criação 

de um calçadão e de um jardim circular posteriormente, a obra perdeu sua escadaria 

inferior, ficando, atualmente, com 9,50 metros de altura (fig.4.155). Originalmente, 

integravam também o conjunto, lampiões de ferro fundido, hoje desaparecidos.  

 

 

Em 6 de julho de 1971, no centenário da morte do poeta, os seus restos mortais foram 

transferidos do Cemitério do Campo Santo para o monumento na Praça Castro Alves, 

sendo guardados em urna de granito negro, sob a alegoria frontal (fig.4.156). Na época 

da inauguração do conjunto escultórico houve uma polêmica em torno da ideia de se 

depositar em cripta, na base do monumento, os restos mortais do poeta, mas eles 

acabaram sendo levados em cortejo desde o teatro que leva o seu nome – onde passara 

dois dias em exposição pública no “foyer” – até a base do monumento onde se 

encontram até hoje (A TARDE, 5 jul. 1992, p.11) 

A poética dos signos alegóricos alusivos aos escravos, presente nessa obra, era a grande 

força simbólica do monumento. Com a realização, neste local, de várias manifestações 

populares de cunho político e cultural, caracterizando-se como um local de livre 

expressão, principalmente com o fenômeno do carnaval e o advento dos trios elétricos 

que levaram a festa a se tornar uma das maiores e mais populares do mundo, seu 

simbolismo ficou fortemente relacionado a este evento. Assim, a praça e o monumento 

passaram a adquirir uma visibilidade muito grande e tornaram-se conhecidos em todo o 

Brasil e no exterior, graças a difusão de suas imagens nos meios de comunicação, 

principalmente na televisão (fig.4.157).  

Fig.4.155 – Vista do calçadão e jardim circular integrados posteriormente 

Fonte: FGM 
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A praça, o monumento e o carnaval estavam, assim, definitivamente interligados. Neste 

local ocorreram, e ainda ocorrem, embora em menor intensidade, os célebres encontros 

de trios. A frase “A praça é do povo como o céu é do condor”, de Castro Alves, na obra 

O Povo ao Poder, ganhou notoriedade e, na voz de outro poeta, o cantor e compositor 

Caetano Veloso, tornou-se um clássico do carnaval, cantando “A Praça Castro Alves é 

do povo, como o céu é do avião”. A figura do poeta com sua mão estendida sobre 

milhares de pessoas, espremidas ao som de trios elétricos, talvez seja, o principal 

símbolo dessa festa. 

b) Preservação 

O crescimento da Cidade e as transformações urbanísticas ocorridas, já abordados 

anteriormente, trouxeram prejuízos ao monumento, sobretudo com o esvaziamento do 

Centro Histórico. Não tardou muito para que atos de vandalismo começassem a 

acontecer no local. É obvio que este problema é histórico e não é exclusivo do 

monumento à Castro Alves, como já demonstra matéria, publicada há aproximadamente 

Fig.4.156 – Urna na base do monumento                           

Fonte: FGM 

 

Fig.4.157 – Carnaval na Praça Castro Alves                           

Fonte: FGM 
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50 anos pelo Jornal da Bahia (7 jul. 1965), e que já retratava, naquela época, o mesmo 

cenário desolador que, também, pode ser constatado nos dias atuais: 

O destino de Salvador é um dia ser uma cidade de muita história, muitas 

comemorações, mas sem monumentos, ou edificações dignas deste nome, 

porque os poucos existentes estão acabando por falta de conservação e pelo 

descaso que as administrações públicas lhes votam, deixando-os no 

abandono. Os dados de um levantamento sobre a situação da maioria dos 

monumentos de Salvador não podem levar o Jornal da Bahia a outra 

conclusão: todos estão sujos, estragados, e o que deveria ser objeto de 

veneração e respeito transformou-se em centro predileto de desocupados, 

albergue de mendigos, mictórios e outras funções não menos inadequadas. 

Apesar desse problema generalizado, não se pode negar que, mesmo sendo um dos mais 

conhecidos e importantes monumentos baianos, a história tem registrado que, 

especialmente sobre esta obra, vem se repetindo os casos de vandalismo, como 

publicado em diversas matérias jornalísticas ao longo de sua existência. Abaixo estão 

descritas, apenas, algumas delas, nas décadas de 60, 70, 80 e 90, em que o mesmo tema 

é abordado: 

Ao seu pé, os desocupados fazem dia e noite a sua assembleia, que melhor se 

define pelos palavrões que estão escritos nos degraus. O local que deveria 

simbolizar uma glória do romantismo brasileiro é uma violentação ao espírito 

de seus melhores versos e  configura melhor o realismo das imagens de 

Augusto dos Anjos, quando fala dos antros fétidos (JORNAL DA BAHIA, 7 

jul. 1965). 

Segundo o jornal A Tarde doze anos depois: “O monumento ao poeta Castro Alves 

também carece de mais atenção, embora fique no centro da Cidade. A asa do anjo, 

arrancada há cerca de duas semanas, até hoje não foi recolocada” (A TARDE, 27 jul. 

1977, p.6). 

O Jornal da Bahia (9 ago. 1988), indaga:  

A Praça Castro Alves é do povo, mas e o povo? Liga mesmo para isso? A 

julgar pelo estado em que se encontra a bela estátua do poeta, tudo indica que 

não. Um dos escravos em bronze aos pés de Castro Alves perdeu sua mão 

direita já há algum tempo, e desta vez não se pode culpar os senhores de 

engenho. As rachaduras tomaram conta do colo da mulher sentada, e as 

lâminas que recobrem a estrutura de pedra estão sendo arrancadas aos 

poucos.  

Já para o Jornal A Tarde (27 ago. 1991, p.3):  

o monumento em homenagem a Castro Alves, na “Praça do Povo”, devido a 

um ato de vandalismo, seguido de roubo, por pouco não ficou sem duas 

figuras: um casal, o homem em pé – do qual já roubaram a mão, há muito 

tempo – e a mulher sentada, em bronze. O friso que cercava a parte inferior 

do monumento, em latão, não existe mais, e, num ato de audácia, os autores 

tiraram, na madrugada de ontem, os grampos que prendiam as duas figuras 
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no concreto, deixando-as soltas, para, em seguida, executar o roubo. Viu-se 

até um caminhão nas proximidades do monumento, para transportar o roubo, 

naturalmente. 

Após todos esses fatos, críticas e denúncias, o problema somente foi amenizado com a 

instalação de gradis de ferro. A medida ocorreu após a sua primeira grande intervenção 

restaurativa, em que pese terem existido outras menores, voltadas exclusivamente a sua 

manutenção. Estas, pela ausência de dados e informações concretas, pelo caráter pontual 

dos serviços e pelo baixo nível técnico das soluções empregadas, provavelmente 

realizados por pessoal não qualificado e sem conhecimento das  modernas técnicas de 

restauro, não serão levadas em consideração para efeito deste trabalho, cujo foco está 

concentrado nas restaurações plenas, onde foram encontrados registros técnicos 

confiáveis dos  procedimentos utilizados. 

A primeira restauração geral ocorreu em 1992, quando a Prefeitura de Salvador, 

representada pela Fundação Gregório de Mattos, em convenio firmado com a COPENE 

Petroquímica do Nordeste S.A., promoveu total recuperação do monumento, 

devolvendo à Cidade, em toda sua plenitude, a homenagem prestada ao seu poeta maior 

e materializada pelo mestre Pasquale de Chirico. Os serviços duraram 45 dias e foram 

executados pela empresa de restauração Studio 10, coordenada pelo especialista Carlos 

Barbosa e supervisionada pela Fundação Gregório de Mattos. Segundo diagnóstico e 

proposta técnica elaborados por Barbosa (1992, p.5), os problemas detectados no 

monumento foram atribuídos, basicamente, a três tipo de fatores: 

- Ação de agentes ambientais (chuvas, ar salitroso, poluição, incidência de radiação 

solar ultravioleta, entre outros), que provocaram o desgaste natural dos materiais; 

- Vandalismo (pichações, colagem de panfletos e cartazes, subtração de elementos como 

a mão direita de uma das esculturas e punhal, ambos em bronze, além de cimalhas e 

placas em latão); 

- Intervenções inadequadas que provocaram resultados nocivos e/ou descaracterizaram a 

obra (emprego de produtos e técnicas desaconselháveis, repinturas, a exemplo das 

diversas camadas de pintura grafite encontradas sobre as esculturas e utilização de mão-

de-obra não qualificada); 

Segundo Barbosa (1992, p.5), foram detectados, ainda, os seguintes problemas: 

- Perdas de material lítico nas bordas e arestas dos blocos; 
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- Desgaste do rejuntamento dos blocos de granito, que eram praticamente inexistentes 

em alguns locais. Percebeu-se que em certos casos, estas lacunas foram estucadas com 

material inadequado e de forma imperfeita. A ausência de rejuntamento cria, nos 

interstícios, zonas favoráveis à penetração de umidade e instalação de microflora, assim 

como as argamassas feitas com cimento podem danificar seriamente a composição 

estrutural da pedra, pelo alto teor de alcalinidade desse material. 

- Ausência de tratamento protetivo na superfície da pedra, o que vem a favorecer a 

maior aderência de agentes químicos, proporcionando agressões mais diretas ao 

material. 

Segundo matéria do jornal A Tarde (5 jul. 1992, p.11), na restauração do monumento à 

Castro Alves foram realizados os seguintes procedimentos:  

[...] “lavagem” através de jateamento com areia, o que fez reaparecer detalhes 

como veias, músculos e saliências ósseas, trazendo à tona toda a arte do 

escultor italiano Paquale de Chirico, que havia sido distorcida por sucessivas 

camadas de pintura com tinta grafite, desfigurando as feições originais do 

monumento e escondendo a beleza da obra. O trabalho incluiu ainda a 

reposição da mão de um dos escravos, que havia sido arrancada por vândalos. 

A nova mão foi feita pela professora da Escola de Belas Artes, Nanci 

Novaes, que se baseou em fotos antigas da peça para uma reprodução mais 

fiel ao original. Primeiro ela foi moldada em argila e em seguida feita a 

forma para a fundição em bronze. Na finalização da obra foram repostas as 

argolas da tampa do mausoléu onde se encontram os restos mortais de Castro 

Alves e cercado todo o monumento com um gradil de proteção feito em ferro, 

com pontas de lança. 

Para o jornal Correio da Bahia (7 jul. 1992), a população estranhou a nova aparência do 

monumento, porém, gostou do resultado da restauração. Cerca de doze camadas de tinta 

grafite, de outras “intervenções”, foram removidas e a cor do bronze original da estátua 

reapareceu. A pintura das estátuas na cor grafite já estava tão sedimentada na memória 

das pessoas que a remoção das sucessivas camadas, deixando transparecer a tonalidade 

natural do bronze, levemente dourada, causou espanto e estranheza. O restaurador 

Carlos Barbosa chegou a ser acusado, por leigos, de pintar as esculturas com tinta 

dourada. 

São inquestionáveis os benefícios trazidos por esta restauração, contudo, com o passar 

do tempo e com a falta de manutenção periódica, aliada à ausência de vigilância, o 

monumento voltou a apresentar antigos problemas e, novamente, teve a mão direita do 

escravo e seu punhal subtraídos. Se não bastassem os atos de vandalismo, a própria 

administração pública, por vezes, comete alguns equívocos, com intervenções artísticas, 
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a princípio, impróprias, que acabam por descaracterizar o monumento. Exemplos são as 

decorações carnavalescas, ou “fantasias”, colocadas sobre a estátua do poeta em épocas 

de carnaval, levantando algumas polêmicas sobre o assunto. O monumento já foi visto 

com mortalhas, tabuleiros e instrumentos de percussão (fig. 4.158 e 4.159). 

Para o jornal A Tarde (5 mar. 2003), “tal qual um abará ou uma cocadinha, a estátua do 

poeta Castro Alves ficou em cima de um tabuleiro de acarajé, na decoração do carnaval 

desse ano”. Ex-moradora ao lado da Igreja da Barroquinha, Tânia Santos, 46 anos, 

achou um desrespeito para com o poeta. “Transformaram o poeta em uma baiana de 

acarajé. Isto é um absurdo”.   

                             

 

                           

A segunda grande restauração do monumento foi iniciada em agosto de 2010, sendo 

concluída no mês seguinte. A obra foi executada pela empresa Studio Argolo 

Restaurações Artísticas, coordenada pelo restaurador José Dirson Argolo (fig.4.160 a 

4.167).  

Segundo a FGM (2010), foram executados os seguintes serviços: 

- Limpeza, com água e detergente neutro de elementos líticos e metálicos;  

Fig.4.158 – Decoração da Estátua. 

Carnaval 2002 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.159 – Decoração da estátua. 

Carnaval 2003  

Fonte: FGM 

 



212 
 

- Jateamento com micro esferas de vidro em elementos líticos e metálicos;  

- Modelagem e confecção de peças subtraídas (mão e punhal do escravo); 

- Recuperação de cimalhas em fibra de vidro; 

- Obturações e próteses de elementos danificados; 

- Aplicação de camada de proteção utilizando-se resina acrílica Paraloid B72;  

- Recuperação de gradil de proteção.  

               

 

 

                   

          

 

Fig.4.160 – Montagem de tapumes 

e andaimes. 2010  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.161 – Oxidação em pontos 

localizados. 2010 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.162 – Mão e punhal subtraídos. 2010                 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.163 – Deterioração da cimalha em 

fibra. 2010  

Fonte: FGM 

 



213 
 

                             

 

          

 

                                       

 

Fig.4.164 – Local de assinatura do artista. 

2010        

Fonte: FGM 

 

Fig.4.165 – Operação com 

microjateamento. 2010 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.166 – Estátua do poeta após microjateamento. 2010 

Fonte: FGM 
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Estabelecendo-se uma análise comportamental sobre as condições físicas e estado de 

conservação do monumento ao longo do tempo, pode-se constatar a sua grande 

vulnerabilidade perante os frequentes atos de vandalismo, além de estar, 

constantemente, submetido à realização de intervenções inadequadas, realizadas, na 

maioria das vezes, por pessoas sem conhecimento técnico no assunto, fato este, muito 

frequente até o início da década de 90. Um grande exemplo, já mencionado, eram as 

constantes aplicações, sobre o bronze, de sucessivas camadas de pintura, na tentativa de 

solucionar, ou “mascarar” os problemas estéticos da obra, escondendo, assim, seus 

defeitos.  

O grande espaço de tempo entre as duas grandes restaurações, um intervalo de 18 anos, 

sem medidas preventivas ou serviços de manutenção, foi outro fato que proporcionou a 

recidiva dos problemas ocorridos na primeira restauração. Por outro lado, a instalação 

de gradil e iluminação reduziram bastante alguns problemas como pichações, 

panfletagem, acúmulo de lixo, ocupação por desabrigados, dentre outros, porém, não 

conseguiu solucionar os mais graves, como a subtração de peças, já que uma vez 

consumada a decisão pelo furto, o gradil não representa obstáculo para o praticante do 

ato criminoso. Para erradicação desse problema, seria necessário a vigilância constante 

ou, na sua impossibilidade, a instalação de câmeras de monitoramento para coibir a 

subtração das peças.  

 

Fig.4.167 – Imperfeições na fundição, em bronze, reveladas após 

microjateamento. 2010  

Fonte: FGM 
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4.6- Sereia de Itapuã 

Escultura confeccionada em ferro no ano de 1958, de autoria do artista Mário Cravo 

Júnior (fig.4.168). Seu intuito era servir de marco de boas vindas aos visitantes e, com o 

tempo, acabou tornando-se um dos grandes ícones do bairro, de grande simbologia para 

os pescadores e habitantes de Itapuã que passaram, assim, a cultuá-la. 

                 

                   

a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

Na cultura europeia, a sereia é um ser mitológico, parte peixe (ou pássaro) (fig.4.169 ). 

Muito belas, possuíam um canto tão atraente que hipnotizavam os tripulantes dos 

navios, fazendo com que estes colidissem com os rochedos e afundassem. Mas 

enquanto a sereia é a mulher fatal, que com o seu amor traz a morte, Yemanjá 

(fig.4.170) participa do grupo de orixás associados à criação, representando a figura da 

grande mãe, simboliza a fecundidade, a reprodução da espécie, a natureza em todo o seu 

esplendor. As iconografias religiosas a representam como uma bela mulher, de cabelos 

longos (símbolo de feminilidade), seios fartos e quadris largos (símbolo de fertilidade). 

Já a entidade cultuada na Bahia é híbrida (fig.4.171). Carneiro (1962, p.292) explica 

que: 

Desde o final do século XIX, o que se cultua na Bahia é uma entidade 

brasileira, sincrética, que reúne elementos, sim da cultura africana, mas 

também ameríndia e europeia. A confusão mais flagrante é a incorporação da 

sereia, elemento sobrenatural da Europa com a orixá nagô de Yemanjá. São 

duas entidades completamente contraditórias que convivem numa mesma 

figura. Sereia é a mulher fatal, com cauda de peixe, olhos verdes, cabelos 

compridos e canções irresistíveis que com o seu amor traz a morte. Ao 

contrario das feiticeiras marítimas, Yemanjá é a representação da 

fecundidade, a reprodução da espécie. 

Fig.4.168 – Sereia de Itapuã. 2014  

Fonte: FGM 
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Em Itapuã esta imagem adquiriu uma nova conotação, transformando a escultura da 

sereia em um ícone para o bairro. A partir de sua instalação, a obra logo se integrou à 

cultura local e passou a funcionar como marco de referência, popularizando o bairro em 

todo o Brasil.   

O nome Itapuã significa “ponta de pedra”, “cabo de pedra”, e não “pedra que ronca” 

como muitos acreditam. Seu batismo, de origem tupi, é formado pela aglutinação dos 

vocábulos indígenas itá + apuã (DOREA, 2006, p.142).  

Historicamente, há notícia da existência de Itapuã desde o século XVI, quando Gabriel 

Soares de Souza deixou registrado no seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587: “ Esta 

ponta é a que na carta de marear se chama os Lençóis de Areia, por onde se conhece a 

entrada da Bahia” ( DOREA, 2006, p.142). 

Na década de 50, Itapuã possuía uma vila de pescadores, bastante afastada do centro de 

Salvador, que viviam basicamente do artesanato, da pesca e da carpintaria naval. 

Todavia, sua atividade econômica mais rentável foi a pesca da baleia, de onde extraiam 

o óleo para a utilização na iluminação pública. Com o tempo, o pequeno povoado 

(fig.4.172 a 4.174) foi crescendo, atraindo visitantes que ali se dirigiam à procura de 

seus encantos como as belas praias, o farol e a Lagoa do Abaeté, divulgados 

internacionalmente por diversos artistas da terra, dentre eles, Dorival Caymmi. 

FIg.4.169 – Pequena 

Sereia da Dinamarca        
Fonte: FGM 

 

Fig.4.170 – Yemanjá nagô 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.171 – Entidade sincrética brasileira  

Fonte: FGM 
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É neste cenário místico e bucólico que em 1958 é instalada a escultura da sereia, obra de 

autoria do artista Mário Cravo Júnior, em aço carbono, com 1,60 metros de altura, que 

ficou popularmente conhecida como Sereia de Itapuã (fig.4.175). A escultura, 

originariamente instalada sobre estrutura de concreto, possuía um letreiro com 

mensagem de boas vindas aos visitantes que chegavam a Salvador, principalmente 

vindos do aeroporto, já que a Avenida Paralela ainda não existia e o acesso de 

automóveis ao centro da cidade era feito basicamente através deste bairro ou pela BR-

324. A obra logo se tornou referência para os pescadores e habitantes de Itapuã, sendo 

Fig.4.172 – Farol de Itapuã.1938  

Fonte: FGM 
 

Fig.4.173 – Chafariz  desaparecido 

que ficava próximo a Sereia       
Fonte: FGM 

 

Fig.4.174 – Praça de Itapuã                                                                

Fonte: FGM 
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um dos ícones mais conhecidos até os dias atuais, juntamente com o farol e a Lagoa do 

Abaeté. Segundo o jornal A Tarde (21 mai. 1985): 

A escultura nasceu com a fundação do órgão oficial de turismo – Bahiatursa, 

em 1958 responsável pela colocação do monumento à sereia, junto a uma 

placa, igualmente conhecida internacionalmente, de “Seja Bem-Vindo a 

Salvador”, em português, inglês, francês, alemão e italiano. É motivo de 

grande orgulho para o seu idealizador, Mário Cravo, que dá as suas 

características: “trata-se de um trabalho em chapa de ferro, batida e soldada, 

depois metalizada para evitar ferrugem e posteriormente pintada, na cor 

sugerindo prata”. 

 

  

 

 

Em 1984, a escultura foi retirada do local de origem para realização das obras do 

primeiro trecho do Projeto de Valorização da Orla Marítima de Salvador, retornando 

seis meses depois, em maio de 1985. Em seu retorno, por iniciativa de outro artista, 

Calazans Neto, a obra foi colocada sobre um novo pedestal (fig.4.176), um grande bloco 

de pedra de aproximadamente 2 metros de altura e pesando 19 toneladas,  que se 

Fig.4.175 – Sereia de Itapuã sobre estrutura de concreto com mensagem “bem vindo a 

Salvador” em diversos idiomas  

Fonte: FGM 
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encontrava no acesso norte, no trecho de ligação entre a Avenida Bonocô e a pista que 

passa em frente ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). 

Segundo o Jornal A Tarde (21 mai. 1985), os que viram o novo pedestal da sereia 

elogiaram o trabalho do Projeto Orla, mas todos insistiram que a placa tradicional de 

“bem-vindo a Salvador” era um marco tão importante quanto a sereia e, por isto, teria 

que ficar ao lado desta, como ocorria antes.  

 

                               

Parece não restar dúvidas, portanto, que a retirada do pedestal original descaracterizou a 

escultura, já que originalmente fazia parte de uma estrutura maior, destinada a servir de 

marco de boas vindas aos visitantes da Cidade. Além disso, o novo pedestal, uma rocha 

de 2 metros de altura, dimensão inferior ao pedestal original, facilitou o acesso à 

escultura, tornando-a vulnerável a ação de crianças e vândalos, tanto que, em fevereiro 

de 2000, durante a tradicional festa da lavagem de Itapuã, a estátua desapareceu 

misteriosamente do local onde estava colocada.  

Após diversas divagações, descobriu-se que a obra tinha caído do pedestal durante os 

festejos, devido ao alto grau de oxidação que se encontrava, sendo depois removida por 

moradores do bairro e entregue aos policiais da 15ª Companhia da PM, que, por sua vez, 

encaminharam-na para a Prefeitura. Após o acidente, Mário Cravo declarou que a 

escultura foi colocada naquele local sem a sua autorização. “Ela não foi feita para 

aquele local”, disse ele, atribuindo ao artista Calazans Neto a ideia de colocar a sereia 

sobre a pedra. A sereia caiu quando foi “escalada” por algumas crianças durante a Festa 

de Itapuã (A TARDE, 24 fev. 2000). 

Fig.4.176 – Sereia com novo pedestal em bloco único de pedra  
Fonte: FGM 
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Na opinião do artista, a peça foi mal fixada sobre a pedra. Feita há cerca de 30 anos, a 

sereia foi confeccionada em ferro metalizado (aço carbono banhado em zinco e latão) e 

trabalhada com jato de areia, mesma técnica contra a corrosão usada nos navios 

petrolíferos ( A TARDE, 24.02.2000). 

b) Preservação 

Em junho do mesmo ano, a Prefeitura contratou o restaurador de nacionalidade uruguaia 

Ramón Marcial para trabalhar na obra. O restaurador já tinha recuperado o Relógio de 

São Pedro e as estátuas de Maria Quitéria e de Dom Pero Sardinha anteriormente e disse 

que teve bastante dificuldade com a antiga peça, principalmente da cintura para a 

cabeça, onde micro pontos abertos no meio da estrutura permitiram que o aerossol 

marinho penetrasse e a oxidasse por dentro (A TARDE, 24 fev. 2000). 

Especialista em estruturas metálicas, de arte e de engenharia, tendo trabalhado na 

Hidrelétrica de Itaipú, o restaurador informou, ainda, que foram retirados três baldes de 

ferrugem da escultura. Segundo ele, a peça deve ter sido criada para um ambiente 

distinto do local em que permaneceu nestas décadas, pois o material utilizado por Mário 

Cravo não permitia tanta resistência ao clima soteropolitano (A TARDE, 24 fev. 2000). 

Segundo Vargas (2000), a escultura apresentava diversos danos em razão do elevado 

grau de corrosão, causada pela proximidade com o mar. Foram encontradas perfurações 

pelo corpo, rompimento de partes componentes, desgaste generalizado e elevadíssimo 

grau de oxidação (fig.4.177 a 4.184). 

              

 
Fig.4.177 – Corpo da sereia totalmente oxidado. 

2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.178 – Perfurações por todo o corpo. 2000  

Fonte: FGM 
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Ainda segundo ele, foram utilizados os seguintes procedimentos: 

- Tratamento da oxidação através de jateamento; 

- Neutralização da oxidação interna; 

- Confecção de estruturas internas de sustentação em cobre e bronze; 

- Soldas (fig.4.185); 

- Preenchimento de paredes internas com resina; 

- Modelagem e fundição, para reconstituição, dos elementos danificados e inexistentes; 

Fig.4.179 – Detalhe da superfície oxidada. 2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.180 – Escultura seccionada ao meio. 2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.181 – Parte posterior da escultura oxidada. 

2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.182 – Corrosão acentuada de braços e 

costas. 2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.183 – Mão com corrosão acentuada. 2000 

Fonte: FGM 
 

Fig.4.184 – Mão e espelho oxidados. 2000  

Fonte: FGM 
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- Aplicação de camada externa de proteção anticorrosiva; 

- Pintura final da escultura, na cor prata original (fig.4.186 e 4.187); 

- Recolocação no local de origem (fig.4.188 e 4.189). 

 

 

                  

Fig.4.185 – Solda para obturação de cavidades e perfurações. 2000 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.186 – Aplicação de primer. 2000 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.187 – Pintura final na cor prata. 2000  

Fonte: FGM 
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A escultura, como não poderia deixar de ser, em razão de sua proximidade com o mar, 

já se encontra novamente oxidada, com braço bastante deteriorado, necessitando de 

novos serviços de restauração. Observa-se, no entanto, que devido à fragilidade do 

material, em constante contato com o aerossol marinho, que a escultura não resistirá a 

sucessivas intervenções. Um procedimento muito utilizado seria a remoção do local em 

que se encontra para colocação posterior, em novo sítio, coberto e melhor protegido da 

ação de intempéries e da ação de vândalos, possibilitando a visitação pública. Esta 

mesma solução já foi dada a escultura David, de Michelangelo, na Itália. O novo local 

poderia ser um museu, memorial, ou outro equipamento adequado que oferecesse 

segurança e possibilidade de visitação constante, visando sua preservação. No lugar 

onde se encontrava antes seria colocada uma cópia da escultura. Quanto ao material 

utilizado nesta réplica, sugere-se a fibra de vidro, material resistente, de fácil 

restauração e sem valor comercial. O bronze, melhor opção do ponto de vista material, 

não seria recomendável, face a pequena dimensão da escultura que, por certo, atrairia 

marginais, possibilitando a perda da peça.  

Fig.4.188 – Instalação sobre a mesma pedra 

anterior  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.189 – Aspecto final da peça restaurada 

Fonte: FGM 
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Como última observação, e contrariando as recomendações efetuadas para outros 

monumentos, desaconselha-se, aqui, a utilização de gradil, já que descaracterizaria 

completamente a obra, inserida de forma bastante natural na calçada da praia de Itapuã. 

Além disso, sua localização, em área bastante movimentada, aliado ao sentimento de 

pertinência dos habitantes do bairro, torna desnecessária a implantação desta barreira 

física. 

4.7- Monumento  à Cidade do Salvador (Fonte da Rampa do Mercado) 

Principal obra do artista Mário Cravo Júnior, esta escultura (fig.4.190), que também é 

uma fonte luminosa, foi instalada no bairro do Comércio em 1970, sob os olhares 

críticos e curiosos da população e, rapidamente, tornou-se um dos maiores símbolos da 

Cidade, sendo, sua imagem, amplamente divulgada no Brasil e no mundo. Pode-se dizer 

que esta obra, juntamente com o Monumento ao 2 de Julho, no Campo Grande, 

constituem-se nos mais importantes monumentos pertencentes ao acervo escultórico da 

Cidade do Salvador. Primeiramente pelo forte simbolismo que exercem, em segundo 

lugar, pela magnitude de suas formas e dimensões colossais. 

 

 

 

a) Aspectos sígnicos e historiográficos 

Fig.4.190 – Monumento à Cidade do Salvador. 2013 
Fonte:  FGM 
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A implantação desse monumento está diretamente relacionada à história do antigo 

Mercado Modelo. O primeiro mercado foi inaugurado em 1911, ao lado da Praça Cairú 

e tinha como função abastecer a Cidade de gêneros alimentícios (fig.4.191), produtos 

esses que chegavam do Recôncavo, nos saveiros, e das pequenas roças ao redor da 

Cidade. Sua arquitetura, no entanto, em estrutura metálica e estilo industrial, não 

agradou a população que, além disso, já aspirava maiores espaços, por isso, em 1915, 

foi aberta concorrência para sua reforma e ampliação. De acordo com Azevedo (1985, 

p.58): 

O Mercado Modelo ganhou, então, nova feição, um opulente edifício em 

estilo eclético que veio a se tornar, não apenas um centro de abastecimento, 

mas uma explosão de cultura popular baiana, etnologicamente assumida. Sua 

celebridade provinha menos de sua arquitetura, que os críticos de artes 

classificaram de eclética, do que de seus tipos humanos, do perfume de suas 

especiarias e alimentos, do som raro de seus berimbaus e caxixis, de seus 

animais exóticos, de seus medicamentos miraculosos, de seus pratos picantes 

e bebidas afrodisíacas. 

 

 

 

 

O novo edifício passou a ocupar toda a área em frente à rampa de saveiros (fig.4.192 e 

4.193). A proporção do prédio pode ser percebida a partir de uma comparação entre 

fotos do mesmo local,  porém registradas em épocas diferentes como mostradas a 

seguir (fig. 4.194 e 4.195). 

Fig.4.191 – O primeiro prédio do Mercado Modelo. 1911  

Fonte: TEIXEIRA, 2001, p.10. 
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Fig.4.192 – Vista geral do segundo prédio do Mercado Modelo. Século XX 

Fonte: FGM 

Fig.4.193 – Vista geral do Mercado Modelo a partir da rampa das embarcações. 

Século XX 

Fonte: FGM 
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Fig.4.194 – Antigo Mercado Modelo visto da Praça Municipal. 1960  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.195 – Rampa do Mercado atual. Comparação com foto anterior. 2013 

Fonte: FGM 
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A fama do Mercado Modelo correu o mundo, tendo recebido expressivos visitantes. O 

local tornou-se ponto de encontro de literatos, políticos e artistas, como Vinícius de 

Moraes, Jorge Amado, Glauber Rocha, Calasans Neto, dentre outros. Grandes 

personalidades internacionais em suas visitas à Bahia também conheceram o Mercado 

Modelo. Entre estes nomes ilustres estão a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip (1968), 

Jean-Paul Sartre e Simone de Beavouir (1958), Pablo Neruda e Orson Wells 

(AZEVEDO, 1985, p.59).  

Após dois incêndios, o primeiro em 1917 e o segundo em  1922, o mercado é 

novamente atingido, em 1969, pelo terceiro e maior incêndio de sua história, que 

devasta parte do prédio (fig.4.196). Com isso, a administração municipal da época 

optou por sua total demolição e consequente ampliação da estreita ligação, até então 

existente, entre as avenidas da França e Lafayete Coutinho (Contorno).  

 

 

 

A ampliação da via solucionava uma demanda antiga do bairro do Comércio, no entanto 

estabelecia-se um vazio, uma grande lacuna urbanística no local, com a perda deste 

importante monumento, já incorporado à vida e à paisagem da Cidade.  

Ciente desse problema e da necessidade de implantação de um novo marco referencial 

para a Cidade, que servisse de contraponto à ausência do mercado, o então Prefeito, 

Fig. 4.196 – Mercado Modelo, após o incêndio de 1969  

Fonte: FGM 
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Antônio Carlos Magalhães, encomendou ao artista Mário Cravo, um dos precursores da 

arte moderna na Bahia, uma escultura colossal, que viesse preencher esta lacuna deixada 

pelo mercado.  

O artista aceitou o desafio e após diversos estudos chegou a uma solução que lhe 

pareceu ideal: uma escultura abstrata que também funcionaria como fonte luminosa, 

remetendo aos antigos chafarizes escultóricos da Cidade. Seria composta de quatro 

módulos idênticos de formas arredondadas, dois apoiados diretamente no solo e outros 

dois suspensos, com suas posições invertidas, sobre os dois primeiros. A água jorraria 

do topo e da base do monumento até uma bacia de recolhimento. O monumento 

simbolizaria o grande elo de ligação entre o antigo e o moderno, característica cada vez 

mais marcante de Salvador. 

A confecção do monumento em resina de poliéster reforçada com fibra de vidro 

(Fig.4.197 a 4.201) trouxe imensos desafios para o artista, já que se tratava de uma 

técnica ainda nova na Cidade. A matéria prima (resina, fibra de vidro, monômero de 

estireno, catalizador, talco, entre outros) e mão de obra qualificada eram inexistentes em 

Salvador, como afirma o artista em carta endereçada a Fundação Gregório de Mattos a 

respeito das fôrmas dos módulos: “Como fui o introdutor desta técnica aqui em nossa 

cidade, na época tive que importar não só a matéria prima como também vários 

operários de São Paulo para realizar a tarefa”. (CRAVO, 21 mai. 2001). 

 

Fig.4.197 – Construção do monumento. Entre 1969 e 1970 

Fonte: FGM 
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Fig.4.198 – Início da construção da fonte. Entre 1969 e 1970 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.199 – Mário Cravo e a confecção das peças do monumento em fibra de 

vidro, 1970 

Fonte: FGM 
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Mesmo com todas as adversidades, foi inaugurado em 1970, no mesmo local onde 

ficava o antigo Mercado Modelo demolido, o monumento colossal, uma escultura-fonte 

executada em lâminas delgadas de fibra de vidro, com espessura de 6 mm, armadas e 

coladas sobre uma malha tubular de aço, que constrói seu esqueleto. A água que jorra a 

partir do topo é despejada em uma bacia circular com 65,60 metros de diâmetro, 

revestida com azulejos. Tratava-se da primeira fonte de concepção moderna instalada na 

Cidade. A escultura foi construída com 16,00 metros de altura e foi batizada pelo autor 

de “Monumento à Cidade do Salvador”, ficando mais conhecida como "Fonte da Rampa 

do Mercado" (fig.4.202).  

 

Fig.4.200 – Construção das calotas em fibra. 

1970 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.201 – Construção da bacia de recolhimento de 

águas, 1970 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.202 – Monumento à Cidade do Salvador visto a partir da Baía de Todos os Santos. Década 70 

Fonte: FGM 
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Em que pese às diversas interpretações que lhe foram dadas devido à sua forma arrojada 

e descomprometida com quaisquer elementos reais conhecidos ou representações 

óbvias, o monumento deixa transparecer em suas curvas um claro propósito, como 

afirma Ivan Cravo, filho do escultor: “o artista se inspirou nas velas insufladas de ar dos 

barcos que costumavam atracar na rampa do mercado, nas mulheres com pote na 

cabeça, nos quadris, para dar forma ao monumento” (A TARDE, 3 ago. 2004) 

(figs.4.203 e 4.204).  

       

 

  

O material com o qual foi confeccionado, resina reforçada com fibra de vidro, foi 

utilizado em caráter experimental e permaneceu até hoje. A ideia inicial era fazê-lo 

posteriormente em concreto armado, mas isso tornou-se inviável devido mais à falta de 

interesse do que propriamente à de recursos (A TARDE, 12 jan. 1992). 

É, sem dúvida, uma atração turística importante que, semelhante à Estátua da Liberdade 

de Nova Iorque ou ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro, dá as boas-vindas ao visitante, 

convidando-o à penetrar nos mistérios e usufruir das belezas da Bahia (A TARDE, 12 

jan. 1992). 

Mesmo contando com algumas críticas, o tempo logo se encarregou de deixá-las para 

trás e o monumento tornou-se um dos maiores cartões postais da Cidade, elemento 

constituinte e indissociável da principal imagem que se tem de Salvador: a paisagem 

ímpar formada pela Baía de Todos os Santos, a Cidade Alta e a Cidade Baixa, tendo o 

Elevador Lacerda como seu símbolo maior e principal elo de ligação entre os dois níveis 

da escarpa. (fig.4.205). 

Fig.4.203 – Fonte da Rampa em funcionamento. 

Primeira década de 2000  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.204 – Saveiros como Inspiração. 2012  

Fonte: FGM 
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A partir de 1971, o Mercado Modelo passou a ocupar o edifício da 3ª Alfândega de 

Salvador, onde permanece até hoje, uma construção existente desde 1861, em estilo 

neoclássico, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e localizada ao lado do antigo mercado. A mudança, no entanto, não impediu 

nova tragédia causada pelo fogo, desta feita em 1984, levando a grandes perdas, extensa 

reforma e nova reinauguração (fig. 4.206 e 4.207).  

   

           

 

b) Preservação 

Durante 27 anos, o monumento não passou por nenhuma intervenção significativa, 

limitando-se a pequenos serviços de manutenção. Mas, tantos anos sem serviços 

Fig.4.205 – Vista da fonte e entorno à noite, a partir da Praça Municipal. 2011  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.206 – Mercado em chamas. 1984 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.207 – Chamas do Mercado contidas. 1984 

Fonte: FGM 
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preventivos trouxeram danos visíveis à obra (Fig.4.208), como afirma o jornal A Tarde 

(28 ago. 1994): 

Se limpeza e conservação fossem critérios para um monumento ser cartão-

postal da Cidade, a Fonte da Rampa do mercado, obra de Mário Cravo, em 

frente ao Elevador Lacerda, estaria eliminada. Com a estrutura danificada e 

completamente suja devido à poluição, só pode ser considerada atração da 

Cidade Baixa vista de longe. De perto, a fonte está seca e no lugar da água há 

lixo, além do cheiro fétido. 

Ainda para o Jornal A Tarde (28 ago. 1994), “a Fonte da Rampa do Mercado apresenta 

rombos na estrutura”, vegetação em volta e sujidades. “Um dos mais famosos cartões-

postais de Salvador tem uma moradora, que dorme embaixo do monumento para se 

proteger da chuva, toma banho e lava roupas dentro da fonte” (A TARDE, 28 ago. 

1994). 

 

                                           

Convidado para fazer um diagnóstico dos problemas em 1997, o artista Mário Cravo 

assim expôs os problemas detectados:  

As vigas tubulares internas estão necessitando de reparo, limpeza e proteção por 

meio da aplicação de uma camada isolante (fibra de vidro) que protegerá em 

definitivo a estrutura interna metálica (ferrosa), contra a umidade e oxidação. 

Quanto ao sistema de iluminação, bombas, relês, cabos, tubulação, refletores e 

esguichos estão ao meu ver comprometidos definitivamente e devem ser substituídos 

por novos componentes (CRAVO, 1997). 

Fig.4.208 – Monumento bastante degradado. 1994 

Fonte: FGM 
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Nesse mesmo ano, o monumento passou por uma intervenção geral, sendo totalmente 

recuperado e voltando a funcionar como fonte luminosa. Os recursos foram 

provenientes de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura. Os 

serviços foram realizados pela firma DNB-BOMBAS e pelo artista Mário Cravo Júnior.  

Segundo a Fundação Gregório de Mattos (CORREIO DA BAHIA, 2 mar. 1998, p.3), os 

sistemas hidráulico e elétrico foram recuperados e a estrutura metálica interna e de fibra 

de vidro restauradas. As barras tubulares internas também passaram por reparos, 

limpeza e foram protegidas através da aplicação de uma camada isolante (fibra de vidro) 

contra a umidade e a oxidação.  

Ainda segundo a Fundação Gregório de Mattos (CORREIO DA BAHIA, 2 mar. 1998, 

p.3),  o artista plástico acompanhou de perto, com sua equipe, todo o trabalho de 

reconstrução das partes internas e externa da escultura (Fig.4.209). O monumento 

recebeu, ainda, pintura geral, impermeabilização e uniformização da cor básica 

(Fig.4.210). 

 

Fig.4.209 – O artista em vistoria a obra de recuperação do monumento. 1998 

Fonte: FGM 
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No dia 09 de abril de 2001, portanto quatro anos após a grande intervenção ocorrida, o 

monumento registrou um sério acidente, voltando a ser novamente restaurado, desta 

feita, devido a um desabamento de um dos quatro módulos, colocando, sob suspeita, sua 

estabilidade e estado de conservação. O acidente foi amplamente noticiado em todos os 

meios de comunicação (fig.4.211).  

Segundo o jornal A Tarde (10. Abr. 2001), os sinais externos mostravam que toda a 

estrutura do monumento estava comprometida, como revelava o estado de oxidação das 

vigas de ferro e o aspecto da fibra de vidro  das peças. 

Fig.4.210 – Monumento recuperado e em pleno funcionamento em 1998 

Fonte: FGM 
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Apesar da visível corrosão da estrutura metálica, o artista Mário Cravo afirmava que 

não foi por falta de manutenção que a peça desabou: “Foi um acidente. Até porque a 

estrutura continua de pé, o que caiu foi o revestimento de fibra de vidro devido ao 

acúmulo de água em seu interior”, justifica (CORREIO DA BAHIA, 10 abr. 2001) 

Em carta encaminhada à Prefeitura, o artista conta que uma bomba de alta pressão, por 

meio de uma tubulação de 6 polegadas, elevava a água através dos dois módulos 

superiores para os esguichos, que eram projetados para ambos os lados. Examinando a 

primeira vista o desprendimento de uma das calotas esféricas de fibra de vidro, lhe 

pareceu ter havido um vazamento em um dos tubos d‟água que provocou o enchimento 

de uma das calotas, criando uma sobrecarga e provocando o desprendimento desta da 

estrutura na qual estava fixada (CRAVO, 9 abr. 2001).   

O monumento foi novamente recuperado, sendo executado reforços estruturais, 

confecção de módulo danificado, revisão elétrica e hidráulica, colocação de filtros, 

válvulas e pintura geral (fig. 4.212 a 4.215).  

Fig.4.211 – Foto explicativa do acidente. 2001 

Fonte: FGM 
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Fig.4.212 – Recuperação do monumento em 2001 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.213 – Montagem de Andaimes, 2001  

Fonte: FGM 

 

Fig.4.214 – Interior do monumento, 2001  

Fonte: FGM 
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Em 2002, o monumento foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

da Bahia (IPAC), através do Decreto nº 8.357/02, passando a contar com legislação 

específica relacionada à sua proteção e conservação. A medida exigiu maior atenção dos 

órgãos públicos para a conservação da obra, mas não evitou que o monumento ficasse 

livre de problemas.    

Em 2004 foi realizada uma parceria para limpeza do monumento, envolvendo a 

Prefeitura Municipal de Salvador e uma empresa de fabricação de produtos de limpeza, 

a “Ingleza”. Este ato causou desgaste da fibra de vidro e gerou uma série de críticas por 

parte da imprensa e da comunidade artística. A empresa, de Minas Gerais, estava 

promovendo o projeto “Abraçando o Brasil” para limpar os principais monumentos de 

várias capitais. No local e na hora do evento, ao receber os primeiros jatos de água, 

constatou-se que o monumento, pela sua fragilidade, não tinha condições de receber o 

jateamento, pelo risco de descascar e sofrer danos maiores. No máximo, poderia passar 

pela retirada do excesso de sujeira (A TARDE, 2 ago. 2004).  

Onze dias antes desse último fato, um acidente isolado com um equipamento mecânico 

danificou a casca da escultura, abrindo um rasgo na superfície. O local foi restaurado 

posteriormente por uma equipe do artista Mário Cravo. Para este trabalho, os serviços 

Fig.4.215 – Tela de proteção, 2001 

Fonte: FGM 
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consistiram na recomposição da fibra de vidro, pintura geral, limpeza dos bicos da fonte 

luminosa, substituição das lâmpadas e revisão completa da parte elétrica e hidráulica 

(DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 22 nov. 2004, p.8) 

A intervenção mais recente aconteceu em dezembro de 2013, para a festa de réveillon 

(fig.4.216 e 4.217), realizada no bairro do Comércio. Foram executados serviços de  

limpeza e pintura geral.        

 

                       

              

Fig.4.216 – Monumento recuperado para festa de Reveillon. 2014 

Fonte: FGM 

 

Fig.4.217 – Vista, a partir da Praça Municipal, do monumento e entorno na festa de Reveillon. 

2014 

Fonte: FGM 
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Analisando o comportamento físico do monumento ao longo dos últimos 44 anos, 

percebe-se que, apesar da razoável durabilidade do material, tendo resistido há 30 anos 

sem registro de acidentes, o que só veio a acontecer no ano de 2001, trata-se de uma 

obra frágil e que, portanto, exige manutenção periódica, o que, efetivamente, não 

acontece. A fibra de vidro é um material muito resistente sobre certas condições 

específicas, porém, no caso da fonte da rampa do mercado, as condições adversas são 

grandes. Além da dimensão colossal e da grande proximidade com o mar, o fato de 

funcionar como fonte luminosa e, portanto, constantemente em contato com a água, 

provoca danos cumulativos na sua estrutura e na sua superfície de revestimento, 

apresentando constante estado de sujeira. Sobrecargas com rompimento de tubos e 

acúmulo de água nos módulos também podem ser verificados, como já ocorreu em 

2001, causando o desabamento de um dos módulos.  

Os serviços de pintura logo perdem seu efeito diante das manchas escuras que vão, aos 

poucos, tomando toda a superfície do monumento, causadas, em grande parte, pela 

mistura da água com partículas provenientes da poluição atmosférica e do aerossol 

marinho e cianobactérias (algas). O problema de falta de limpeza da bacia de 

recolhimento das águas também é visível, normalmente suja e fétida, o que propicia o 

surgimento e proliferação de microrganismos nocivos à saúde humana, como as larvas 

do mosquito transmissor da dengue. Sem vigilância, também os equipamentos 

hidráulicos são subtraídos, e a fonte acaba passando a maior parte do tempo desativada. 
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CONCLUSÃO 

 

As obras do acervo escultórico urbano de Salvador, mais do que meros artefatos de 

caráter decorativo, destinado à composição do espaço urbano, constituem-se em 

importantes elementos iconográficos de teor histórico e artístico, direcionados para a 

celebração de acontecimentos e personagens, com exaltação de valores simbólicos e 

ideológicos, reafirmando sua capacidade comunicativa.  

De maneira geral, a história da escultura monumental urbana em Salvador apresenta três 

períodos peculiares. No primeiro, encontraram-se poucas obras de destaque, 

notadamente cruzeiros e oratórios. Este período começa com a fundação da Cidade, em 

1549, encerrando-se com a instalação do Obelisco em Homenagem a Família Real 

Portuguesa, em 1815, primeiro monumento escultórico de Salvador na essência do seu 

termo.  

Indagando-se sobre as razões que fizeram com que uma Cidade como Salvador, que já 

nasceu com o status de Capital do Brasil, em 1549, e cresceu a ponto de tornar-se a 

maior cidade do hemisfério sul, por quase duzentos anos, não possuísse, até 1815, 

monumentos significativos em espaços públicos, remete-se, em primeiro lugar, a 

inexistência, até então, de um apelo nacionalista, já que, por quase trezentos anos de 

existência, Salvador esteve sobre domínio português. Em segundo lugar, porque 

somente nos anos subsequentes esta prática foi disseminada em diversas cidades do 

mundo. 

 O segundo intervalo de tempo, entre 1815 e 1970, marca o período mais suntuoso da 

escultura monumental urbana de Salvador, caracterizada pela construção de diversas 

estátuas, grupos escultóricos e chafarizes, com predominância dos estilos Romântico, 

Neoclássico e, mais recentemente, o Moderno, em que prevaleceram os temas cívicos, 

políticos e religiosos. Este fato não é fortuito e acontece devido a diversos episódios 

importantes ocorridos dentro e fora do país, entre eles a Independência do Brasil e da 

Bahia, respectivamente em 1822 e 1823, que provocaram, em toda a nação, um 

sentimento nacionalista exacerbado, motivando a criação de diversos elementos sígnicos 

que povoaram o imaginário coletivo. O apogeu desta fase foi a construção do 

Monumento ao 2 de Julho, o mais importante conjunto escultórico de conteúdo cívico 
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da Cidade, sendo considerado, na ocasião, o maior da América do Sul, projetando, 

internacionalmente, a arte escultórica urbana de Salvador. Curiosamente, com o passar 

do tempo, o monumento adquiriu, também, uma conotação sígnica religiosa, em que o 

símbolo do caboclo, no topo do monumento, passou a ser cultuado como uma divindade 

por algumas camadas da população.  

Acrescentam-se, também, a este período, as reformas urbanas implementadas por J.J. 

Seabra, que, de modo idêntico, fomentaram a construção de diversas obras escultóricas, 

fundamentadas nos conceitos utilizados por Haussmann, em Paris. Essas práticas 

urbanísticas francesas ecoaram entre os principais centros urbanos do mundo, tendo 

como objetivo a transformação das cidades em espetáculo, em obras de arte. Deste 

período, ainda, advém o aperfeiçoamento, na Europa, das modernas técnicas de 

fundição, além da chegada, à Salvador, do escultor italiano Pasquale de Chirico, autor 

de célebres esculturas monumentais, entre elas, a estátua de Castro Alves.  

O terceiro período iniciou em 1970, marcado pela inauguração do Monumento a Cidade 

do Salvador,  do escultor Mário Cravo Júnior, cuja concepção foi influenciada pela Arte 

Moderna e que tinha no escultor, um de seus grandes representantes. Este movimento 

propunha, entre outras coisas, um rompimento com os paradigmas tradicionais, 

valorizando a liberdade de expressão plástica. Assim, novos temas foram incorporados 

ao repertório tradicional soteropolitano, dentre os quais a temática de origem africana, 

sobretudo o Candomblé. Nota-se também, a partir daí, uma tendência pela representação 

de formas abstratas em detrimento das figurativas.  

Observa-se, contudo, que a produção escultórica atual de Salvador, não obstante a sua 

reconhecida criatividade e originalidade, ainda não se libertou desses antigos 

paradigmas. A crise da lógica do monumento ocorrida no final do século XIX, que 

passou a questionar a função da escultura em contexto urbano, propondo uma nova 

dinâmica, nas relações entre o homem, a arte e a cidade, ainda não conseguiu atingir a 

produção escultórica local, em que os artistas e órgãos governamentais ficam, 

constantemente submetidos à encomendas para confecção e implantação dos 

tradicionais bustos e estátuas. O resultado já é por demais conhecido, obras 

abandonadas e degradadas, desconectadas do mundo e da sociedade moderna atual. A 

população, por sua vez, passa a dirigir sua atenção para as novas mídias, mais atraentes, 
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fazendo com que as relações entre a arte tradicional e o espectador, no espaço urbano, 

simplesmente deixem de existir.  

Durante análise in loco constatou-se, sobre o perfil dessas obras, que perfazem um total 

de 128, a maioria está localizada no Centro Antigo de Salvador, que abrange o Centro 

Histórico e seu entorno. A Orla Atlântica também abriga uma quantidade considerável 

de obras, enquanto os bairros periféricos contêm poucos ou são totalmente desprovidos 

desses artefatos. Os materiais utilizados são variados, com predominância do modelo 

tradicional em bronze instalado sobre pedestal. Sobre esse material, uma pesquisa 

paralela, desenvolvida pelo autor e supervisionada pelos professores do Departamento 

de Ciência e Tecnologia dos Materiais da UFBA, onde foi utilizada a metodologia de 

fluorescência de raios X, para determinação da composição química e liga 

correspondente de sete esculturas, revelou a grande possibilidade dessas obras, 

supostamente avaliadas como sendo bronze, se constituírem na realidade, em ligas de 

latão. O ferro, que traz grandes dificuldades em sua manutenção, devido ao problema da 

corrosão, também aparece em quantidade, assim como a fibra de vidro, material de 

utilização crescente no espaço urbano. 

A pesquisa mostra, ainda, que o principal autor é Pasquale de Chirico, seguido por 

Mário Cravo e Herbert Magalhães. Em sua tipologia prevalecem, amplamente, os 

bustos e estátuas, enquanto o porte geral é médio e pequeno. As esculturas colossais 

estão em pequeno número, se comparadas a outros grupos dimensionais. A temática é 

bastante variada, prevalecendo a religiosa, juntamente com a homenagem à políticos. O 

período de maior produção e importância artística foi o século XIX, com mais da 

metade da produção escultórica da Cidade. Os estilos predominantes são o Neoclássico 

e o Romântico. 

Informações relevantes também foram obtidas através da identificação e registro 

descritivo e iconográfico de obras desaparecidas, a maior parte delas, em caráter 

definitivo. Três delas foram localizadas durante a realização deste trabalho, permitindo 

o resgate desta memória: as Tábuas da Bíblia, que ficavam no Campo da Pólvora, e 

duas esculturas clássicas que se encontravam nos jardins da Praça da Piedade. 

Com relação aos monumentos selecionados para análise, perfazendo um grupo de sete 

grandes obras escolhidas, foram obtidas informações valiosas que se encontravam 

dispersas e perdidas em arquivos públicos e particulares, como o registro de fatos 
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históricos, sua inter-relação com a Cidade, problemas patológicos dos materiais e 

principais intervenções restaurativas. 

Sobre o atual estado de conservação das obras, o panorama é desolador, com a maioria 

das obras em estado ruim ou péssimo, a maior parte necessitando de intervenções que 

devolvam a sua integridade física. Observa-se que alguns monumentos foram retirados 

do seu local de origem e transportados para outras localidades da Cidade, geralmente 

inseridos em novo contexto que, em nada, se assemelha ao seu sítio original. Assim, 

encontram-se totalmente perdidos em meio ao caos urbano, perdendo grande parte de 

suas características e sua identidade.  

Os graves problemas sociais, em níveis sempre crescentes, tanto no âmbito local quanto 

nacional, acabam por intensificar os atos de vandalismo provocando um quadro de 

abandono aterrador. Com isso, a produção artística foi reduzida nos últimos anos, 

quando os grandes monumentos deixaram de ser construídos e, o que é pior, o poder 

público não consegue absorver toda a demanda para manutenção das obras existentes, já 

que necessita atender anseios prioritários da população, como educação, saúde e 

segurança. Por outro lado, chega a ser uma contradição para a realidade atual do 

município, a instalação de novas esculturas, já que ainda não foram encontradas 

soluções plausíveis, com a participação conjunta da comunidade e do poder público, 

para a valorização e preservação das obras existentes.   

De acordo com as análises, apenas 39% dos monumentos já foram restaurados, mas não 

bastam apenas as intervenções físicas. Analisando o período subsequente à realização 

desses serviços observou-se que, mesmo após passarem por grandes restaurações e 

serem devolvidos intactos a população, o vandalismo volta a atacá-los, levando, em 

curto espaço de tempo, ao mesmo estado de degradação que se encontravam 

anteriormente. Assim, são necessárias algumas ações complementares, para que as 

medidas se tornem realmente efetivas, entre elas: 

a) A criação de barreira física, a exemplo do gradil, que embora se constitua em um 

corpo estranho à obra de arte,  é de extrema importância, já que evita o contato físico da 

obra com o público e inibe a ação de  vândalos e moradores de rua. Cuidados devem ser 

tomados quanto ao desenho e padronização dessas barreiras, no sentido de minimizar o 

impacto visual sobre as mesmas; 
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b) A instalação de sistemas eletrônicos de segurança, como câmeras de monitoramento 

são imprescindíveis, já que a vigilância, em tempo integral, principalmente no período 

noturno, é considerada inviável pelos órgãos e autoridades de segurança pública e 

patrimonial;  

c) A correta Iluminação da obra, obedecendo a projetos de luminotecnia que realcem 

suas formas e inibam as ações noturnas de vandalismo, especialmente a mutilação e 

subtração de peças;  

d) A formulação de uma política de Educação Patrimonial, voltada para o conhecimento 

e conscientização da população quanto à importância e o significado das obras de arte. 

As possíveis ações poderiam partir de simples distribuição de panfletos educativos, 

visitas guiadas para estudantes e criação de circuitos turísticos, até a articulação de 

palestras e aulas programadas em escolas e demais instituições sociais destinadas a 

crianças e adolescentes.  A instalação de placas informativas com referências históricas, 

técnicas e artísticas, além de publicações sobre o assunto poderiam completar as ações 

educativas nesse sentido; 

e) A remoção, para estabelecimentos dignos, de moradores de rua que ocupam os 

monumentos, depredando-os com os seus dejetos, armazenando lixo e material 

reciclável, utilizando fogo para cozimento de alimentos e guardando peças de vestuário 

e cobertores. Esta medida poderia ter evitado, por exemplo, o incêndio ao Memorial 

Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi, em 2013;   

f) O tratamento e uso racional do entorno, objetivando a requalificação do espaço 

circundante através do tratamento paisagístico e evitando a proliferação de elementos 

estranhos, como barracas e coberturas, destinados ao comércio ambulante que acabam 

descaracterizando e criando barreiras visuais aos monumento. Torna-se necessário, 

também, a restrição quanto ao uso de estruturas para eventos, principalmente os de 

grande porte, em seu entorno, que também descaracterizam o local, comprometendo a 

segurança da obra. O monumento à Castro Alves, o Cruzeiro de São Francisco, o 

Monumento ao 2 de Julho, o Marco do Padrão do Descobrimento, o Marco de Fundação 

da Cidade do  Salvador e a estátua de Thomé de Souza estão entre os que mais sofrem 

com isso; 
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g) A implementação de ações de combate a animais nocivos, que habitam o local, a 

exemplo de pombos, ratos, formigas, trazendo enormes prejuízos as esculturas;   

h) A obediência à critérios de compatibilidade entre os materiais utilizados e os sítios 

escolhidos para implantação dos monumentos, evitando-se problemas como o uso do 

ferro em proximidade a áreas marítimas, a exemplo dos monumentos Metamorfose dos 

habitantes da Lagoa, em Itapuã e Caravela, na Praça Wilson Lins, Pituba;   

i) A criação de mecanismos de incentivo a participação da iniciativa privada na 

manutenção dos monumentos através de adoções, tendo como contrapartida a isenção 

de impostos ou instalação de publicidade; 

j) A regulamentação da Lei Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural, que garante 

o tombamento e proteção dessas obras,  

k) Evitar transferências de monumentos dos sítios originais, que normalmente trazem 

sérios prejuízos, causando perda de elementos e  descaracterização da obra.  

Abordar a temática monumental escultórica constitui-se em missão das mais árduas, 

porém, das mais gratificantes. Conhecer os monumentos de Salvador, particularmente, 

foi aprofundar-se no conhecimento da arte e da história da primeira capital do país, 

resgatando uma necessidade que já se fazia urgir, diante de sua relevância no campo da 

preservação e das relações entre o homem, a arte e a cidade. O estudo ora empreendido 

denota toda a preocupação no sentido de expor a importância e a problemática 

relacionada às obras escultóricas situadas a céu aberto, que se encontram expostas no 

espaço urbano de Salvador. Neste sentido, acredita-se, ter alcançado plenamente os 

objetivos propostos que se apoiaram sobre fundamentos teóricos e  se desenvolveram, 

basicamente, sobre três linhas de abordagens: as questões da historicidade, dos aspectos 

sígnicos e da preservação, tendo como principal objetivo a reunião de informações 

relacionadas a esses monumentos, que se encontravam dispersas.  

Fica evidente, no entanto, a importância da continuidade deste trabalho, seja na 

atualização do acervo, cujos números se multiplicam a cada ano, ou no estudo 

aprofundado de outras obras existentes, já que apenas sete foram contempladas de 

forma sistemática. De grande relevância também é a extensão desse estudo a outros 

grupos escultóricos, como os acervos particulares, as esculturas localizadas em espaços 

interiores, as esculturas sobre fachadas arquitetônicas, as esculturas tumulares, ou 
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mesmo a escultura funcional ou arquitetural. Recomenda-se, ainda, o prosseguimento 

das análises dos materiais que constituem os monumentos, utilizando-se os diversos 

equipamentos e procedimentos utilizados pela arqueometria. 

Espera-se que o esforço aqui empreendido, não tenha sido em vão, convictos de uma 

mudança de mentalidade e de comportamento diante desses artefatos tão intrigantes e 

representativos da inquietude e da genialidade humana, aqui acrescida pela 

originalidade e especificidade da cultura soteropolitana que, diante de tão descomedida 

indiferença de sua população, ameaça lentamente sucumbir. 

Encerra-se aqui, citando uma frase de um dos maiores gênios da humanidade, o artista e 

cientista Leonardo da Vinci, que exprime, em poucas palavras, a importância e o sentido 

da arte, os quais se encontram inteiramente contidos nessas obras, de dimensões, na 

maioria das vezes reduzidas, mas de uma imensurável grandiosidade e relevância para o 

conhecimento humano: “A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o 

intraduzível”.  
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APÊNDICE A 

Localização do acervo escultórico de Salvador 
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RELAÇÃO DOS MONUMENTOS DE SALVADOR 
    
 

 
 

 

I – BUSTOS   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Antonio Carlos Magalhães Conjunto ACM  Cabula I 

2 
Barão de Macaúbas 
(Abílio César Borges) 

Colégio ICEIA Barbalho 

3 
Catulo da Paixão 
Cearense 

Praça dos Trovadores 
Fazenda Grande 

do Retiro 

4 
D. Pedro Fernandes 
Sardinha 

Praça da Sé Centro 

5 Dodô e Osmar Praça Castro Alves Centro 

6 Duque de Caxias 
Praça Duque de Caxias 
(Quartel General) 

Centro 

7 
Engº Arnaldo Pimenta da 
Cunha 

Rua da Bélgica Comércio 

8 Engº Carlos Batalha 
Praça Engº Carlos Batalha 
(Parque Cruz Aguiar) 

Rio Vermelho 

9 Ernesto Carneiro Ribeiro 
Colégio Estadual da Bahia – 
Av. Joana Angélica 

Saúde 

10 Ernesto Simões Filho Largo do Papagaio  Caminho de Areia 

11 General Artigas Parque Costa Azul Costa Azul 

12 General Labatut Panteão de Pirajá Pirajá 

13 Getúlio Vargas 
Parque Zoobotânico Getúlio 
Vargas (Zoológico)  

Ondina 

14 Glauber Rocha Av. Glauber Rocha Cidade Nova 

15 Heitor Dias Av. Heitor Dias Rótula do Abacaxi 

16 
João de Deus do 
Nascimento 

Praça da Piedade Centro 

17 Joaquim Rodrigues Lima Largo da Vitória Vitória 

18 José Guilard Muniz Jardim das Rosas/SUMAC Tororó 

19 José Silveira Praça do IBIT/Av. Centenário Centenário 

20 Júlio David Rua Júlio David Ribeira 

21 Juracy Magalhães Praça General Osório  Ribeira 

22 L. L. Zamenhof  Largo de São Bento Centro 

23 Lauro Farani de Freitas Largo da Calçada Calçada 

24 
Lucas Dantas do Amorim 
Torres 

Praça da Piedade Centro 

25 
Luís Gonzaga das Virgens 
e Veiga 

Praça da Piedade Centro 

26 Pe. Manoel da Nóbrega Em frente à Igreja da Ajuda   

27 Major Cosme de Farias 
Fim de linha de Cosme de 
Farias 

Cosme de Farias 

28 
Manoel Faustino dos 
Santos Lira 

Praça da Piedade Centro 

29 Monsenhor Tapiranga 
Praça Barão do Triunfo (Lg do 
Santo Antônio) 

Centro 
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30 Nelson Mandela 
Largo da Liberdade: em frente 
ao Plano Inclinado 

Liberdade 

31 Presciliano Silva 
Av. Sete de Setembro - 
Passeio Público 

Centro 

32 Tiradentes  Vila Militar do Bonfim Caminho de Areia 

33 Dom João VI 
Jardim suspenso, em frente ao 
Palácio da Aclamação 

Centro 

34 Simón Bolívar 
Av. Simón Bolívar (em frente 
ao Centro de Convenções) 

Armação 

35 O Remorso 
Av. Araújo Pinho - Escola de 
Belas Artes - UFBA 

Canela 

 

 
 

   

 II – EFÍGIE/MEDALHÃO 
    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Antonio Lacerda Elevador Lacerda Centro 

2 Castelo Branco 
Rua Genaro de Carvalho, 1ª 
Etapa 
Praça em Castelo Branco 

Castelo Branco 

3 Henrique José de Souza 
Praça Henrique José de Souza 
(em frente ao Shopping Lapa) 

Piedade 

4 Mestre Bimba Praça dos Jangadeiros Amaralina 

5 Rubén Dario 
Praça Rubén Dario – Morro do 
Ypiranga 

Ondina 

  
 
 

 

 

 
 

III – ESCULTURAS   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Cetro da Ancestralidade Av. Oceânica (Paciência) Rio Vermelho 

2 
Conj. Escultórico em 
Homenagem a AICO  

Praça Marechal Deodoro Comércio 

3 
Conjunto Escultórico de 
Pituaçu 

Av. Octávio mangabeira - 
Parque Pituaçu 

Orla 

4 
Conj. Escultórico do 
Parque do Dique do 
Tororó – Metal 

Dique do Tororó  (na água e 
em terra) 

Tororó 

5 
Conjunto Escultórico do 
Passeio Público 

Passeio Público Centro 

6 
Conjunto Escultórico do 
Unhão 

Parque das Esculturas - Av. 
Contorno (MAM) 

Centro 

7 
Conj. Escultórico dos 
Correios 

Avenida Paulo VI  - Praça dos 
Correios - Cia. Correios e 
Telégrafos 

Pituba 

8 
Conjunto Esc. As Meninas 
do Brasil 

Av. Adhemar de Barros Ondina 

9 
Conj. Escultórico do 
Parque do Dique do 
Tororó – Mármore 

Jardim das Rosas Tororó 
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10 Cruz da Galícia 
Av. Octávio Mangabeira (Em 
frente ao Jardim dos 
Namorados) 

Pituba 

11 Cruzeiro da Boa Viagem Largo da Boa Viagem Boa Viagem 

12 
Conj. Esc. do Jardim dos 
Namorados 

Jardim dos Namorados Pituba 

13 Mãe Runhó Praça Mãe Runhó  
Engº V. da 
Federação 

14 Mulher 
Em frente ao Shopping 
Iguatemi 

Igratemi 

15 Parcerias 
Cruzamento Av. Garibaldi/ 
Vasco da Gama 

Vasco da Gama 

16 Pomba da Paz Praça das Decisões Bairro da Paz 

17 Praça da Paz Celestial Praça da Paz Celestial Bairro da Paz 

18 Relógio de São Pedro Largo de São Pedro Centro 

19 Relógio do Sol 
Acesso ao Centro de 
Convenções 

Armação 

20 
Iemanjá ou Sereia de 
Itapuã 

Pedra da Sereia Itapuã 

21 Vinícius de Moraes 
Rua Carlos Drumonnd de 
Andrade - Praça Vinícius de 
Moraes 

Itapuã 

22 Iemanjá (ou Yemanjá) Largo de Santana Rio Vermelho 

23 Zumbi dos Palmares Largo do Retiro Retiro 

24 Monumento à Bíblia 
Praça Centenário Batista, Av 
Carlos Gomes (ao lado da 
Casa D´Itália) 

Centro 

25 
Caravelas (próx  Ig. N. S. 
da Luz) 

Av. Octávio Mangabeira – 
Praça Wilson Lins  

Pituba 

26 Luz das Gestações Largo dos Mares Mares 

27 Monumento à Gestação 
Em frente ao Parque de 
Exposições 

Paralela 

28 Velas 
Canteiro Central, em frente ao 
Jardim de Alá 

Stiep 

29 Odoya 
Praia - em frente ao Largo de 
Santana 

Rio Vermelho 

30 Monumento a ACM 
Em frente à Assembléia 
Legislativa 

Centro 
Administrativo 

31 Ayrton Senna 
Próximo à Assembléia 
Legislativa 

Centro 
Administrativo 

32 
Escultura do Tribunal de 
Justiça 

Em frente ao Tribunal de 
Justiça 

Centro 
Administrativo 

33 
Monumento aos Heróis da 
2ª Guerra 

Em frente ao Quartel do 
Exército 

Mouraria 

34 Monumento à Fonte Nova Arena Fonte Nova Nazaré 

35 Brincadeira de Roda Parque Costa Azul Costa Azul 

36 Irmã Dulce Praça Irmã Dulce Largo de Roma 
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IV – ESTÁTUAS   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Barão do Rio Branco 
Av. Sete de Setembro - Lg do 
Relógio S. Pedro 

Centro 

2 Castro Alves Praça Castro Alves Centro 

3 Conde dos Arcos Praça Conde dos Arcos  Comércio 

4 Confúcio 
Av. Antonio Carlos Magalhães  
- Pq da Cidade 

Itaigara 

5 Cristóvão Colombo Largo da Mariquita Rio Vermelho 

6 D. Flora Parque N. S. da Luz Pituba 

7 D. Pedro II 
Praça Conselheiro Almeida 
Couto 

Nazaré 

8 Conde Pereira Marinho 
Em frente ao Hospital Santa 
Izabel 

Nazaré 

9 Estátua da Fé 
Cemitério do Campo Santo – 
Sobre o túmulo do Barão de 
Cajaíba 

Federação 

10 Góes Calmon 
Rua Conselheiro Spínola - 
Escola Góes Calmon 

Barris 

11 Imaculada Conceição 
Pç Padre da Natividade:defronte 
a Igreja dos Mares 

Mares 

12 Irmãos Pereira 
Pç Manoel Vitorino - Em frente: 
Capitania dos Portos 

Comércio 

13 J. J. Seabra Praça da Inglaterra  Comércio 

14 Jesus Cristo Redentor 
Av. Oceânica - Próx. morro 
Ipiranga  

Barra 

15 Luiz Tarquínio 
Em frente ao Colégio Luiz 
Tarquínio 

Boa Viagem 

16 
Maria Quitéria de Jesus, 
"Soldado Medeiros”  

Rua Lima e Silva - Largo da 
Soledade 

Lapinha 

17 Pelé 
Lad. Fonte das Pedras - Próx 
Arena Fonte Nova 

Nazaré 

18 Teixeira de Freitas 
Praça Teixeira de Freitas - Fac. 
Direito – UFBA 

Graça 

19 
Thomé de Souza 
(reprodução) 

Praça Thomé de Souza Centro 

20 Visconde de Cayru Praça Mercado Modelo Comércio 

21 Zumbi dos Palmares Praça da Sé - Centro Histórico Centro 

22 Zélia e Jorge Largo de Santana Rio Vermelho 

    
    
 

 
 

V – FONTES LUMINOSAS 

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 
Fonte do Jardim da 
Piedade 

Praça da Piedade - Rua Direita 
da Piedade 

Centro 

2 
Fonte Luminosa Maria da 
Praça 

Praça Arte Cultura e Memória Pelourinho 
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VI – CHAFARIZES   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 
Chafariz Lord Cochrane 
(Antigo Chafariz do Largo 
do Teatro) 

Praça Lord Cochrane - Av. 
Garibaldi 

Federação 

2 
Chafariz da Cabocla (ou 
da Independência) 

Largo dos Aflitos – Frente ao 
Quartel 

Gamboa 

3 
Chafariz da Quinta dos 
Padres 

Baixa de Quintas Baixa de Quintas 

4 
Chafariz Senhor do 
Bomfim 

Largo do Bonfim Bonfim 

5 Chafariz de Yemanjá Praça Coronel Waldir Aguiar Itaigara 

6 
Chafariz do Terreiro de 
Jesus 

Praça do Terreiro de Jesus Terreiro de Jesus 

    
 

 
 

 

VII – HERMAS   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 
Joaquim Francisco do 
Livramento (Irmão) 

Em frente a Igreja dos Órfãos 
de São Joaquim 

Calçada 

2 Luiz Gama Praça Largo do Tanque São Caetano 

3 Padre Antônio Vieira 
Praça Antônio Vieira - entre a 
Rua do Tesouro e o Largo da 
Ajuda 

Centro 

4 Virgílio 
Colégio Central (Colégio 
Estadual da Bahia) 

Nazaré 

    

 

 
 

VIII – MARCOS 
 

  

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Cruz Caída Belvedere da Sé Terreiro de Jesus 

2 Cruz da Redenção 
Ladeira da Redenção, esquina: 
Av. D. João VI 

Brotas 

3 Heróis de Canudos 
Rua Visconde de São 
Lourenço (Forte de São Pedro) 

Centro 

4 Obelisco à D. João VI 
Jardim Suspenso – Em frente 
ao Palácio da Aclamação 

Centro 

5 
4º Centenário da Cidade 
do Salvador 

Rua das Vassouras - ao lado 
da Igreja da Ajuda 

Centro 

6 
Marco Comemorativo de 
Fundação da Cidade do 
Salvador  

Próximo ao Forte de S. Diogo 
(Coluna e Painel de Azulejos) 

Porto da Barra 

7 
Marco Padrão do 
Descobrimento 

Farol da Barra Barra 

8 Cruzeiro de São Francisco 
Terreiro de Jesus - em frente à 
Igreja de São Francisco 

Centro 
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IX – MEMORIAIS 
 

  

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Clériston Andrade 
Av. Garibaldi - em frente à Rua 
Adhemar de Barros 

Ondina 

2 Dr. Edgard Santos 
Rua Augusto Viana - Reitoria 
da UFBA 

Canela 

3 
Dr John Licert Wood 
Paterson 

Largo da Graça Graça 

4 
Dr. Luis Eduardo 
Magalhães 

Av. Paralela (CAB) Paralela 

 

 
 

   

 X – MONUMENTOS   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Dois de Julho Campo Grande Campo Grande 

2 Dr. Edgard Santos 
Largo do Saboeiro - Fim de 
linha do Cabula               

Cabula 

3 
Monumento à Cidade do 
Salvador 

Praça Cayru – ao lado do 2º 
Distrito Naval 

Comércio 

4 Newton Rique Praça Newton Rique Iguatemi 

5 Batalha de Riachuelo 
Praça Riachuelo - em frente à 
Assoc. Comercial 

Comércio 

 

 
 

   

 
XI – ORATÓRIO   

    

ITEM IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO BAIRRO 

1 Cruz do Pascoal Santo Antonio Além do Carmo Santo Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

Síntese descritiva das obras existentes 
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Título..................

Data........................09/02/2004

Nanci Novais

Localização

Descrição...............

Título..................

Data........................09/09/1925

Pasquale de Chirico 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX 

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................29 de junho de 1944 

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Fevereiro de 1998

Herbert Viana de Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Autor..........................

Diante da portada do Palácio Arquiepiscopal, Praça da Sé

Monumento em bronze com pedestal em granito apicoado. É

composto de vários blocos de pedra perfeitamente encaixados com

altura total de 4,28 m. O homenageado foi o primeiro bispo do

Brasil.

BUSTO DE DODÔ E OSMAR 

Autor..........................

Praça Castro Alves

Busto em bronze, assentado sobre pedestal em granito.

Homenagem aos inventores do trio elétrico, símbolo maior do

carnaval baiano

BUSTO DO BARÃO DE MACAÚBAS (1894-1891)  

Autor..........................

Colégio ICEIA, rua Santos Emídio, Barbalho

O busto em bronze do Dr. Abílio César Borges descansa sobre um

pedestal de granito veneziano e possui altura total de 1,68 m.

Patriarca da educação nacional, pedagogo e médico.

BUSTO DE ANTONIO CARLOS MARGALHÃES (1927-2007)

Autora..........................

Conjunto Antonio Carlos Magalhães, Cabula I

Busto em bronze sobre pedestal de alvenaria com revestimento

texturizado. Altura total de 1,90 m. O homenageado foi um dos

grandes políticos brasileiros, tendo exercido o cargo de prefeito de

Salvador, governador da Bahia, ministro e presidente do senado.                                                                                   

BUSTO DE CATULO DA PAIXÃO CEARENSE (1863-1946)

Autor..........................

Fazenda Grande do Retiro, em frente a Empresa Gráfica da Bahia

Busto em bronze assentado sobre pedestal de forma circular em

concreto pré-moldado. Altura total de 2,03 m. O homenageado foi

músico, poeta, teatrólogo, compositor e cantor. 

BUSTO DE D.PEDRO FERNANDES SARDINHA 1496-1556)
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Título..................

Data........................Séc. XX. 

A.C.R. 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1957

Ismael Barros

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................05 de julho de 1995 

Nanci Novais

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................30 de novembro de 1932

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Março de 2003

Márcia Magno

Localização.........

Descrição...............

BUSTO ERNESTO SIMÕES FILHO (1886-1957)

Autora..........................

Largo do Papagaio. Em frente a Av. Porto dos Mastros. 

Busto em bronze sobre pedestal em granito. Homenageado foi

político e jornalista, tendo fundado o jornal A Tarde. 

BUSTO ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO (1839-1920)

Autor..........................

Av. Joana Angélica, Colégio Estadual da Bahia.

Busto em bronze sobre pedestal de tijolo aparente. O

homenageado foi médico, educador e linguista

BUSTO DO ENGº CARLOS BATALHA (1914-1980)

Autor..........................

Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho 

Busto em bronze. O homenageado foi engenheiro, tendo exercido

diversos cargos públicos importantes.

BUSTO DO ENGº ARNALDO PIMENTA DA CUNHA

Autor..........................

Próximo a rotunda do Mercado Modelo, Comércio

Busto em bronze assentado sobre pedestal quadrangular em

concreto. O homenageado foi prefeito de Salvador em 1935

BUSTO DE DUQUE DE CAXIAS (1803 - 1880)

Autor..........................

Forte da Mouraria. 

Busto em bronze com pedestal de granito. Militar e patrono do

exército brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva prestou ao Brasil, por

mais de 60 anos, importantes serviços militares e políticos.    
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Título..................

Data........................2 de julho de 1923

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Séc. XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................14 de Março de 2003 

Nanci Novais

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Julho de 2003

Márcia Magno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................08/11/2004

Herbert Magalhães

Localização.........

Descrição...............

BUSTO JOÃO DE DEUS NASCIMENTO (1771 - 1799)

Autor..........................

Praça da Piedade.

Busto em bronze, em homenagem ao grande ícone da Revolta dos

Alfaiates João de Deus Nascimento

BUSTO HEITOR DIAS

Autora..........................

Av. Heitor Dias. 

Busto em bronze sobre pedestal em granito. Homenagem ao

deputado, senador e prefeito da cidade no período entre 1959 a

1963.

BUSTO GLAUBER ROCHA (1938 - 1981)

Autor..........................

Confluência da Av. Heitor Dias com a Av. Glauber Rocha.

Pedestal em forma de tronco de pirâmide em granito cinza pratinha 

flameado, modulado em 4 (quatro partes) nas dimensões de 

1,50x1,50x0,30m.Homenageia o cineasta, ator e escritor, Glauber 

de Andrade Rocha.

BUSTO GETÚLIO VARGAS (1882-1954)

Autor..........................

Parque Zoobotânico Getúlio Vargas.

Busto em bronze sobre pedestal de granito. Getúlio Vargas

governou o país em dois períodos: de 1930 a 1945 e de 1951 a

1954. 

BUSTO GENERAL LABATUT

Autor..........................

Largo da Lapinha 

O Monumento em bronze composto de pedestal de granito

apicoado de base quadrangular. Foi o comandante do Exército

Pacificador na campanha de independência da Bahia
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Título..................

Data........................13 de maio de 1911 

Escultor italiano

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1972

Jair Brandão

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Séc. XX

M.M. 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................21 de fevereiro de 1926

Pasquale De Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

BUSTO JURACY MAGALHÃES

Autor..........................

Praça General Osório, Ribeira.

Busto em bronze assentado sobre pedestal quadrangular em

concreto revestido com placas de granito. Político e militar, exerceu

o cargo de governador da Bahia por duas vezes.

BUSTO JÚLIO DAVID (1857 - 1921)

Autor..........................

Próximo à Igreja N. Sra. do Rosário, Itapagipe

Busto em bronze, assentado sobre pedestal de blocos remontáveis

em granito cinza. O homenageado era considerado o médico dos

pobres

BUSTO JOSÉ SILVEIRA

Autor..........................

Praça José Silveira, Av.Centenário.

Busto em bronze sobre pedestal de granito. Homenageado foi

médico, professor e pesquisador.

BUSTO JOSÉ GUILARD MUNIZ

Autor..........................

À margem do Dique do Tororó. 

Busto em bronze assentado sobre pedestal quadrangular de

concreto, revestido com placas de mármore rajado em tonalidades

e matizes variados. 

BUSTO JOAQUIM RODRIGUES LIMA (1845 - 1903)

Autor..........................

Largo da Vitória, em frente à Igreja da Vitória. 

Monumento composto de busto em bronze e pedestal trabalhado

em mármore. O homenageado foi médico e político, ocupando o

cargo de governador da Bahia entre 1892 e 1896. 
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Título..................

Data........................1977

Jaime Sampaio

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1952

Heitor Usai

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................08/11/2004

Herbert Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................08/11/2004

Herbert Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Jair Brandão

Localização.........

Descrição...............

BUSTO MAJOR COSME DE FARIAS (1875 - 1972)

Autor..........................

próximo Colégio Estadual Cosme de Farias. 

Busto de bronze em homenagem ao Jornalista, poeta, funcionário

público, político e rábula.

BUSTO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS E VEIGA

Autor..........................

Praça da Piedade. 

Busto em bronze. O soldado Luís Gonzaga das Virgens foi um dos

quatro supliciados em 8 de novembro de 1799 durante a Revolta

dos Alfaiates (enforcado e esquartejado) na praça da Piedade,

cidade de Salvador, Bahia.

BUSTO LUCAS DANTAS DO AMORIM TORRES (1774 - 1799)

Autor..........................

Praça da Piedade.

Busto e placa em bronze. Grande revolucionário, Mártir do

Movimento Revolucionário de 1798, intitulado Conspiração dos

Búzios (Revolta dos Alfaiates).

BUSTO LAURO FARANI DE FREITAS (1901 - 1950)

Autor..........................

Em frente à Estação Ferroviária, Largo da Calçada. 

Busto em bronze sobre pedestal de granito. O homenageado foi

engenheiro e político. Faleceu em 1950, em acidente aéreo,

durante campanha política para o Governo da Bahia.

BUSTO L.L ZAMENHOF (1850 - 1917)

Autor..........................

Largo de São Bento, Centro. 

Monumento composto de busto em concreto, assentado sobre

pedestal retangular vazado e concreto aparente, tendo ainda uma

placa de mármore alusiva ao homenageado. Oftalmologista e

judeu desenvolveu o esperanto.
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Título..................

Data........................08/11/2004

Herbert Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Séc. XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1991

Márcia Magno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2007

Herbert Magalhães 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Vila Militar do Bonfim.

Localização.........

Descrição...............

BUSTO TIRADENTES (1746 - 1792)

Autor..........................

Ao lado da Escola de Engenharia Eletro-Mecânica, Bonfim. 

Monumento composto de busto em bronze assentado sobre

pedestal de concreto revestido em placas de mármore

representando o Líder da Inconfidência Mineira, Joaquim José da

Silva Xavier.

BUSTO PRESCILIANO SILVA (1883 - 1965)

Autor..........................

Palácio da Aclamação, Centro

Busto em bronze. Um dos maiores pintores baianos foi Professor

de pintura da Escola de Belas Artes da Bahia e de desenho da

Escola Técnica de Salvador.

BUSTO NELSON MANDELA

Autora..........................

Bairro da Liberdade, em frente ao Plano Inclinado. 

Busto de bronze. Ex-Presidente da África do Sul de 1994 à 1999 e

principal representante do movimento antiapartheid. Prêmio Nobel

da Paz em 1993

BUSTO MONSENHOR TAPIRANGA (1863 - 1932)

Autor..........................

Adro da Igreja de Santo Antonio, Santo Antonio.

Busto em bronze e pedestal retangular em granito.Tendo como

representação o Eclesiástico e escritor.

BUSTO MANUEL FAUSTINO DOS SANTOS LIRA

Autor..........................

Praça da Piedade.

Busto em bronze. Alfaiate baiano foi um dos líderes da Conjuração

Baiana, revolta acontecida em Salvador, também conhecida como

Revolta dos Alfaiates.
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Título..................

Data........................25 de outubro de 2008

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................17 de dezembro de 2008

Lorenzo Gonzalez

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Julho de 1931

Pasquale De Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1983

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................23 de dezembro de 2002

Séc. XX.

Localização.........

Descrição...............

EFÍGIE MARECHAL CASTELO BRANCO (1897 - 1967)

Autor..........................

Praça Castelo Branco

Efígie em bronze. O homenageado foi militar e político brasileiro,

primeiro presidente do regime militar instaurado pelo Golpe Militar

de 1964. 

EFÍGIE HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA (1883 - 1963)

Autor..........................

Em frente ao Shopping Lapa, Piedade

Efígie em bronze sobre base de concreto de forma piramidal.

Henrique José de Souza é o fundador da Sociedade Brasileira de

Eubiose.

BUSTO O REMORSO

Autor..........................

Escola de Belas Artes-UFBA 

A escultura apresenta aspectos do Romantismo e Neoclássico. A

figura parece recuar frente ao horror, notando a expressividade da

musculatura dos ombros, braço e face. A escultura original, em

gesso, foi perdida. Cópias na EBA e Museu de Arte da Bania

BUSTO SIMÓN BOLÍVAR (1783 - 1830)

Autor..........................

Em frente ao Centro de Convenções, Armação.

Busto em fibra de vidro. Militar e líder político venezuelano.

Destacou-se nas guerras de independência da América Espanhola

do Império Espanhol. 

BUSTO D. JOÃO VI (1767 - 1826)

Autor..........................

Em frente ao Palácio da Aclamação 

Monumento em fibra de vidro oferecido pelo governo português em

comemoração aos 200 anos da chegada da Família Real à Bahia.  
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Título..................

Data........................1982

M. Kruchewsky

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2006

Herbert Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Séc. XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Fevereiro de 2001

Deoscóredes Maximiliano dos Santos (Mestre Didi)

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Abril de 2000

Kennedy Salles

Localização.........

Descrição...............

 CONJUNTO ESCULTÓRICO HOMENAGEM A AICO

Autor..........................

Comércio.

Monumento confeccionado em fibra de vidro, em forma de duas

mãos entrelaçadas, com mapas em baixo relevo da América do Sul

e Central em uma mão, e da Península Ibérica, em outra mão.

ESCULTURA CETRO DA ANCESTRALIDADE

Autor..........................

Bairro do Rio Vermelho.

Confeccionada em bronze, com 7,00m de altura, sobre uma calota

de terra gramada, essa escultura é um marco da herança africana,

uma obra de arte e um objeto sagrado que utiliza elementos

significativos da sua herança cultural.

EFÍGIE ANTONIO DE LACERDA

Autor..........................

Praça Municipal, Centro.

Medalhão em bronze. Homenageado construiu, em 1869, a firma

societária Antonio Lacerda e CIA, mais conhecida como companhia

de transportes urbanos, propondo-se a instalação do elevador

hidráulico da conceição (atual Elevador Lacerda).

EFÍGIE RUBÉN DARIO

Autor..........................

Praça Rubén Dario, Morro do Ypiranga, Ondina .

Efígie em bronze sobre pedestal em granito. Homenagem ao

renomado poeta lírico contemporâneo

EFÍGIE MESTRE BIMBA (1900 - 1974)

Autor..........................

Próximo ao Quartel de Amaralina.

Monumento composto de placa de concreto vertical, em forma de

berimbau, onde está aplicada efígie circular em bronze.

Homenagem ao Mestre da Capoeira.
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Título..................

Data........................Século XX

M. Kruchewsky

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Tati Moreno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Diversos

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Diversos

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX (1980) 

Mário Cravo Junior

Localização.........

Descrição...............

CONJUNTO ESCULTÓRICO DOS CORREIOS

Autor..........................

Pátio do prédio Central do Correio da Pituba. 

Conjunto de esculturas de cunho afro-religioso representando os

orixás. Confeccionados com chapas metálicas soldadas (cobre e

latão), onde o artista trabalha a indumentária das figuras

representadas com bastante detalhe.

CONJUNTO ESCULTÓRICO DO UNHÃO

Autor..........................

Museu de Arte Moderna (MAM).

Localizado na área externa do MAM encontra-se o chamado

Parque das Esculturas, uma exposição a céu aberto inaugurada

em 1997. À beira-mar encontram-se obras contemporâneas de

autoria de varios artistas. 

CONJUNTO ESCULTÓRICO DO PASSEIO PÚBLICO

Autor..........................

Avenida Sete de Setembro. (passeio público)

Conjunto de esculturas de diferentes materiais. Foi inaugurado em

1810 pelo 8º Conde dos Arcos, Dom Marcos de Noronha e Brito,

então governador da Bahia (1810 – 1918). 

CONJUNTO ESCULTORICO DO PARQUE DO DIQUE DO 

TORORO

Autor..........................

Dique do Tororó.

Esculturas em fibra de vidro representando Orixás, localizadas no

único manancial natural de Salvador, tombado pelo Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

 CONJUNTO ESCULTÓRICO DE PITUAÇU

Autor..........................

Parque de Pituaçu.

Conjunto de esculturas localizadas no parque de Pituaçu, tendo o

aço como principal material. A coleção deste acervo público é

composta por esculturas contemporâneas do artista Mário Cravo

expostas ao ar livre.
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Título..................

Data........................04/12/2004

Eliana Kertész

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................29/03/2000

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Desconhecido

Desconhecido.

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Diversos

Localização.........

Descrição...............

CONJ. ESCULTÓRICO JARDIM DOS NAMORADOS

Autor..........................

Jardim dos Namorados.

Conjunto de esculturas de vários materiais (fibra de vidro, concreto,

mosaico cerâmico) e diferentes autores situados no jardim dos

namorados.

CRUZEIRO DA BOA VIAGEM

Autor..........................

Em frente à Igreja N. Sra. Da Boa Viagem. 

O Monumento é composto de cruz facetada em 8 lados, sem

ornamentos e base de secção quadrada com dimensões que se

alargam em direção ao piso. Apresenta ainda 02 degraus, também

em mármore, com  planta quadrada e cantos cortados.

ESCULTURA CRUZ DA GALICIA

Autor..........................

Em frente ao Jardim dos Namorados.

Escultura em pedra lavrada, doada pelo Governo da Galícia à

Cidade do Salvador em homenagem aos 450 anos de Fundação.

Peça monolítica, símbolo cultural do povo galego, implantada em

diversos países do mundo.

CONJUNTO ESCULTORICO DO PARQUE DO DIQUE DO 

TORORO

Autor..........................

Margem do Dique do Tororó

Conjunto escultórico em mármore branco, composto de quatro

figuras femininas em estilo neoclássico, independentes uma da

outra e todas com as mesmas dimensões, dispostas em canteiros 

CONJUNTO ESCULTÓRICO MENINAS DO BRASIL

Autor..........................

Ligação com a Av. Oceânica 

Estas esculturas, da artista plástica Eliana Kertész, é uma

homenagem às três raças do Brasil: a Negra, a Branca e a Índia.

Damiana, Mariana e Catarina pretendem, em nome da Bahia,

saudar o Brasil e o mundo com alegria e paz.
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Título..................

Data........................Século XX

Félix Sampaio

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX (1985) 

Caribé

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................ 01/09/2001

Valmir Rocha

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XXI

Fundação Gregório de Mattos

Localização.........

Descrição...............

ESCULTURA PRAÇA DA PAZ CELESTIAL

Autor..........................

Praça Paz Celestial, Bairro da Paz. 

O Objeto escultórico localiza-se no centro da praça, compondo sua

ambientação juntamente com alguns equipamentos de lazer. Cujo

elementos fazem alusão às trajetórias orbitais de corpos no

espaço.

ESCULTURA POMBA DA PAZ

Autor..........................

Bairro da Paz.

Monumento composto por uma escultura em forma de pomba,

simbolizando a paz, em homenagem ao bairro do mesmo nome. A

escultura em argamassa armada, pintada de branco, está

encimada sobre um pedestal em concreto armado natural. 

ESCULTURA PARCERIAS

Autor..........................

Cruzamento Avenida Garibaldi / Avenida Vasco da Gama. 

Objeto escultural em concreto armado, assentado sobre uma base

retangular, sendo composto por seis elementos, que à distância se

cruzam, causando a impressão de mãos entrelaçadas.

ESCULTURA MULHER

Autor..........................

Em frente ao Shopping Center Iguatemi. .

Escultura em bronze representando figura feminina carregando

uma criança. Com uma leve abstração, característica do artista,

chama a atenção pela imponência da figura da mulher sem braços

equilibrando a criança que traz na cintura.

ESCULTURA MÃE RUNHÓ

Autor..........................

Próximo ao Terreiro do Bogum. 

Obra em fibra de vidro, colocada sobre bloco de concreto revestido

e pintado de branco. A escultura representa uma homenagem a

memória da mãe-de-santo Maria Valentina dos Anjos Costa.
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Título..................

Data........................15 de novembro de 1916

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................16 de julho de 1993 

 Marçal Ribeiro da Fonseca

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX (1958)

Mário Cravo Jr. 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................19/10/2003

Juarez Paraíso

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX (1970)

Manoel Bomfim

Localização.........

Descrição...............

ESCULTURA YEMANJÁ

Autor..........................

Ao lado da Igreja Nova de Sant’Ana, Rio Vermelho.

Monumento de cunho afro-religioso, composto de escultura da

sereia representando Yemanjá-divindade das águas – em fibra de

vidro, assentada sobre pedestal de concreto revestido com

apliques variados, conchas e pedra portuguesa.

ESTÁTUA VINICIUS DE MORAES

Autor..........................

Praça Vinícius de Moraes, Itapuã.

A escultura em bronze do cantor e compositor Vinicius de Moraes

está localizada próxima a casa onde viveu e em frente ao Farol de

Itapoã. A praça foi construída em sua homenagem.

ESCULTURA SEREIA DE ITAPUÃ

Autor..........................

Bairro de Itapuã, em frente à Avenida Dorival Caymmi.

Obra em aço carbono, medindo cerca de 1,60m, colocada sobre

bloco irregular de granito marrom com rajadas vermelhas.

Representando Iemanjá " Rainha do Mar".

ESCULTURA RELÓGIO DO SOL

Autor..........................

Entre o Centro de Convenções e o Aeroclube. 

Confeccionado em granito com altura de 4,00m, sobre contenção

de terra gramada, em forma de calota. Significa uma homenagem

a III Conferência Ibero Americana de Chefes de Estado e de

Governo.

ESCULTURA RELÓGIO DE SÃO PEDRO

Autor..........................

Praça do Relógio de São Pedro, Centro.

Monumento em ferro fundido executado em Paris por Henri Le

Paute e instalado no local da antiga Igreja de São Pedro. Na parte

superior possui quatro relógios, supostamente apoiados por quatro

figuras de Atlantes. 
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Título..................

Data........................Século XXI (Abril/2003)

Bel Borba

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1988

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................10 de junho de 2010

 Chico Liberato

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Fevereiro de 2001

Padre Pinto

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Juarez Paraíso

Localização.........

Descrição...............

ESCULTURA GESTAÇÃO

Autor..........................

Em frente ao Parque de Exposições.

Forma monumental criada pelo Artista Juarez Paraíso, lembrando

a forma de um ovo. Trabalha em relevo com motivos orgânicos, foi

confeccionada através da moldagem em fibra de vidro com resina

poliéster pintada em branco. 

ESCULTURA LUZ DAS GESTAÇÕES

Autor..........................

Praça Padre da Natividade, Mares. 

Monumento em fibra de vidro, como parte das comemorações dos

450 anos da Diocese de Salvador, 500 anos de Brasil e 2.000 anos

do Cristianismo. 

ESCULTURA CARAVELAS

Autor..........................

Praça Wilson Lins. Pituba

A obra visa representar a saga dos navegadores portugueses o

desbravador Vasco da Gama. Nas velas da caravela estão

gravadas a Cruz de Cristo dos descobridores portugueses e o

Opaxorô de Oxalá, representando a diáspora africana. 

ESCULTURA MONUMENTO À BÍBLIA

Autor..........................

Ao lado da Casa D´Itália, Centro.

A escultura, datada de 1988, foi inaugurada em comemoração ao

centenário dos Batistas na Bahia. Monumento em forma de esfera

vazada confeccionada em tubos de aço inox e implantada sobre

base em concreto com escadarias.

ESCULTURA ZUMBI DOS PALMARES

Autor..........................

Canteiro central, próximo ao viaduto Zumbi dos Palmares, Retiro.

Homenagem ao herói Zumbi dos Palmares onde o artista escolheu

um cilindro de ferro para representar o tronco e a escravidão. A

partir do cilindro foi recortada uma figura humana que simbiliza a

liberdade conquistada pelos negros.
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Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................7 de setembro de 1919 

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................6 de julho de 1923 

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................28 de janeiro de 1932 

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................10/09/2004

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

ESTÁTUA CONFÚCIO

Autor..........................

Joventino Silva - Parque da Cidade, Itaigara.

Pensador e filósofo chinês. Doação do governo popular da

Província de Shandong, da República Popular da China, em

comemoração ao 30º aniversário das relações diplomáticas com o

Brasil e 5º Aniversário do Acordo de Cooperação com a Bahia.

ESTÁTUA CONDE DOS ARCOS

Autor..........................

Ao fundo da Associação Comercial, Comércio.

Monumento composto de estátua em bronze assentada sobre

pedestal de granito cinza. Representando, respectivamente, a

"Lavoura e Indústria" e o "Comércio" ambas em bronze. O Conde

dos Arcos governou a Bahia de 1810 a 1817 

ESTÁTUA CASTRO ALVES

Autor..........................

Em frente ao Espaço Unibanco de Cinema, Praça Castro Alves. 

Estátua em bronze do grande poeta em atitude declamatória – com

braço direito estendido – implantada no local onde existia, em

1881, o Chafariz do Largo do Teatro, com uma estátua de

Cristóvão Colombo

ESTÁTUA BARÃO DO RIO BRANCO

Autor..........................

Praça do Relógio de São Pedro, Centro.

Monumento em bronze e granito. Na parte superior do pedestal,

encontra-se representado de pé, o diplomata, político, jornalista,

professor e historiador, José Maria da Silva Paranhoso, o Barão do

Rio Branco.  

ESCULTURA VELAS

Autor..........................

Em frente ao Jardim de Alah. 

Próximo ao mar, o monumento Velas faz alusão à navegação.

Composto por três elementos diferenciados em cores e tamanhos

descansa sobre uma base circular.
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Título..................

Data........................10 de janeiro de 1940

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Pasquale De Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................30 de julho de 1893

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XIX

Johann Von Halbig

Localização.........

Descrição...............

ESTÁTUA DA FÉ

Autor..........................

Cemitério do Campo Santo, Federação.

Monumento, em mármore, encomendado pelo Barão de Cajaíba

para homenagear seu filho falecido aos 20 anos, Jose Joaquim

Francisco. Representa a Virtude da Fé. O monumento é tombado

pelo IPAC

ESTÁTUA CONDE PEREIRA MARINHO (1841 - 1914)

Autor..........................

Em frente ao Hospital Santa Isabel, Nazaré.

A estátua, em mármore, é uma homenagem ao vulto do venerado

conde, político e militar, admirado por seu espírito caritativo.

ESTÁTUA D.PEDRO II

Autor..........................

Praça Almeida Couto,  Nazaré

Monumento em Bronze com pedestal em granito que homenageia

o Imperador do Brasil. Possui altura total de 9,30 m. O monumento

originalmente ficava instalado no Campo dos Mártires (atual

Campo da Pólvora). 

ESCULTURA DE FLORA

Autor..........................

Parque Nossa Senhora da Luz, Pituba

Estátua de figura feminina em estilo neoclássico, fabricada em

ferro fundido, possivelmente representando a Primavera. O

monumento já passou por diversos lugares, entre eles, Praça

Almeida Couto em Nazaré e Praça Municipal.   

ESTÁTUA CRISTOVÃO COLOMBO

Autor..........................

Rua Osvaldo Cruz c/ Rua Borges dos Reis, Rio Vermelho.

A estátua do navegador e descobridor da América está apoiada

sobre coluna toscana de marmorite, tendo em sua base quatro

estátuas em ferro fundido. Originalmente ficava no largo do Teatro

(atual Praça Castro Alves) sobre um antigo chafariz.
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Título..................

Data........................29 de janeiro de 1938 (inauguração).

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1954

Pasquale De Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1948

Antônio Caringi

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................24/12/1920

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

ESTÁTUA JESUS CRISTO

Autor..........................

Próximo ao morro Ipiranga, Barra

Monumento escultural de cunho religioso, composto de estátua de

Cristo em mármore branco assentada sobre pedestal revestido por

placas de mármore preto. Originalmente foi instalado no morro

onde ficava o Clube Espanhol, em Ondina. 

ESTÁTUA J. J. SEABRA (1855 - 1942)

Autor..........................

Av. Estados Unidos c/ Rua Miguel Calmon, Comércio.

Monumento em blocos de granito possuindo, na parte frontal,

estátua de J.J.Seabra. O homenageado foi governador da Bahia

em dois mandatos: 1912 - 1916 e 1920 a 1924.

ESTÁTUA IRMÃOS PEREIRA

Autor..........................

Em frente à Capitania dos Portos, Conceição, Comércio.

Monumento composto por três estátuas em bronze sobre pedestal

em granito dos ―Irmãos Pereira‖: Manoel Vitorino Pereira

(governador da Bahia de 1889 a 1890), José Basílio Pereira

(religioso) e Antonio Pacífico Pereira (médico).

ESTÁTUA IMACULADA CONCEIÇÃO

Autor..........................

Praça Padre da Natividade, Mares.

Monumento de cunho religioso, composto de estátua (imagem de

Nossa Senhora Imaculada) em bronze sobre pedestal de granito

rosa de forma piramidal. Aplicada ao pedestal, uma efígie do Papa

Pio XII, também em bronze.

ESTÁTUA GÓES CALMON (1874 - 1932)

Autor..........................

Instituto de Letras, Nazaré.

Monumento, em bronze, anteriormente instalado em frente à

escola pública primária, que lhe consagra o nome, em praça

ajardinada. O homenageado foi Jurista, economista e político,

ocupando o cargo de Governador da Bahia de 1924 a 1928. 
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Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................21 de agosto de 1953 (inauguração) 

José P. Barreto

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1971

Lucy Viana

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................30 de janeiro de 1951

Rodolfo Bernardelli

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................29/03/1999 (Originalmente)  08/07/2005 (Atualmente) 

Vauluizo Bezerra Rodrigues

Localização.........

Descrição...............

ESTÁTUA THOMÉ DE SOUZA (REPRODUÇÃO)

Autor..........................

Praça da Sé (Originalmente)

Praça Municipal (Atualmente).

A estátua de Thomé de Souza é uma reprodução do Artista

Vauluizo Bezerra baseada na escultura feita por Pasquale de

Chirico que se encontra na escadaria interna do Palácio Rio

Branco. O homenageado foi o fundador da Cidade do Salvador

ESTÁTUA TEIXEIRA DE FREITAS (1816 - 1883)

Autor..........................

Fronteira à Faculdade de Direito, Graça. 

Importante jurista brasileiro, sua estátua está situada em frente a

Faculdade de Direito e foi executada a partir do molde em gesso

existente na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

ESTÁTUA PELÉ

Autor..........................

Arena Fonte Nova, Nazaré

Edson Arantes do Nascimento mundialmente conhecido como

Pelé, é o mais famoso jogador de futebol brasileiro de todos os

tempos. Considerado por muitos o maior jogador da história do

futebol mundial.

ESTÁTUA MARIA QUITÉRIA DE JESUS MEDEIROS (1792 - 1853)

Autor..........................

Largo da Soledade

Heroína da Guerra da Independência, Maria Quitéria de Jesus

Medeiros, órfã de mãe, aos dez anos assumiu a responsabilidade

de cuidar da casa e dos irmãos. Analfabeta, aprendeu a montar e

usar armas. Monumento em bronze com pedestal em granito.

ESTÁTUA LUIZ TARQUINIO (1844 - 1903)

Autor..........................

Av. Luis Tarquinio, Boa Viagem

Monumento em mármore branco. Homenageado foi o fundador da

importante indústria de fiação Empório Industrial do Norte.
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Título..................

Data........................2 de julho de 1923 

Pasquale De Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Márcia Magno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1862

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1860

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XVIII

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

CHAFARIZ QUINTA DOS PADRES

Autor..........................

Arquivo Público do Estado, Baixa de Quintas. 

Chafariz de forma quadrada em pedra de lioz, tendo em cada um

dos lados semicírculos do mesmo material. Utilizado inicialmente

para o recreio dos Jesuítas, hoje abriga o Arquivo Publico do

Estado.

CHAFARIZ DA INDEPENDÊNCIA OU CABOCLA

Autor..........................

Em frente ao Quartel da Policia Militar, Aflitos. 

Chafariz de grande beleza, em mármore de carrara. No topo

alegoria alusiva à Independência da Bahia, composta pela estátua

de uma cabocla empunhando lança e pisando uma hidra. O

monumento já esteve na Praça da Piedade e no Largo 2 de Julho.

CHAFARIZ DE LORD COCHRANE

Autor..........................

Centro da Praça Lord Cochrane, Av. Garibaldi.

Homenageia o almirante escocês, comandante da Marinha Imperial 

Brasileira. Originalmente continha a estátua de Cristóvão Colombo

e ficava no Largo do Teatro (atual Praça Castro Alves). Esteve

também na Praça da Inglaterra e no Asilo D. Pedro II.

ESTÁTUA ZUMBI DOS PALMARES

Autor..........................

Praça da Sé- Centro Histórico.

Zumbi é hoje, para determinados segmentos da população

brasileira, um símbolo de resistência. Em 1995, a data de sua

morte foi adotada como o Dia da Consciência Negra.

ESTÁTUA VISCONDE DE CAYRU (1756 - 1835)

Autor..........................

Em frente ao Mrcado Modelo, Comércio

Monumento que tem como destaque, no topo estátua de bronze

representando o Visconde de Cayru, em posição sentada. O

homenageado foi economista, parlamentar, orador e político.
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Título..................

Data........................1863

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX (1990)

Bel Borba

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Val Dosner (fabrico nas forjas de Mme. Veuve André & Fils)

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1936

Pasquale de Chirico

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................30 de janeiro de 1951 (inauguração)

Jair Brandão

Localização.........

Descrição...............

HERMA LUIZ GAMA

Autor..........................

No centro da praça.

Monumento composto de pedestal em concreto, revestido por

placa de granito vermelho polido, encimado por cabeça em bronze

do homenageado Luiz Gama (1830-1882), glória da raça negra na

Bahia.

HERMA DE JOAQUIM FRANCISCO DO LIVRAMENTO 

Autor..........................

Em frente à Igreja Órfãos de São Joaquim. 

Monumento em bronze assentado sobre pedestal de granito cinza,

tipo coluna, com volutas na parte superior em trabalho de cantaria.

A base é quadrada, no mesmo material. O homenageado foi o

fundador do Colégio dos Órfãos de São Joaquim. 

CHAFARIZ DO TERREIRO DE JESUS

Autor..........................

Ao Lado da Antiga Faculdade de Medicina, Terreiro de Jesus.

Monumento em ferro fundido, construído pela Companhia do

Queimado, 1ª concessionária na captação, tratamento e

distribuição de água no país, está implantado sobre base circular

em Mármore de Carrara.

CHAFARIZ YEMANJÁ

Autor..........................

Próximo a Casa Shopping Cidade, Itaigara.

Chafariz composto de bacia circular em concreto revestido com

pedra portuguesa na parte exterior e elemento central cujo

destaque é a escultura de uma sereia grávida em fibra de vidro,

representando orixá das águas – Yemanjá. 

CHAFARIZ SENHOR DO BONFIM

Autor..........................

Em frente a Igreja do Bomfim.

Chafariz totalmente em mármore de carrara, de grande valor

artístico e monumental, pela harmonia de suas formas e nobreza

do material. Encimando o monumento, estátua de Jesus Cristo 
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Título..................

Data........................2001

Herbert Viana de Magalhães

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................13 de janeiro de 1931

Hugo Bertazon

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................29/03/1999

Mário Cravo Junior

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2 fevereiro de 1900 (inauguração)

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

MARCO HERÓIS DE CANUDOS

Autor..........................

 Forte de são Pedro, Centro. 

Homenagem a Guerra de Canudos, revolução de Canudos ou

insurreição de Canudos, que foi o confronto entre um movimento

popular de fundo sócio-religioso e o Exército da República, que

durou de 1896 a 1897.

MARCO CRUZ DA REDENÇÃO

Autor..........................

Ladeira da Redenção, esquina com Av. D. João VI, Brotas.

O Marco foi assentado numa pequenina praça no fim de linha de

Brotas, relembrando a expulsão dos holandeses da Bahia. 

Composto por uma cruz de ferro, assentada sobre um pedestal de

concreto pintado de azul. 

MARCO DA CRUZ CAIDA

Autor..........................

 Ao lado do Paço Arquiepiscopal, Praça da Sé. 

Escultura em aço inox que homenageia o desaparecimento da

antiga Sé Primacial do Brasil. Contém de alguma forma, como obra

contemporânea, referências plásticas à grandeza e a

monumentalidade arquitetônica da Catedral.

HERMA VIRGILIO (70 a.C. - 19 a.C.)

Autor..........................

 No jardim do Colégio Central da Bahia, Av. Joana Angélica.

Inaugurado em 30 de novembro de 1932 o monumento é uma

herma em mármore atualmente encontrado em um pedestal de

tijolo aparente. O homenageado foi considerado ainda em vida

como o grande poeta romano e expoente da literatura latina.  

HERMA PADRE ANTONIO

VIEIRA

Autor..........................

Entre a Rua do Tesouro e o Largo da Ajuda, Centro.

Busto em bronze com pedestal em granito. Foi um religioso,

escritor e orador português da Companhia de Jesus. Destacou-se

como missionário em terras brasileiras. Tendo como grande

importância na literatura barroca no Brasil.
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Título..................

Data........................22 de janeiro de 1815

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1949

Corpo de Engenharia da PMS

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1949

Marco de Fundação da Cidade

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................01/11/2001

Moisés Preto Paulo

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1807

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO

Autor..........................

Em frente à Igreja de São Francisco,Centro. 

Monumento de cunho religioso composto por peça monolítica em

pedra calcárea (Lioz), em forma de cruzeiro, assentada sobre

pedestal quadrangular constituído por blocos trabalhados, no

mesmo material.

MARCO PADRÃO DO DESCOBRIMENTO

Autor..........................

 Em frente ao Farol da Barra, Barra.

Réplica do padrão português que assinala o descobrimento da

Baia de Todos os Santos, pela armada do navegador Gonçalo

Coelho, integrada por Américo Vespúcio, em 01 de Novembro de

1501. 

MARCO DA FUNDAÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR

Autor..........................

Em frente ao Forte São Diogo, Barra. 

O monumento oferecido pela colônia portuguesa da Bahia à

Cidade consiste de uma coluna de pedra de Lioz, tendo 6,00

metros de altura, encimada com um escudo português. Possui,

ainda um painel de azulejos e placas alusivas ao acontecimento.

4º CENTENÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR

Autor..........................

Ao lado da Igreja N. Sra. da Ajuda, Centro.

Construído em cantaria de arenito lavrado e uma escultura em alto

relevo do Brasão de Armas da Cidade do Salvador, com a pomba

e o ramo de oliveira no bico.

OBELISCO AO PRINCIPE REGENTE D.JOÃO VI

Autor..........................

 Em frente ao Palácio da Aclamação, Centro.

Monumento de 12 metros de altura em calcáreo lioz. Foi mandado

erigir pelo Senado da Bahia, em homenagem ao fato histórico do

desembarque de D. João VI na Bahia, em 22 de janeiro de 1808.
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Título..................

Data........................Século XX

Hector Julio Páride Bernabó (Carybé)

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2014

Almandrade

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1983

Mário Cravo Júnior

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Reinaugurado em 14/01/2005

Projeto de Diógenes Rebouças e esculturas de Mário Cravo

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................13 de dezembro de 1886

W. Stevenson

Localização.........

Descrição...............

MEMORIAL DR. JOHN L. WOOD PATERSON (1820-1867)

Autor..........................

 Largo da Graça, Praça Dr. Paterson

Monumento composto de cripta vazada em forma de arco gótico,

em granito, com nicho, dentro do qual se encontra um busto em

mármore branco do homenageado Dr. John Paterson, médico

inglês.

MONUMENTO DR. EDGAR SANTOS

Autor..........................

Ao lado da reitoria da UFBA, Canela. 

Monumento em concreto revestido em mármore, contendo

escultura em cobre, efígie do homenageado e escudo da UFBA do

mesmo metal. O homenageado foi médico e primeiro reitor da

Universidade Federal da Bahia 

MONUMENTO CLÉRISTON ANDRADE

Autor..........................

Em frente à entrada da Rua Adhemar de Barros, Ondina. 

Monumento de grandes proporções volumétricas (14 metros de

altura), em concreto revestido com placas de mármore.

Homenagem à Clériston Andrade, prefeito de Salvador em 1970, e

demais vítimas do acidente aéreo ocorrido em 1982.

MONUMENTO PARA O CAMPUS

Autor..........................

Campus da UFBA

Com dimensões de (5 x 4 x 2,5) m, a obra é composta por peças

metálicas nas cores primárias azul, vermelho e amarelo,

associadas entre si por meio de encaixes e solda. 

PAINEL DE CARIBÉ

Autor..........................

 Edifício Desembargador Bráulio Xavier. 

Painel em concreto aparente instalado sob a fachada do Edifício

Bráulio Xavier. A obra se destaca na paisagem quando vista a

partir da Praça Castro Alves ou subida da Rua Chile. 
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Título..................

Data........................Luiz Paulo Conde, Mauro Neves Nogueira e Edgar Duvivier 

 Época: 1998 (inauguração)    

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................02 de julho de 1895 (inauguração)

 Comendador Carlo Nicoli

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Márcia Magno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1970

Mário Cravo 

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1986

 André Sá

Localização.........

Descrição...............

MONUMENTO NEWTON RIQUE

Autor..........................

Praça Newton Rique, em frente ao Shopping Iguatemi.

O monumento possui 4 pilares inclinados, em concreto revestidos

com placas de mármore e granito, com tonalidades variadas.

Construído como homenagem póstuma a Newton Rique, fundador

do Shopping Iguatemi em 1975.

MONUMENTO À CIDADE DO SALVADOR

Autor..........................

 Bairro do Comércio, vizinho à Capitania dos Portos. 

De concepção moderna idealizada pelo escultor Mario Cravo e

localizado onde antigamente ficava o primitivo Mercado Modelo, o

monumento foi erguido em 1970 e possuía dupla função: escultura

e fonte luminosa. Tombado pelo IPAC. 

MONUMENTO EDGARD SANTOS

Autor..........................

 Próximo ao Hospital Roberto Santos, Narandiba. 

Trata-se de bloco em concreto de forma piramidal, possuindo em

uma das faces a escultura da cabeça do médico e reitor da UFBA,

também em concreto. O monumento encontra-se implantado sobre

base quadrada, com altura média de 1,20m.

MONUMENTO AO DOIS DE JULHO

Autor..........................

 Bairro Centro, Largo do Campo Grande. 

O majestoso monumento de 25,86 metros de altura foi erigido em

homenagem à independência da Bahia (2 de julho de 1823).

Compõe-se de grupos escultóricos em bronze e pedestal de

mármore de Carrara.

MEMORIAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Autor..........................

 Av. Luis Viana Filho – Paralela.

Monumento contendo a estátua do homenageado, espelho d’água

e monólitos que representam, através das suas cores, o Estado da

Bahia. O homenageado foi político, filho de Antonio Carlos

Magalhães, tornando-se presidente da Câmara dos Deputados.
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Título..................

Data........................23 de novembro de 1874 

 João Francisco Lopes Rodrigues

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1743

Pascoal Marques de Almeida

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2013

Bel Borba

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................1983

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2010

Bel Borba

Localização.........

Descrição...............

ESCULTURA AYRTON SENA (1960 - 1994)

Autor..........................

Centro Administrativo da Bahia

Escultura em aço recortado e pintado nas cores preto e branco.

Homenagem ao maior piloto de Fórmula 1 do Brasil.

MONUMENTO À ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (1927-2007)

Autor..........................

Centro Administrativo da Bahia

Monumento em concreto armado em frente a Assembléia

Legislativa que homenageia o político baiano. Foi prefeito,

governador da Bahia por 3 vezes, ministro e presidente do senado. 

ESCULTURA EM HOMENAGEM A ANTIGA FONTE NOVA

Autor..........................

Arena Fonte Nova

Escultura executada com fragmentos da implosão do antigo

estádio da Fonte  Nova, dando lugar a construção da atual arena.

ORATÓRIO CRUZ DO PASCOAL

Autor..........................

Santo Antônio Além do Carmo. 

Monumento composto de base em cantaria de arenito sustentando

coluna toscana construída em alvenaria e revestido com azulejos

do século XVIII. Encimando o monumento encontra-se uma

pequena cruz e nicho contendo Nossa Senhora do Pilar. 

MONUMENTO À BATALHA DE RIACHUELO

Autor..........................

 Em frente à Associação Comercial, Comércio.

Monumento de grande beleza simbolizando a vitória do Brasil na

Batalha do Riachuelo (Guerra do Paraguai). É composto de coluna

de bronze com fuste adornado e capitel em volutas, sustentando

esfera sobre a qual se encontra a figura da Vitória (mulher alada).
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Título..................

Data........................2010

Mário Cravo

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2014

Bel Borba

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................2013

Tatti Moreno

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................

Ray Vianna

Localização.........

Descrição...............

ESCULTURA ODOYÁ

Autor..........................

Praia do Rio Vermelho 

Escultura em aço inox em forma de peixe. Homenagem aos

pescadores do Rio Vermelho.

ESTÁTUAS DE JORGE E ZÉLIA

Autor..........................

Largo de Santana, Rio Vermelho

Monumento em bronze. Homenagem ao grande escritor baiano e

sua esposa.

ESCULTURA IRMÃ DULCE (1914 - 1992)

Autor..........................

Largo de Roma

Escultura em aço homenageia uma das mais importantes ativistas

humanitárias do século XX: o "anjo bom da Bahia". Foi indicada ao

Prêmio Nobel da Paz no ano de 1988 e em 2001, foi eleita pela

revista Isto É "a religiosa do século XX".

ESCULTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Autor..........................

Centro Administrativo da Bahia

Monumento em aço inox composto de quatro grandes arcos

soldados
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Relação de monumentos desaparecidos
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Título..................

Data........................Inaugurado em 1985 

Calazans Neto

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Inaugurado em 13 de dezembro de 1949 (inauguração)

Desconhecido

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Inaugurado em 3 de julho de 1923 

Wilson & Cia.

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Século XX

Jair Brandão

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Inaugurado em 2 de julho de 1920

Localização.........

Descrição...............

MARECHAL CASTELO BRANCO (1897-1967) 

ODE A JORGE AMADO

Autor..........................

Confluência entre a Avenida Paralela e o Imbuí.

Escultura que originalmente era confeccionado em chapas de latão

e sustentava uma esfera de vidro foi, posteriormente, substituida

por fibra de vidro.Retirada para construção de viaduto sobre a Av.

Paralela.

ALMIRANTE MARQUÊS DE TAMANDARÉ

Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, (1807—1897)

foi um militar da Marinha do Brasil. O busto foi retirado do seu local

de origem.

Bairro de Nazaré, em frente à Igreja N. Sra. Auxiliadora.

Conselheiro Almeida Couto (1835-1895) foi médico, político e

professor. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia, em

1857, exercendo a carreira do magistério na Faculdade de

Medicina da Bahia em 1883. busto desaparecido em 2013

Monumento foi retirado em agosto de 1953 para colocação da

estátua de Maria Quitéria. Não se sabe o destino

Autor..........................

Em frente à Cabana da Barra, Farol da Barra.

BUSTO DO CONSELHEIRO ALMEIDA COUTO

Autor..........................

Autor..........................

Vale de Nazaré. 

Desaparecido em 2013. Monumento composto de pedestal em

forma de pirâmide delgada, encimado pela cabeça em bronze do

homenageado. Humberto de Alencar Castello Branco foi presidente

do Brasil de 15/4/1964 a 15/3/1967. 

MONUMENTO À LIBERDADE

Autor..........................

Praça da Soledade
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Título..................

Data........................Inaugurado em 1949

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Inaugurado em 27 de dezembro de 1973

Localização.........

Descrição...............

Título..................

Data........................Inaugurado na década de 50

Autor..........................Belando Belandi

Localização.........Ao lado do antigo cinema Glauber Rocha

Descrição...............

Escultura de concreto representando um menino carregando

jornais, vestido de calças arregaçadas, boné e bebendo água.

Título..................

Data........................

Autor..........................Zenildo

Localização.........Pedra da Sereia, Rio Vermelho

Descrição...............Estátua desaparecida em agosto de 1991. 

BUSTO DE SANTOS DUMONT

Autor..........................

Aeroporto 2 de Julho

Busto em homenagem ao pai da aviação, inaugurado pelo

governador Antonio Carlos Magalhães, o Major-Brigadeiro Alberto

Costa Matos e o Vice-Governador Menandro Minahim

TÁBUAS DA BÍBLIA

Autor..........................

Campo da Pólvora

Monumento com os Dez Mandamentos. Encontra-se guardado na

Fundação Gregório de Mattos

RELÓGIO DE NAZARÉ

Autor..........................

Nazaré. Próximo ao Hospital Santa Luzia

Relógio em forma de coreto com mirante superior.

ESTÁTUA DA SEREIA NEGRA DO RIO VERMELHO

PEQUENO JORNALEIRO
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Título..................

Data........................

Autor..........................

Localização.........Praça da Piedade

Descrição...............

Retiradas para a requalificação da praça. Algumas partes

encontram-se na Fundação Gregório de Mattos

Título..................

Data........................Inaugurado em 08 de outubro de 1974

Autor..........................

Localização.........

Descrição...............Busto em homenagem ao escritor espanhol.

Título..................

Data........................29.03.2003

Autor..........................Siron Franco

Localização.........Vale dos Barris

Descrição...............

Formado por 454 figuras fundidas em alumínio reciclado,

representando desenhos recriados do rupestre brasileiro, da Bahia

e de Goiás. As últimas peças foram furtadas em 2013

Título.................. BUSTO DE PEDRO CALMÓN

Data........................23 de dezembro de 2002

Autor..........................Márcia Magno

Localização.........Academia de Letras, Nazaré

Descrição...............

Desaparecido em 2013. Busto em bronze do historiador e orador,

professor, reitor, escritor, político e advogado. 

Título.................. BUSTO DE EDGARD SANTOS

Data........................século XXI

Autor..........................

Localização.........Rótula entre a Av. Paralela e a Av. Edgard Santos.

Descrição...............

Busto em bronze sobre pedestal em granito polido com duas

placas de identificação em homenagem ao grande reitor Edgard

Santos. Desaparecido em 2012

MURAL RUPESTRE BRASILEIRO

BUSTO DE CERVANTES

ESTÁTUAS DE MÁRMORE DA PIEDADE



297

Título.................. BUSTO DO GENERAL ARTIGAS

Data........................1999

Autor..........................

Localização.........Parque Costa Azul, 

Descrição...............

Busto do herói uruguaio sobre pedestal triangular revestido em

granito, assentado em base de alvenaria de pedra com 1,40

metros de altura. Desaparecido em 2014

Título..................EFÍGIE DE SILVIO DEOLINDO FRÓES

Data........................Julho de 2012

Autor..........................Nanci Novais

Localização.........Ao lado da Igrja Bom Jesus dos Aflitos

Descrição...............

Efígie em bronze do Maestro baiano, fundador da Escola de

Música. Foi também Engenheiro, matemático, filólogo, poeta,

arranjador, orquestrador, instrumentista e professor.

Título..................BUSTO EURYCLES DE MATTOS

Data........................

Autor..........................

Localização.........Rio Vermelho

Descrição...............

O homenageado foi jornalista. A convite de Irineu MArinho,

participou ativamente da fundação do jornal O GLOBO

Título..................ESTÁTUAS DA PRAÇA MUNICIPAL

Data........................

Autor..........................

Localização.........Praça Thomé de Souza

Descrição...............

As estátuas ornavam a balaustrada da praça Thomé de Souza,

próximo ao Elevador Lacerda. 

Título.................. CHAFARIZ DE ITAPUÃ

Data........................

Autor..........................

Localização.........

Calçadão da Praia de Itapuã, em frente a atual Delegacia de

Polícia.

Descrição...............

Chafariz utilizado para distribuição de água a população do bairro

de Itapuã.
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Título.................. CHAFARIZ DO LARGO 2 DE JULHO

Data........................

Autor..........................

Localização.........Largo 2 de Julho

Descrição...............

Chafariz encimado por pequena escultura. Bastante utilizada pelos

agueiros na distribuição de água para a população.


