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O Centro Antigo de Salvador é, indiscutivelmente, uma das áreas urbanas mais 

simbólicas da história do Brasil. Seu perímetro abrange diversos sítios de 

fundamental importância para a cultura brasileira, muitos deles reconhecidos 

como patrimônio cultural do Brasil ou da Bahia através do tombamento, como o 

Bairro do Comércio, o Largo da Palma, o Largo da Saúde, o Dique do Tororó e 

a Soledade. Além disso, e acima de tudo, o Centro Antigo de Salvador inclui o 

nosso Centro Histórico, tombado pelo IPHAN e declarado, em 1985, como 

Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, o que lhe garante a mesma 

importância e reconhecimento mundiais que possuem Veneza, a Grande 

Muralha da China, as margens do rio Sena em Paris ou Machu Picchu, no Peru, 

dentre outros. 

 

A importância cultural do Centro Antigo de Salvador, contudo, não tem sido 

suficiente para impedir seu acelerado processo de degradação e esvaziamento, 

perceptível pelo senso comum e comprovado por levantamentos como aquele 

realizado pelo Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador (ERCAS), 

que identificou, na área, mais de 1.200 imóveis desocupados. 

O excelente trabalho desenvolvido pelo ERCAS, criado em 2007 e coordenado 

pela arquiteta Beatriz Cerqueira Lima, produziu um excepcional conjunto de 
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levantamentos e diretrizes para a área, resultado de contínua discussão com 

diversos segmentos da sociedade. Entretanto, essa e outras ações 

governamentais planejadas nos últimos anos visando à recuperação dessa área 

não têm sido suficientes para reverter esse processo. Embora esses 

levantamentos e estudos constituam importante subsídio para o planejamento 

do Centro Antigo de Salvador, a situação de degradação e esvaziamento 

somente se acelerou, até o momento. 

Essa situação possui diversas causas, dentre as quais as de natureza política, 

destacando-se o vazio institucional decorrente da ausência, há quase trinta 

anos, da Prefeitura Municipal de Salvador no nosso Centro Histórico, e o 

abandono, pela atual gestão do Governo Estadual, do modelo – altamente 

criticado – adotado a partir de meados dos anos 1990, sem que fossem 

implementadas soluções alternativas. Outros graves problemas estão 

relacionados à questão da mobilidade, e vão das calçadas semidestruídas e 

tomadas por postes, placas de sinalização e ambulantes até a ausência de um 

transporte de massa que articule a área ao restante da cidade, além da carência 

de estacionamentos e do sucateamento e abandono dos elevadores e planos 

inclinados que, há mais de um século, conectavam as Cidades Alta e Baixa. 

A reversão da situação atual do Centro Antigo de Salvador deve ser entendida 

como prioridade em nossa cidade e só será possível com o comprometimento 

de todos os agentes sociais: as três esferas de governo, a sociedade civil, as 

instituições acadêmicas e, evidentemente, a população residente na área e na 

cidade como um todo. 

A Prefeitura Municipal de Salvador parece demonstrar que finalmente assumirá 

o seu papel nesse processo, uma vez que o novo Prefeito ACM Neto já 

demonstrou sua preocupação com o futuro da área, ao definir como prioritária a 

implantação de uma Prefeitura-Bairro no Centro Histórico de Salvador. 

A Prefeitura se junta, assim, aos Governos Federal e Estadual, que têm sido os 

principais agentes públicos atuantes na área nas últimas décadas, seja através 

dos investimentos realizados, seja pela atuação na salvaguarda do patrimônio 



tombado, através do IPHAN e do IPAC. O cumprimento dos compromissos 

internacionais relativos à tutela de um sítio inscrito na Lista do Patrimônio 

Mundial, como é o caso do Centro Histórico de Salvador, cabem, porém, não 

apenas ao Estado e à União mas também à Prefeitura, e somente a esta última 

cabe, constitucionalmente, o planejamento e o controle do uso, do parcelamento 

e da ocupação do solo urbano. 

Seja pela sua singularidade e importância, seja pelo processo de esvaziamento 

e degradação em que se encontra, o Centro Antigo de Salvador e seu processo 

de requalificação devem ser objeto de toda atenção pelas três esferas de 

governo. O nosso Centro Antigo é nossa prioridade! 
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