
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ABORDAGENS GEOGRÁFICAS A PARTIR DO RESGATE 
CULTURAL E DINÂMICA  SÓCIO-ESPACIAL: O ESTUDO DO 
BAIRRO RIO VERMELHO- SALVADOR/BAHIA-BRASIL1

 
 

Maria das Graças Bispo de Jesus2

 
 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos são crescentes as pesquisas geográficas que se preocupam com 

os efeitos da globalização, em função deste processo imprimir modificações significativas no 

espaço geográfico, por isso é freqüente o interesse pelo resgate das identidades locais a 

partir do estudo da formação sócio-cultural e da dinâmica espacial. 

É neste sentido que o presente trabalho pretende contribuir nos debates sobre 

resgate cultural e transformações sócio-espaciais, apresentando como estudo de caso o 

bairro do Rio Vermelho, localizado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, a partir de uma 

reflexão geográfica sobre espaço e cultura, tendo como objetivo resgatar a história, 

compreender sua dinâmica espacial e suas particularidades sócio-culturais, as quais foram 

tão importantes dentro do contexto da evolução da cidade. 

Inicialmente, no século XVI, o Rio Vermelho era um antigo aglomerado de índios 

Tupinambás, aos poucos foi se transformando num povoado de pescadores e pobres 

lavradores (século XVII). Fora da aldeia de pescadores havia grandes extensões de terras, 

fazendas, as quais foram fracionadas e vendidas a famílias de classe média como local 

perfeito para a prática do veraneio, isso já no final século XIX, facilitado pela presença dos 

bondes com tração elétrica, os quais permitiam o acesso ao bairro. 

Ao lado do patrimônio arquitetônico (refletido nos casarões e Igrejas) e da beleza 

natural, o bairro também guarda festas populares tradicionais, originadas no início de século 

XX. Hoje, bastante famosas conhecidas nacionalmente e internacionalmente pela mistura da 

fé entre o catolicismo e o culto afro brasileiro. Festas como a de Iemanjá (ou “Janaina”, 

”rainha do Mar”, “protetora dos pescadores”), faz do Rio Vermelho único, repleto de 

tradições culturais. 

Tais características sócio-culturais despertaram o interesse pelo estudo do referido 

bairro. Para consolidar este estudo , adotou-se os seguintes procedimentos metodológicos: 

levantamento de dados históricos, a partir de informações orais e documentais e visitas 

técnicas a órgãos do município. 

                                                 
2 Licenciada, Bacharela e aluna especial do Mestrado em Geografia da UFBA. 
e-mail: galbispo@ig.com.br 
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 DELIMITAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

A área de pesquisa corresponde ao bairro do Rio Vermelho localizado no setor sul do 

litoral da cidade de Salvador , Estado da Bahia-Brasil, precisamente entre o trecho dos 

bairros de Ondina – Amaralina. 

Convém mencionar que será dada ênfase ao processo de surgimento do bairro e 

formação sócio-cultural até a década de 80, momento em que neste ocorre ás 

transformações em todos os setores, através do adensamento das atividades comerciais, de 

serviço e lazer condicionados por diversos interesses particulares e públicos presente em 

toda Cidade. 

RIO VERMELHO: IDENTIDADE E ESPAÇO 

Pode-se considerar que nos bairros as relações humanas se estabelecem e se 

materializam no espaço, nascendo desta relação à identidade com o lugar para quem vive 

ou simplesmente freqüenta. 

Essa relação subjetiva que o sujeito tem com o espaço vivido, se refleti em cada rua, 

praça e avenida, construindo a história do lugar, organizando e dinamizando estes espaços 

a partir da cultura que atualmente tem sido largamente estudada pela Geografia Cultural. 

Claval (1999, p.94), por exemplo, ao escrever sobre a cultura na perspectiva da 

Geografia Cultural, aborda que ela restabelece as condições de materialidade, historicidade 

e geograficidade de todo fato humano e social. Colocando a ênfase sobre o primado da 

comunicação, ela ajuda a compreender como os homens e as sociedades se fazem e se 

desfazem em um movimento perpetuo que criou o individual a partir do coletivo, e o coletivo 

a partir das ações individuais. 

 È essa história, identidade e geograficidade que será resgatada do bairro do Rio 

Vermelho. Para tanto, têm-se como eixo teórico para o entendimento do tema, o conceito de 

espaço sugerido por Santos. 

o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente 

processo de transformação (...) Conseqüentemente, para estudar o espaço, cumpre 

apreender sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos 

efeitos dos processos(tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e 

estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção de 

espaço. (SANTOS,1992: 49) 
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Nessa perspectiva , espera-se com esta pesquisa contribuir para a construção de um 

referencial que possa ser utilizado por pesquisadores, estudantes e moradores do bairro, 

divulgando e preservando a história e a formação de uma comunidade soteropolitana. 

Além disso, pretende-se aproximar, ainda mais, a Ciência Geográfica da Ciência 

Histórica através de informações que poderão ser consultadas por ambas. A ação do tempo 

e da cultura na análise do espaço é tema freqüente e relevante na Ciência Geográfica , por 

isso que a aproximação dessas duas ciências é tão importante para este estudo. 

RIO VERMELHO: SURGIMENTO E TRANSFORMAÇÕES 

O bairro do Rio Vermelho teve seu início no século XVI entre 1509 e 1511, marcado 

pela chegada do primeiro europeu a este lugar. A denominação Rio Vermelho foi dada pelo 

Diogo Álvares Corrêa sobre alusão a cor da água do rio Camurugipe. Os primeiros donos 

desta localidade foram os índios, seguidos pelos franceses e portugueses. 

No século XVII o bairro do Rio Vermelho apresentou poucas transformações. A 

mancha matriz da cidade do Salvador se desenvolvia dentro de uma cidade fortaleza. O 

crescimento urbano foi em parte vetorizado pelas ordens religiosas e o bairro do Rio 

Vermelho localizava-se bem afastado e por tanto área de interesse dessas ordens. 

O arraial do Rio Vermelho continuou vivendo como povoado de pescadores tendo 

em seus terrenos, casas e quintais com muitos frutos deixados pelos habitantes provisórios 

de outra época. 

O bairro do Rio Vermelho, no séc XVIII era conectado com o resto da cidade por 

caminhos via Fonte das Pedras, Dique do Tororó, Vila América, e Lucaia. Outro acesso 

seguia via S. Paulo de Brotas, ladeira da Cruz da Redenção até alcançar a região da 

Chapada do Rio Vermelho ou Lucaia, poderia também ser alcançado por via mar ou via S. 

Gonçalo do Rio Vermelho. 

Ainda no século XVIII, apesar da decadência econômica da província da Bahia, em 

virtude da transferência do governo para a cidade do Rio de Janeiro, o bairro do Rio 

Vermelho, apresentou formas construídas, deste mesmo período, que registraram a sua 

ocupação urbana. No século XIX o bairro apresentou-se como um ponto intermediário para 

atingir a face norte (bairro de Itapuã) de Salvador. 

Com o passar dos anos, esta região ganhou uma população fixa, que se estabeleceu 

em dois núcleos: Paciência e Mariquita. Mais tarde, durante o período que coincide com a 

guerra do Paraguai (1864/70), surgiu entre os dois povoamentos um terceiro núcleo, o de 

Santana. O Rio Vermelho a partir da segunda metade do século incrementa um progresso 
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no setor de transportes, fazendo com que a circulação neste bairro se tornasse um pouco 

mais fácil. 

O bairro já demonstrava residências caracterizando o surgimento de uma classe 

média. Os estilos arquitetônicos variavam do colonial português até o barroco. 

As maiores transformações urbanísticas ocorreram durante o séc. XX determinado 

pelo aumento populacional deste bairro. Essas mudanças estão relacionadas com as 

acessibilidades, que interligava o Rio Vermelho com os outros bairros da cidade, 

promovendo o desenvolvimento urbanístico do mesmo, a exemplo da abertura da via Barra 

– Rio Vermelho, passando posteriormente a ser chamada de Avenida Oceânica, que por 

sua vez, era a “menina dos olhos” do Governador Antonio Muniz, por demonstrar grande 

empreendimento de engenharia na época, que atravessava morros, cortando rochedos e 

sendo concluída e inaugurada em 1922. 

 As décadas de 1930 a 1940 apresentam-se como de um longo período de 

estagnação urbanística. As mudanças ocorridas resultaram em um preenchimento 

urbanístico dos três núcleos do bairro. Neste período surgiu o primeiro loteamento de 

Salvador que oferecia uma infra – estrutura completa, incluindo casas prontas para morar, 

tipo bangalôs em estilo suíço destinado a uma classe média da época. 

Na década de 1960, Rio Vermelho apresenta-se dividido em cinco espaços: o Ipase, 

a Paciência, a Mariquita, Santana e o Parque Cruz Aguiar. Estes espaços possuíam cada 

qual suas particularidades, não deixando de estar interligado ao bairro de Ondina e ao norte 

pelo de Amaralina. 

O primeiro, Ipase era um núcleo somente de moradia não dispondo de nenhum 

equipamento comercial ou de serviços, ficando conhecido como Conjunto Residencial do 

Ipase. Já o da Paciência apresentava-se como um dos núcleos mais antigos do bairro, onde 

estavam estabelecidas algumas famílias tradicionais, que ocupavam vistosos casarões e 

sobrados. 

A Mariquita possuía uma área residencial e de serviços, entre eles destacam-se a 

Fábrica de Papel da Bahia, o Hospital das crianças Alfredo Magalhães, o orfanato Hercília 

Moreira, o Ginásio Estadual Manoel Devoto, além dos terminais de transportes coletivos. 

Santana funcionava como núcleo central do bairro, ficando localizada entre, a 

Paciência, Mariquita e o Parque Cruz Aguiar. Nesta área concentrava escolas e outros 

serviços, tais como: de cinema, da sede do Clube Ypiranga, da Colônia de pesca Z – 1, da 

religião, marcado pela igreja matriz, da segurança pública através da delegacia de polícia, 

determinando nesta área certa centralidade administrativa. 
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O último dos espaços, o Parque Cruz Aguiar encontrava-se em um pequeno 

prolongamento da rua Juazeiro, com poucas e enfileiradas casas de classe média, que 

propiciava momentos de prazer a um seleto grupo de moradores e veranistas. 

O Rio Vermelho dos anos 60, ainda permanecia como reduto tranqüilo, mesmo com 

o advento da construção da Avenida Otávio Mangabeira que propiciou um fluxo de veículos 

e do aparecimento de mais núcleos residenciais. Foi nesta década que chegaram os 

primeiros agentes transformadores da paisagem urbana do Rio Vermelho. 

Implantaram o Loteamento Jardim Caramuru, localizado entre a Mariquita e o Ipase, 

e depois na Avenida Vasco da Gama, construções da fábrica de refrigerante Coca – Cola 

pertencente a refrigerantes da Bahia S/A e Biscoitos Águia Central, gerando um contingente 

de emprego para a população. 

 Neste mesmo período, iniciou-se a construção da nova Igreja de Santana e a Casa 

do Peso, central de abastecimento de pescados, tornando-se mais tarde centro polarizador 

das festividades de 2 de fevereiro, dia de festividade a Yemanjá rainha das águas e 

protetora dos pescadores, pelo culto afro-brasieliro. 

Os anos 70 foram realmente avassaladores, resultado de um grande “boom” 

imobiliário. Este processo teve início com a inauguração do Conjunto residencial Santa 

Madalena, que provocou um crescimento verticalizado do bairro, transformando 

profundamente a sua fisionomia tradicional. 

Observa-se também, mais uma vez, a mudança funcional do bairro para o setor do 

turismo. A cadeia internacional de hotéis Meridien escolheu o bairro do Rio Vermelho para a 

construção de seu equipamento hoteleiro, possibilitando a entrada do Rio Vermelho no 

roteiro e nas atividades turísticas. 

Com estas transformações, o Rio Vermelho recebeu muitos habitantes adquirentes 

ou simplesmente inquilinos das centenas de apartamentos das dezenas de edifícios 

construídos no auge imobiliário da cidade do Salvador. 

A década de 1980 foi caracterizada pela grande concentração humana de baixo 

poder aquisitivo na periferia, resultando no surgimento dos bairros da Chapada do Rio 

Vermelho e da Vila Matos. Este crescimento foi agilizado pelas construções de vias 

expressas como a avenida Garibaldi e avenida Juracy Magalhães. 

O turismo, função muito forte para o Rio Vermelho assim como a religiosidade, 

possui pontos de grande atração de pessoas, não só da própria cidade, mas também de 

lugares distantes. Por estar incluso como um dos pontos de amplitude turística, o Rio 

vermelho conta com seis hotéis que vão da categoria luxo até pequenas pousadas. 
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Possui duas grandes praças de grande atração humana. Sendo elas, a praça da 

Mariquita de forte cunho histórico e paisagístico, lugar da chegada de Diogo Álvares Corrêa 

e a pequena praça do mercado do peixe, um outro ponto de grande interesse para o lazer 

do soteropolitano. Construída sobre o terminal sanitário de Salvador, esta praça apresenta 

certa informalidade nos ambientes gastronômicos de comidas típicas e afro-brasileira. 

A segunda praça denominada praça do largo de Santana apresenta forte apelo 

turístico e uma nova retomada paisagística das fachadas coloniais. 

O cunho religioso esta presente nestes dois espaços, nas culturas européias e afro-

brasileiras. Na praça da Mariquita encontra-se uma escultura de Iemanjá (não existe 

referência no local do idealizador da escultura) em fibra de vidro ao estilo Grace Jones, 

cantora americana dos anos 80, refletindo o “black power moviment” típico desse período. A 

praça de Santana apresenta a estátua de Iemanjá de Manoel Bomfim da década de 60 

também demonstrando forte apelo religioso. 

O bairro do Rio Vermelho continua o seu processo de desenvolvimento urbanístico e 

paisagístico, incorporando novas funcionalidades tais como: lazer, gastronomia e 

residencial, acentuado pela grande verticalização atendendo predominantemente a uma 

classe média. 

 RIO VERMELHO: SUAS ÁGUAS MEDICINAIS E REDUTO DOS VERANISTAS 

Além de “mudar de ares” uma prática cultivada por famílias que mudavam com 

freqüência, o Rio Vermelho tinha como atrativo irresistível o banho salgado. 

Apesar de ser um arrabalde, era bem servido de transporte, pois dispunha de 

duas linhas de bonde. 

Araújo (1999: 61). 

No final do século XIX o bairro do Rio Vermelho era muito utilizado para o veraneio 

das famílias ricas de Salvador. O clima e as águas atraiam essas pessoas de ponto mais 

distantes da Cidade, as quais utilizavam as caravanas puxadas à tração animal para 

banhar-se nas famosas águas medicinais. Acreditava-se que essas curavam beribéri. 

Só dia de domingo é que juntava mais povo, fora disso,não, era banho salgado 

porque quem tomava banho era quem sofria de beribéri. A moda tinha 

principiado em 1855, mais ou menos, então o doente ia carregado na cadeira, 

botavam assim de maneira que a maré batesse. Iam 21 dias, e ele ficava bom. 

Eu nunca vi ficar bom não, ouvia falar. Araújo cita Vianna (1999: 64). 
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A partir da entrada dos bondes elétricos, inicio do século XX, ligando o bairro ao 

centro, que o Rio Vermelho passou a receber mais veranistas. Estes utilizavam as duas 

linhas de bonde, a linha de cima, a qual saía pelo Campo Grande, e a linha de baixo, a qual 

seguia pelo Dique. 

A prática do veraneio impulsionou a ocupação do bairro, fazendo com que as terras 

mais próximas ao mar adquirissem maior valor de mercado, deslocando os habitantes de 

baixa renda, lavradores e pescadores, para as áreas mais interiores. As novas formas das 

residências caracterizam a classe social que passou a morar no bairro. 

Segundo Ubaldo Filho (1991) o período áureo do veraneio no Rio Vermelho foi de 

1880 a 1930, tendo seu final, provavelmente, com a implantação do loteamento Cruz Aguiar. 

 RIO VERMELHO: DOS BONDES AS LINHAS DE ÔNIBUS 

No Largo da Mariquita ficavam também os terminais de ônibus e bondes. Para se 

chegar ao centro, que o povo denominava “ir à cidade”, dispunha-se de dois 

itinerários: pelo Rio Vermelho de Cima e pelo Rio Vermelho de Baixo. Ubaldo 

Filho (1991: 57). 

Os transportes na Cidade do Salvador tiveram o seu início no final do século XIX. 

Ano depois, em 1872, surgiu a primeira companhia de bondes puxados a burros (fazia a 

linha Rio Vermelho de Baixo, depois, em 1873, foi introduzido á linha Rio Vermelho de Cima, 

entre o Campo Grande e o Rio Vermelho) denominada Companhia Trilhos Centrais que logo 

sofreu a concorrência da chamada máquina do Rio Vermelho pela Companhia Transportes 

Urbanos. Começava no Campo Grande e terminava no Alto do Papagaio do Rio Vermelho, 

passando, mais tarde, fazer ponto final na Mariquita. 

Em 1904, Ramos Queiroz fez a junção das Companhias Circular com a Companhia 

de Transportes Urbanos e a Companhia Trilhos Centrais, formando a Linha Circular de 

Carris da Bahia que seria o serviço de transporte em grande escala da Cidade do Salvador. 

Eram os bondes elétricos, cuja primeira linha para o Rio Vermelho foi inaugurada em 

1906. A circulação dos bondes até o Centro da Cidade marcou profundamente a estrutura 

do bairro, facilitando a circulação e a entrada das pessoas que passaram a visitar e residir 

no local, atraídas pelo famoso “banhos de sal”. 

Em 1901, chegaram os primeiros automóveis de origem européia em Salvador. Os 

carros a partir dos subseqüentes tiveram uma progressiva participação como meio de 

transporte, sendo, inicialmente, adquiridos por pessoas de grande poder aquisitivo. 
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Segundo Ubaldo Filho, foi o Prefeito Hélio Machado, em 1958, quem comandou o 

processo de encerramento dos bondes elétricos. Inicialmente, os bondes deixaram de 

circular na cidade baixa e na cidade alta após os anos 60. No bairro do Rio Vermelho 

circularam até 1962. 

No inicio do século XX surgiram os primeiros meios de transportes de grande 

lotação, denominada de Marinetti, hoje conhecido popularmente como ônibus. A 

ascendência no meio de transporte de massa teve o seu auge com a chegada dos Jaús, 

denominação dada pelo povo aos veículos franceses, que possuíam uma estrutura 

diferente, moderna, bem pintada, bem cuidada, bancos estofados, em fim um serviço tão de 

qualidade que as pessoas para andarem nos Jaús tinham que estar bem vestidas. 

De acordo Ubaldo Filho (1991) as empresas de ônibus que faziam o transporte para 

o bairro do Rio Vermelho era a Jordão, que tinha a concessão da Linha Rio Vermelho de 

Cima e a SMTC (Serviço Municipal de Transporte Coletivo) que fazia a Linha do Rio 

Vermelho de Baixo. Além destes, havia linha de Kombis, micro-ônibus e as chamadas 

lotações. Nos anos 60, funcionou por um período curto, outra linha de lotação, a qual fazia 

ligação direta do Parque Cruz Aguiar com a Praça da Sé, via Centenário ou via Barra. 

É neste contexto que o bairro vai crescendo sua circulação interna e ampliando sua 

relação com outros pontos da Cidade. Seu núcleo populacional aumenta, promovido pela 

construção de novos loteamentos, como o Parque Cruz Aguiar e o Conjunto Residencial do 

Ipase. 

O tráfego de veículos entre a cidade e o aeroporto foi transferido para Orla (Rio 

Vermelho, Pituba e Itapuã) com a construção das avenidas, Otávio Mangabeira e Amaralina. 

Logo, o fluxo pelo Rio Vermelho aumentou e o bairro deixa de ser isolado do restante da 

Cidade. 

 RIO VERMELHO: SUAS FESTAS POPULARES 

O Rio Vermelho sempre foi um bairro festeiro onde as primeiras homenagens 

renderam-se em favor a Nossa Senhora de Santana, no século XIX. A Santa, padroeira dos 

pescadores, mereceu durante anos, dez dias de festejos onde a festa começava sempre em 

um dia de domingo, antes do carnaval. 

Muitos namoros, casamentos e conseqüentemente novas famílias nasceram das 

primeiras trocas de olhares na Festa do Rio Vermelho. 

Araújo (1999: 70). 
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Segundo a historia, os pescadores e operários do bairro no seu tradicional jogo de 

cartas, estavam tranqüilos na sua principal distração, quando uma senhora alertou que 

todos deveriam partir para o mar com suas jangadas, imediatamente, pois o governo iria 

enviar tropas para convoca-los à Guerra de Canudos. 

Imediatamente todos acataram a sugestão e se lançaram ao mar, escapando da 

convocação para a guerra. Os pescadores e operários atribuíram o aviso a Senhora de 

Santana e passaram a reverenciá-la na mesma data do acontecimento: o último domingo 

antes do carnaval. 

A festa de Santana reunia veranistas e toda a população do bairro, principalmente os 

pescadores que se arrumavam com as melhores roupas e partiam em romaria com as suas 

jangadas. Eram praticamente dez dias de festa, onde tudo iniciava em um domingo com o 

esperado bloco anunciador, que muita gente dizia ser superior ao carnaval. 

Na quinta –feira era realizada a lavagem da escadaria da Igreja velha, tendo como 

ponto alto à presença dos ternos e ranchos. Sábado á noite, ocorria pelas ruas do bairro a 

procissão com a imagem de Nossa Senhora Santana dos pescadores. No domingo, a 

procissão com crucifixos, capas e tochas, levavam pelas ruas do bairro a festa até a sua 

finalização. Na segunda-feira, a benção dos remos e embarcações para a pescaria do ano. 

A festa de Santana, por muito tempo, foi a mais popular do bairro do Rio Vermelho, 

mas chegando ao século XX se via suplantada pela festa de Iemanjá. A proximidade da 

festa de Santana com a de Iemanjá fez com que esta festa religiosa, católica, perdesse o 

seu espaço em relação à festa do Rio Vermelho, talvez por ser mais profana. Sabe-se que a 

última tentativa de manter a festa, foi a sua transferência para o dia 26 de julho, data oficial 

da Santa padroeira do Rio Vermelho. 

Segundo os historiadores, a festa de Iemanjá teve início em 1918, quando alguns 

pescadores inventaram um meio de fazer um presente para “mãe-d’água”. Depositaram 

toda sua fé na crença da religião afro-brasileira, sendo escolhido um pescador que 

organizaria a festa e seria conduzido um presente em um barco “filhos das águas” de 

acordo com a maré. 

No início os pescadores reservavam a manhã do dia 02 de fevereiro para missas em 

homenagens à Senhora de Santana, guardando a tarde para a distribuição de presentes a 

Iemanjá. A Igreja logo condenou a mistura do Catolicismo com o Candomblé, e as missas 

deixaram de acontecer a partir dos anos 30. Depois deste fato os pescadores prepararam a 

principal oferenda à Iemanjá, um balaio idealizado pelos pescadores, especialmente, 

arrumado por uma mãe-de-santo, seguindo os preceitos religiosos. 
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As oferendas partem da Casa do Peso, depois de serem guardadas com muito 

segredo até o dia da festa, em um cortejo com toques de músicas dedicados aos deuses da 

água. 

Na Casa do Peso, bem cedo, às 7h da manhã, começa a separação dos presentes, 

agradecimentos e pedidos colocados sempre em grandes balaios feito pelos fiéis. Depois os 

balaios descem para a praia e começa a arrumação e toda a ornamentação dos barcos 

participantes da procissão, os quais costumam sair às 16h. 

O cortejo dos barcos acompanha sempre o barco principal, que leva o presente 

confeccionado na Casa dos Pesos. São barcos de todos os tamanhos, tipos, localidades 

que seguem para o alto-mar, depois do presente principal a Iemanjá. 

Nos largos da Paciência e Mariquita, abrigam as famosas festas de largo, que 

acontecem em paralelo à cerimônia religiosa. Essa festa já tinha antecedentes no bairro, na 

pedra da sereia, porém com pequena representatividade. 

Atualmente, a festa de Iemanjá possui nova expressividade organizacional. Com a 

orientação municipal, o direcionamento desta festa segue critérios rígidos de início e 

término. Já faz parte do calendário festivo de Salvador e ratifica a função turística do bairro. 

 A festa de Iemanjá extrapola os limites territoriais, onde as pessoas de toda Cidade 

vem render homenagem a Santa. Segundo Nascimento, 

Ocorre, neste período de fevereiro a “territorialização da religião”. O bairro torna-

se “místico” e as várias “tribos” encontram-se para esta celebração, espalhando a 

fama do bairro para o Brasil e exterior,criando um território cultural, artístico e de 

lazer para turistas e não turistas. NASCIMENTO (1999: 30) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se ao longo do estudo geo-histórico do bairro do Rio Vermelho que este espaço 

da Cidade de Salvador, a cada momento, requalificou-se, assumindo novas funções 

proveniente do processo de transformação sócio-econômico engendrado na cidade. 

A abertura de novas vias de comunicação ligando o bairro a outras áreas da cidade e 

a implantação de loteamentos residenciais, acelerou o adensamento populacional, criando 

novas necessidades para atender essa parcela da população que passou a residir na área. 

Insere-se, neste momento, às atividades comerciais e de serviços, mudando a 

fisionomia do bairro, onde formas novas passam a conviver com ás antigas. Além disso, 

surgem equipamentos de lazer e turismo, os quais atraem, ainda mais, visitantes e 

moradores. 
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Logo, a pesquisa sobre o bairro do Rio Vermelho evidencia que essas funções 

adquiridas ao longo do tempo tiveram destaque e contribuíram de forma relevante na 

formação da identidade do bairro e na caracterização deste espaço. 

Neste contexto, pode-se dizer porque o bairro do Rio Vermelho é conhecido como 

bairro de pescadores, veranistas, artistas, boêmios, turístico, famoso pela intensa produção 

cultural e que guarda em sua história, singularidade de um passado repleto de significados, 

presentes na vida sócio-cultural da Cidade de Salvador. 
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