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Resumo:

Este  trabalho procura observar as novas  configurações de uma Salvador que se tornava
moderna,  tanto  pelas  modificações  no  seu  cenário  urbano  que  se  deram  como
desdobramento de um período firmemente demarcado como de grande ênfase na renovação
arquitetônica;  como  pela  modificação  dos  padrões  de  sociabilidade  dos
citadinos,transfiguradas em questões que envolveram o espaço público renovado, como as
formas de circulação, além de novas formas de comportamento tanto de uma classe popular
quanto de uma mais abastada. O período demarcado para nosso estudo tem como recorte a
primeiragestão de J. J. Seabra, que se deu entre 1912-1916 e tem sido um período bastante
citadocomo  ponto  de  corte  de  um  acentuado  desenvolvimento  do  espaço  urbano  em
Salvador . O espaço público aparece como categoria fundamental na ênfase à nova ordem.
Para  isso  mostramos  como  exemplos  a  jogatina  e  o  trabalho  de  rua  no  sentido  de
percebermos como a vida cotidiana se amparava sob novas tendências,  novos valores e
anseios  que  reconfiguravam  as  práticas  rotineiras  da  classe  popular  soteropolitana.
Destacamos ainda o novo papel das mulheres de classe média, que puderam ocupar novos
espaços,  procurando  entender  quais  as  mudanças  na  vida  cotidiana,  apontando  como
categorias relevantes o “comportamento feminino” e “moda feminina” nesse contexto de
modernização de Salvador. A nova conjuntura que se esboçou em Salvador de inícios do
século XX foi fruto de um processo longo, com mudanças na arquitetura da cidade e na vida
cotidiana  dos  que  aqui  habitaram.  A passagem  da  Salvador  escravista  para  uma  mais
“moderna” se constituiu através de diversos interesses e ações, além de combinar novas
esferas de intervenção. Salientamos que a experiência de viver nas cidades numa relação de
intersubjetividade e de encontro com o outro proporcionou a geração de um novo modo de
vida urbano, que se deu como uma nova forma dos habitantes de encarar a realidade ao qual
estavam inseridos. Consideramos que o sistema de vida na cidade mudou como processo
decorrente do crescimento desta bem como a reconfiguração de seu espaço, mudando os
sentidos da vida urbana e resultando na diferenciação entre os indivíduos, decorrente de
uma heterogeneidade na relação entre eles.
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