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ABSTRACT 
 
Open public spaces have great importance in urban environment nowadays and must be studied to detect 
the relation with space and landscape in urban evolution history. This work examines the plaza named 
“Campo Grande”  (Large Plaza) which is one of the most ancient open public spaces in Salvador City – 
Brazil. Its history was studied and those most important periods of space transformation had been 
detached. Plaza’s origin was researched and all those periods of great interventions, until 2003. 
Landscape’s modifications were observed in all periods in the plaza and in its urban circuit. This plaza 
has a great important green area that is considered one of the most used public spaces and also has a 
great historic meaning to people in Salvador City.   
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1. INTRODUÇÃO 
  
A sociedade, hoje em dia, tem desenvolvido sua vida diária mais em espaços privados do que públicos e, 
em vista disso, a cidade e seus espaços urbanos passaram a receber um novo e influente papel como 
espaço público. Existe uma tendência mundial em se resgatar a importância dos espaços públicos abertos, 
levando em conta o cidadão que os utiliza. Espaços públicos perdidos estão sendo retomados e novos 
espaços são construídos por todo o mundo a fim de melhorar o equilíbrio entre as funções da cidade como 
lugar de encontro, lazer, circulação e comércio. Estratégias de remodelação dos espaços públicos têm sido 
implementadas em todo o mundo, introduzindo o conceito de “cidade recuperada”, onde os espaços 
públicos passam por uma reformulação arquitetônica, passando a desempenhar antigas e novas funções, 
mas priorizando o usuário e o pedestre, principalmente.  
 

Segundo GEHL & GEMZOE (2002), durante os últimos 30 ou 40 anos, começou a crescer de novo o 
interesse nos espaços públicos como uma espécie de reação ao empobrecimento crescente das suas 
condições e muitas cidades tem se esforçado para conceder melhores oportunidades aos pedestres ou 
usuários desses espaços. Isso tem resultado em estudos sobre projetos de espaços públicos e reavaliações 
dos espaços nas cidades. Modelos que valorizam o usuário nos espaços e projetos de “pedestrianização”  
de centros tem sido uma forte tendência nas tentativas de resgatar a importância e qualificar melhor o 
ambiente urbano.  
Nesse sentido, os estudos de resgate da história dos espaços públicos ganham força para estabelecer 
relações entre velhas e novas funções, além de reforçar a memória do local. A história dos espaços ajuda 



em outros trabalhos de avaliação do mesmo e podem fornecer subsídios sobre as vocações do lugar para 
melhorar projetos futuros.    
 

No Brasil, essa tendência também está sendo verificada, principalmente nos grandes centros urbanos. Em 
geral, os centros das cidades brasileiras possuem os espaços mais antigos e guardam importantes relações 
históricas com o entorno. Em Salvador, Capital do Estado da Bahia, muitos espaços públicos antigos se 
consolidaram como espaços de encontro, sendo a história do lugar de fundamental importância no 
processo de afirmação do espaço como espaço urbano.  
 

A atual administração municipal da Cidade de Salvador vem demonstrando interesse em resgatar alguns 
dos espaços públicos mais importantes da cidade, sendo a Praça Dois de Julho ou do Campo Grande 
(como é mais conhecida), uma das que mais se destaca, não só pelo seu tamanho como pela sua história 
que se remete ao século XIX, época de mudanças marcantes no país. Dentre essas mudanças, a mais 
importante foi a Independência proclamada em 1822, e a soberania do Estado Brasileiro, conseguida após 
as vitórias da Independência da Bahia, em 2 de Julho de 1823.     
 

O objetivo desse artigo é dissertar a respeito desse espaço de extrema importância histórica para a 
paisagem da cidade e como espaço livre público dos mais usufruídos pela população soteropolitana. Este 
trabalho apresenta um histórico do Campo Grande e um relato das mudanças da paisagem com a evolução  
da praça e do seu entorno imediato, até os dias atuais, quando sofreu uma recente e importante intervenção 
paisagística. 
 
 
2. HISTÓRICO DO CAMPO GRANDE 
 

2.1. Origem do Espaço 
 
O bairro do Campo Grande como, hoje, é conhecida a área que abrange a praça em estudo, fica localizado 
na parte sul da Cidade de Salvador, levando em conta os vetores de expansão urbana, desde o século da 
origem da cidade, que impulsionaram o seu crescimento para esses lados. O Campo Grande como espaço 
público, antes de virar praça, era uma grande área pantanosa próxima ao Forte de São Pedro, que derivou 
o nome do antigo bairro do Campo Grande de São Pedro, hoje, conhecido somente como Campo Grande. 
Localizado entre o caminho de Vila Velha, que ligava a Vila do Pereira (onde, hoje, está o Largo da Barra 
e adjacências) e a Porta Sul da Cidade de Salvador (onde, hoje, está o início da Rua Chile, junto à praça 
Castro Alves), o sítio que, hoje, é ocupado pelo Campo Grande, era o que apresentava maiores 
dificuldades topográficas. 
 

De acordo com MARTINEZ (1997), no século XIX, com a assinatura do tratado de 1810 entre Brasil e 
Inglaterra, os ingleses foram se estabelecendo ao sul do Forte de São Pedro, em Salvador-BA. Pouco 
adiante, estava a Igreja Anglicana (hoje, já demolida) para atender a colônia inglesa. Num tempo em que a 
igreja oficial era a Católica Apostólica Romana, os ingleses tiveram força para colocar o seu templo em 
frente à área de uma praça (na época, apenas um largo) que começava a ganhar condições de praça 
principal da cidade. O Reverendo George Edward Parker pediu ao governo da Província autorização para 
aterrar e ajardinar uma área em frente ao templo, que não era praça nem sequer um terreno aplainado e 
tinha graves problemas topográficos (vide Figura 1). Dessa forma, surgiu um jardim ao gosto inglês e 
desenvolveu-se o bairro do Campo Grande de São Pedro.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 1 – Primeiro desenho do Parque do Reverendo Parker de 1840, com a localização das primeiras árvores. 

Fonte: Projeto Executivo de Paisagismo da Praça 2 de Julho - Campo Grande, Volume 1, pág.7, 1997. 
 

2.2.  O Parque do Reverendo Parker 
 
Ali mesmo, no Campo Grande, o Reverendo Parker decidiu edificar a sua casa que, depois, serviu de 
residência dos senhores cardeais da Igreja Católica, segundo MARTINEZ (1997). Atualmente, a casa foi 
vendida para um empreendimento privado e construção de um prédio de luxo no mesmo local, mas 
preservando a mesma como elemento do conjunto. Elevações naturais do terreno e valas cavadas pelas 
enxurradas criavam dificuldades para aquela que foi a primeira grande via da cidade. No final da década 
de 30 do século XIX, começaram as obras de nivelamento e urbanização do que viria a ser o Campo 
Grande de São Pedro. Área atualmente ocupada pelo Teatro Castro Alves também foi rebaixada e aterros 
foram feitos no intuito de diminuir a continuidade do “Vale do Canela” até quase o muro do Forte de São 
Pedro (MARTINEZ, 1997; TEIXEIRA, 2001).  
 

Na época do Reverendo Parker, a obra foi interrompida, mas o presidente da Província Francisco 
Gonçalves Martins, com a ajuda do próprio reverendo, que também era empreiteiro, aproveitou 120 
escravos africanos apreendidos por terem sido importados ilegalmente e deu continuidade à obra que 
pretendia ser “...o mais belo e perfeito local desta cidade, onde podem ter convenientemente lugar as 
revistas e paradas de tropas, e quaisquer outros divertimentos”, segundo o próprio presidente (MARTINS, 
1851). Gonçalves Martins ressalta ainda, em 1853, a resolução de fazer passeios nos dois lados que se 
comunicam com a estrada da Vitória.  
 

2.3 A Inauguração em 1895 
 
Na última década do século XIX, na Cidade de Salvador, as praças começam a ser tratadas com cuidados 
estéticos e como espaço de encontro e lazer. O Campo Grande ainda primitivo e com as mesmas árvores 
plantadas pelo Reverendo Parker, já contava com alguns chalés e o Hotel dos estrangeiros ao seu redor 
(vide figura n°2). O traçado da praça em forma de cruz a dividia em quatro blocos de jardim, como mostra 
um desenho antigo do início do século XX na figura 3. A praça refletia os princípios do iluminismo 



francês posto em prática no Rio de Janeiro por Glaziou. A sua composição é em cruz cujo eixo é marcado 
pelo “maior monumento da América do Sul” (MARTINEZ, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Foto de 1846 do Parque do Reverendo Parker, antes do projeto para se tornar a Praça Dois de Julho. 
Fonte: CARDOSO et all (1997). 

 

Já se falava na época em um monumento para celebrar o “Dois de Julho”, data comemorativa da 
Independência da Bahia. O monumento tinha tema e maquete, mas ainda havia dúvidas sobre o lugar para 
a sua implantação. Através de um plebiscito, o local do Campo Grande foi escolhido para a localização do 
monumento. O curioso é que o resultado publicado em 4 de agosto de 1891 dá o Campo do Barbalho 
como o escolhido, mas a comissão organizadora do plebiscito deu a palavra final e então se deu, em 2 de 
julho de 1895, a inauguração da praça e do monumento, com missa campal, festa e ampla divulgação na 
imprensa local. O monumento do “Caboclo” (como é conhecido) homenageia os caboclos que lutaram na 
guerra pela independência da Bahia. A praça passou a ter status cívico com a sua inauguração. A figura 4 
mostra duas imagens do famoso monumento, sendo a primeira, na época da inauguração da praça e a 
segunda, num período mais posterior, mostrando ao fundo a vegetação dos jardins.  
 

O Monumento ao Dois de Julho foi executado na Itália, com 25,86 metros de altura e de autoria do 
escultor Carlo Nicoli. Nessa ocasião, a praça recebeu novos equipamentos, como espelhos d’água, fontes, 
coretos, jardins decorativos e gradil de fechamento. Dois espelhos de água ladeiam, ainda hoje, a entrada 
principal com fontes, e o retângulo cercado por grades foi prodigamente embandeirado para esta data 
(MARTINEZ, 1997). De acordo com folder distribuído pela Prefeitura Municipal do Salvador, em 1894, a 
Resolução Municipal nº 512 denominou o espaço como Praça Dois de Julho, visando a instalação do 
imponente monumento, que foi inaugurado em 2 de julho de 1895. Em 1932, o Ato Municipal nº101 
alterou o seu nome para Praça Duque de Caxias até 1954, quando a Lei Municipal nº487 passou a 
denominá-lo Largo do Campo Grande, nome que permanece até hoje. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Traçado da Praça com os eixos principais, planta de Theodoro Sampaio, 1909.  

Fonte: CARDOSO et all (1997). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

Figura 4 – a) Monumento em homenagem ao Dois de Julho, na praça recém inaugurada. 
b) O monumento em 1999. Fonte: MARTINEZ, 2000 
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2.4 . A Praça do Início do séc. XX, até Meados do séc. XX 
 
Podemos identificar no entorno da praça as grades dos palacetes e os jardins. No centro, lá estava o 
monumento. Ao seu lado os coretos que presentes na inauguração ainda persistiam para abrigo das bandas 
que ali tocavam para entretenimento dos que pela praça passeavam. Lá estavam também os pergulados 
dos jardins românticos de influência inglesa, os bancos, o desenho atual da praça em radiais octogonais 
(mas a cruz principal continuava), um lago sinuoso refletindo suas palmeiras, suas estátuas, seus jardins 
compostos de topiares. Todos os elementos numa escala que valorizava a figura do Caboclo, segundo 
MARTINEZ (1997). 
 

Em seu entorno, o Campo Grande manteve os ricos palacetes erguidos entre o século XIX e o começo do 
século XX, os quais eram as moradias das famílias mais abastadas da sociedade baiana, até meados da 
década de 40. Com amplos jardins laterais, estas edificações tinham no máximo três andares. Cercando 
este largo de árvores copadas, frondosas, de grande porte, residências e mansões no estilo português, 
palacetes, casas senhoriais, assim como várias edificações antigas. Álvaro de Carvalho, em seu livro 
“Viagem Sentimental à Bahia”, diz lembrar-se “de detalhes da magnífica e nobre casa de Pacífico Pereira, 
médico e político, irmão de Manoel Vitorino Pereira, ambos figuras muito representativas da velha 
política baiana e de projeção nacional” (CARVALHO, 1997). Esta casa foi demolida há muitos anos. No 
seu local, construiu-se o Teatro Castro Alves. Aquele chalé com telhados portugueses, todo orlado de 
lambrequins metálicos, que  rodeavam os seus beirais, todo adornado de guirlandas com florões e jarrões, 
estátuas, sacadas e vitrais rendilhados, constituía uma obra-prima da velha arquitetura palaciana que 
predominara nos casarões fidalgos da Bahia de outrora, conforme o mesmo autor. 
 

A praça, na década de 40, mantinha o desenho da época da inauguração do jardim, conforme mostra o 
desenho da figura n°5. Nesta, é possível observar também diversos detalhes que permanecem, até hoje, 
como as duas fontes na entrada principal, o espelho d’água na extremidade oposta, além do próprio 
traçado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Traçado da Praça em 1940. Fonte: CARDOSO et. all (1997) 



2.5 De Meados do séc. XX até 2000  
 
Em 1936, inicia-se o processo de diversificação de atividades no entorno da praça, até então limitadas ao 
residencial e religioso, com a construção da Escola de Puericultura na esquina com o corredor da Vitória. 
Na entrada do mesmo corredor, com o Edifício Maísa, em 1949, inicia-se o processo de verticalização do 
bairro. Ainda em 1949, o Hotel da Bahia, toma o lugar do palacete do Visconde de S. Lourenço. Em 1957, 
é a vez do palacete do Doutor Pacífico Pereira ser substituído pelo edifício do Teatro Castro Alves. 
Atualmente, apenas umas poucas casas daquele conjunto original sobrevivem, pois a especulação 
imobiliária foi avançando e mudando a feição original da Praça. Se antes se podia ver as colinas 
adjacentes e também o mar, hoje, a vista se esbarra nas paredes dos edifícios.  
 
Entretanto, a forma retangular atual da praça, é praticamente a mesma do seu traçado original, quando 
possuía uma área contínua de 37.535 m². Sua maior alteração foi na década de 60 do século XX, quando 
uma ligação viária unindo a Avenida do Contorno ao Vale do Canela secionou com um fosso de 9 m de 
altura, em frente ao Palácio Episcopal, subtraindo-lhe 1215 m², como se pode observar na extremidade 
inferior da figura 5 a ponta que foi subtraída para a construção da via. Também foi construído um acesso 
ligando o Campo Grande a essa nova articulação.  
 

A área contínua da praça reduziu-se para 36320 m², mas o seu desenho estrutural continua praticamente o 
mesmo do traçado do início do séc. XX. O retângulo é cortado por dois eixos ortogonais que se cruzam 
num ponto central, de onde partem quatro eixos radiais em direção às suas arestas. Uma calçada de 4 m de 
largura (pavimentada com  pedra portuguesa nas cores preto e branco) contorna todo o perímetro da praça. 
No quadrante oposto e à esquerda do eixo principal, está um lago construído por volta de 1934 
relativamente bem conservado e habitado por carpas vermelhas. No centro da Praça os coretos já não 
existiam mais. No encontro dos dois eixos principais ainda está o Monumento ao Caboclo. Com a 
verticalização do entorno da praça, no entanto, a escala do monumento do século XIX, que dominava 
verticalmente sobre a praça, se perdeu. Sua estrutura em ferro fundido, entretanto, estava praticamente 
perfeita, até o ano 2000. Mais tarde, com a reformulação da praça, o monumento foi restaurado também. 
 

Com relação aos usos da praça, esta continuou a ser freqüentada pelos moradores locais de outros bairros, 
que costumavam fazer os passeios domingueiros ou celebrar as festas cívicas , bem como o carnaval. O 
Carnaval tem a praça do Campo Grande como um dos elementos do circuito desta grande festa que 
transforma Salvador, durante cinco dias consecutivos. A praça também se transforma, nessa época, 
quando palanques são armados por volta para a população apreciar os desfiles de blocos, dos trios 
elétricos, dos afoxés, das bandas e multidões.  
 

Também é, a partir da década de oitenta do séc. XX, que se conformam os usuários adeptos da atividade 
física, quando o “cooper” e a caminhada começam a virar rotina na praça, tanto pela manhã, bem cedo, 
como ao entardecer. A praça também abrigava atividades de ambulantes e, à noite, era ponto de 
prostituição, havendo pouca segurança no local. Com o início da reforma da praça, em 2001, a 
comunidade residente forçou o município a fechar a praça com grades novamente para evitar o 
vandalismo, a marginalidade e a prostituição crescente no local. 
 
 
3 A GRANDE INTERVENÇÃO NO SÉC. XXI 
 
As transformações de usos e costumes vão substituindo ou transformando os sentimentos do cidadão com 
relação aos espaços urbanos. “A constatação de um sentimento de perda embasa as variadas fontes de 
vontades para resgatar o elo perdido no Éden de cada indivíduo, que tendo vivenciado um passado, almeja 
usufruí-lo também no presente. Isto sem dúvida é o que encoraja a decisão Municipal de intervir na Praça 
do Campo Grande e impulsiona os moradores a formar a Associação dos Moradores e Amigos do Campo 



Grande, Canela e Vitória (ASCAVI), e reivindicar grades com portões, coreto, guaritas com guardas, 
coletores de lixo, pavimentação adequada, bancos apropriados para jardim, parque infantil, sanitários 
públicos, manutenção de vegetação, caminho para o “cooper”, normas para utilização da praça, etc. Este 
também é o sonho dos freqüentadores dominicais e dos transeuntes do dia-a-dia” (CARDOSO et all., 
1997).   
 

Assim é que, em 1997, dá-se início ao estudo e projeto do “novo Campo Grande”, contratando-se as 
arquitetas Arilda Maria Cardoso Sousa e Maria Ângela Barreiros Cardoso. Segundo as mesmas, as 
sucessivas intervenções que costumam ser feitas nas nossas praças acabam por destruir completamente 
seus traçados originais. Os caminhos e os canteiros verdes se perdem sob o lençol de pavimentação 
construído para facilitar o trânsito em todas as direções. Assim, aos poucos a cidade vai perdendo a 
memória do que construiu no passado. O Campo Grande é a única praça que, apesar das intervenções 
sofridas, guarda os eixos de circulação, o obelisco, os canteiros e as fontes luminosas do seu traçado 
neoclássico, embora já tivesse perdido os coretos, os bancos de ferro e madeira e o gradil do seu entorno.  
 

As autoras do projeto  priorizaram conservar os elementos marcantes do projeto do início do século XX, 
procurando restaurar os lagos e fontes da praça, conforme se observa na figura 6. Também foram 
preservados os eixos de circulação já existentes na praça (vide figura 7) e quatro entradas na praça foram 
marcadas com vistosos portões de ferro cujo desenho acompanha o gradil que rodeia todo o espaço 
público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6 – Planta atual da Praça, mostrando elementos que foram restaurados como o lago, as fontes luminosas, os 
jardins decorativos e o “vazio” da Av. Contorno. Fonte: CARDOSO (1997) 

 

Com o objetivo de mudar esta forma de intervir nas obras de arte do passado, adotou-se a postura de 
preservar a estrutura representada pelos seus oito eixos convergentes e todos os demais elementos que 
compuseram a sua feição de praça neoclássica caracterizada pela convergência de todas as visuais para o 
ponto central, ou seja, o obelisco. Nessa mesma linha conceitual, foram reabertos os acessos para as fontes 
luminosas (instaladas desde 1895), revitalizou-se o lago, os jardins decorativos foram recriados e o espaço 
perdido do vazio da Av. Contorno foi reconquistado. As figuras 6 e 7 mostram respectivamente os 
elementos que foram restaurados na praça e os traçados que foram conservados na praça. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7 – Planta atual da Praça, mostrando os traçados principais da circulação interna. Fonte: CARDOSO (1997). 
 
 
4 CONCLUSÕES 
 
Os espaços livres públicos são de extrema importância para a população de uma cidade. A sua evolução 
dentro do contexto urbano traduz a cultura e os costumes das pessoas que nela habitam. Sendo assim, a 
preservação, restauração e inovação desses espaços se faz necessária para a manutenção da paisagem 
urbana, pois a paisagem de uma cidade nada mais é do que um reflexo do seu povo, de sua natureza e de 
sua história.   
 

Através das décadas, o Campo Grande foi se adaptando aos costumes e necessidades de seus usuários 
como passear, festejar, trabalhar, vender, praticar esporte, brincar, encontrar amigos, namorar, ficar perto 
da natureza, buscar um pouco de liberdade ou simplesmente passagem. Os seus principais elementos de 
composição, embora antigos, se consolidaram no espaço como adaptados à época atual e aceitos pelos 
freqüentadores da praça. É notável a aceitação com que esta última reforma foi recebida. Embora haja 
uma crítica ou outra, fato é que a Praça do Campo Grande é tida como um espaço muito querido e é palco 
de festas e eventos importantes, desde o seu surgimento. O próprio “Dois de Julho” e o Carnaval são as 
mais importantes.  
 

A praça nasceu com o intuito de embelezar o entorno (com o Reverendo Parker plantando árvores e 
aplainando o terreno). Mais tarde, tornou-se uma praça de referência cívica com a homenagem à data de 
dois de julho de 1823, ao mesmo tempo em que se tornava um jardim gradeado para abrigar os passeios da 
sociedade. Nas décadas de oitenta e noventa do séc. XX, apesar do uso continuado pelos moradores e seus 
freqüentadores usuais, a praça passou por um período de decadência, abrigando meninos de rua, 
mendigos, havendo também prostituição, principalmente à noite. A nova intervenção fortaleceu a 
apropriação da praça pelo usuário morador das redondezas, tanto pelo atendimento de suas reivindicações 
como o exemplo da construção do gradil, como também pelo fato de afastar elementos inibidores ao uso, 
com o aumento da segurança traduzida pela presença de policiais.  
 



Largo, praça ou parque, este terreno foi chamando a atenção da população que foi se apropriando e 
utilizando-o de acordo com suas necessidades. A análise dos anos de história nos permite ver muito da 
primitiva conformação da área. Todo o terreno tinha nível muito mais baixo do que tem hoje. Aterrado e 
arborizado, para se tornar uma Praça, sofreu algumas transformações ao longo dos anos, mas, a sua 
essência permanece. 
 

As leis de uso e ordenação do solo, o código de obras do município e a especulação imobiliária fizeram 
com que o seu entorno se modificasse e a vista que se tem hoje em nada lembra a de outrora. A não ser 
pela grande praça no meio com seu monumento e outros elementos que não deixam se perder pelos fatos 
que ocorreram e ocorrem, fatos que fazem parte da vida da população. A paisagem urbana do entorno não 
resistiu às mudanças forçadas pelos vários períodos históricos, mas a praça sustentou-se na paisagem, 
mostrando-se como elemento de forte referência de memória da cidade, como forte referência simbólica 
de espaço do povo e utilizado pela população.   
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