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CADERNO 1
1.0 APRESENTAÇÃO
Este dossiê reúne informações, documentações e reflexões relativas à
Instrução de Tombamento da Igreja da Ascensão do Senhor (Igreja do Centro
Administrativo da Bahia - CAB), de autoria de João Filgueiras Lima – o Lelé. Constituise por três cadernos, contendo textos e imagens.
A abertura do processo, visando o tombamento, deu-se de acordo com o
estabelecido na Lei Municipal n.º 8.550/14, regulamentada pelo Decreto n.º 27.179/16,
que prevê a produção de textos de caráter técnico, acompanhados de extensa
documentação.
A Notificação Pública de Abertura de Processo de tombamento, n°. 1092/2019,
foi assinada em 18 de dezembro de 2019, tendo sido publicada no Diário Oficial do
Município n°. 7.534/19, no dia 19 de dezembro de 2019, na pág.2.
2.0 INTRODUÇÃO
2.1 A ATUAÇÃO DE JOÃO FILGUEIRAS LIMA – LELÉ (1932-2014)
No decorrer da sua atuação profissional, o arquiteto João Filgueiras Lima –
conhecido como Lelé – estabeleceu uma produção contundente, que assumiu uma
coerência por si própria, ao mesmo tempo em que se relacionou com certos princípios
difundidos pelo Movimento Moderno e suas variações – como é o caso do Brutalismo.1
Existiu uma constante preocupação sua em relacionar de um modo adequado
diferentes meios técnicos considerados pertinentes, com soluções arquitetônicas de
caráter funcional (que procuram ser apropriadas às circunstâncias, aos usos e às
1

O Brutalismo foi uma tendência arquitetônica que teve como centro irradiador a Inglaterra, mas que
encontrou um fértil campo de difusão no Brasil. Há uma ampla literatura sobre o Brutalismo paulista, que
possui uma série de características específicas. Entende-se, porém, que há interpretações diferenciadas
do conceito e suas soluções nos diferentes cantos do país. Na obra de Lelé em questão, não há a caixa
fechada que conta com a presença de um espaço central que se conecta com os demais a partir de
meios-níveis, que se articulam a partir de rampas e escadas destacados. Se nas obras paulistas o limite
entre os espaços internos e externos se dava de um modo mais contundente, na Igreja de Lelé, deu-se de
um modo menos abrupto, estabelecendo relações mais complexas entre o interior e o exterior.
(BIERRENBACH; NERY, 2013, p.23)
______________________________________________________________________________________________

Fundação Gregório de Ma os

Ladeira da Barroquinha, n.º 02 – Barroquinha.
CEP: 40.024-106. Salvador – Bahia.

12
demandas ambientais) aliadas à elaboradas expressões formais. É importante
destacar que existiu, por parte de Lelé, um constante entendimento de que tal
produção arquitetônica, mas também a urbana, teria que responder de modo
contundente às demandas da sociedade, colaborando para a melhoria da vida dos
indivíduos e das coletividades. Nesse sentido, deve-se evidenciar a frequente
colaboração do arquiteto com os poderes públicos, entendidos como os agentes mais
capazes de proporcionar tais respostas à sociedade.
A experiência de Lelé pode ser articulada com as transformações teóricas e
práticas que aconteceram na arquitetura brasileira a partir dos anos 1930. Sua
formação se deu na Faculdade Nacional de Arquitetura – FNA, na então Universidade
do Brasil, no Rio de Janeiro (1956), ambiente propício à difusão da arquitetura
moderna, que foi por ele assimilada e apropriada no decorrer da sua carreira,
incorporando também suas características ditas brutalistas. O arquiteto afirmou que: “a
expressão moderna veio para ficar. (...) Aqueles preceitos que foram a base para a
fixação da arquitetura moderna continuam válidos”. (LELÉ, apud MENEZES, 103,
2004)
Após trabalhar como desenhista do Instituto dos Aposentados e Pensão dos
Bancários – IAPB, Lelé teve a oportunidade de colaborar no projeto mais emblemático
realizado no país no século XX, que foi Brasília. A partir daí foi incumbido de participar
do Centro de Planejamento da Universidade de Brasília (UnB), na equipe de Oscar
Niemeyer. Também foi chamado para construir edifícios residenciais para professores
– conhecidos como Colina (1958-1962). A partir dessas experiências, Lelé fez projetos
com diferentes usos e escalas, particulares e públicos, em Brasília, no Rio de Janeiro
e em outros locais.2
Lelé exerceu uma ampla atuação em Salvador. A partir do princípio dos anos
1970 o arquiteto foi convidado para fazer algumas secretarias do Centro Administrativo
da Bahia (CAB), além de dois projetos mais específicos, o Centro de Exposições e a
Igreja da Ascensão do Senhor – que é o foco deste dossiê. A partir dessa experiência,
desdobraram-se outras, executadas na mesma cidade, na mesma década e mais
2

Ressalta-se a atuação de Lelé em diferentes tipos de edifícios. O hospitalar se iniciou com o Hospital de
Taguatinga (1968) e prosseguiu com a instalação do hospital Sarah Kubitschek de Brasília (1980), que foi
o primeiro de uma ampla rede hospitalar, dedicada às doenças motoras. O educacional começou com a
Escola de Abadiânia (1982-1984), seguido pelos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). Mas o
arquiteto também projetou edifícios residenciais, industriais, administrativos, Igrejas, etc.
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adiante. Para possibilitar a realização de projetos urbanos em ampla escala, foi criada
a Companhia de Renovação Urbana de Salvador – a RENURB (1978-1981). Essa
incluiu uma fábrica capaz de produzir elementos para a construção de equipamentos
urbanos padronizados, com componentes pré-fabricados, que foram instalados em
diferentes locais da cidade. Posteriormente, a Fábrica de Equipamentos Comunitários
– FAEC (1985–1989) passou a atuar no mesmo sentido. Essa fábrica também
possibilitou a criação de equipamentos urbanos (como as inúmeras passarelas
instaladas na cidade), de escolas, creches ou hospitais, como foi o caso do Sarah
Kubitschek (1991).3 Além disso, a FAEC foi acionada em várias intervenções
realizadas no Centro Histórico de Salvador, como ocorreu na parceria entre Lelé e a
arquiteta Lina Bo Bardi.4 Mas a presença de Lelé em Salvador não se limitou a isso,
uma vez que o arquiteto também executou outras obras, como o Palácio Tomé de
Souza – sede da prefeitura soteropolitana – e o Tribunal de Contas da União na
Bahia.5 Sua relação com a cidade se tornou tão intensa, a ponto do arquiteto ter fixado
residência em Salvador.
É importante ressaltar um edifício específico de Lelé na cidade: a Igreja dos
Alagados. Trata-se da segunda Igreja realizada pelo arquiteto em Salvador, após
aquela situada no CAB. Adotou técnicas e materiais diferenciados, utilizando-se de
tijolos, telhas de barro e madeira, com o intuito de melhor se adequar ao contexto
específico do bairro dos Alagados.
Para Lelé, a técnica é necessária para a arquitetura, trata-se de um
instrumento

fundamental

para

realizá-la.

(MENEZES,

p.31)

A

técnica

era

compreendida pelo arquiteto de um modo racional, conectando-se com as
circunstâncias de cada projeto. Em muitas ocasiões o arquiteto optou pela
industrialização da produção, a partir do uso da madeira, metal ou concreto, para a
produção modulada e padronizada de elementos de construção e de acabamento.
Também se ressalta a frequente utilização da pré-fabricação. Nesse último caso, Lelé
3

O Hospital Sarah Kubitschek é uma rede com inúmeras unidades espalhadas pelo país. O Sarah
Salvador foi considerado um embrião dos demais. A partir dele, estabeleceu-se o Centro Tecnológico da
Rede Sarah (CTRS), em 1994, capaz de projetar e executar os projetos arquitetônicos e de equipamentos
dos hospitais.
4
Entre as intervenções realizadas nas quais Lelé colaborou com Lina Bo Bardi estão o Plano Piloto da
Ladeira da Misericórdia (com a recuperação do casario e a criação do restaurante do Coaty e o Bar dos
Três Arcos) a Casa do Benim e a Casa do Olodum.
5
Assim como ocorreu com a rede Sarah, existiu uma rede de tribunais de contas e tribunais regionais
eleitorais no Brasil projetada por Lelé, seguindo os padrões de industrialização do CTRS.
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transitou entre o uso de elementos pré-moldados pesados ou leves em concreto, os
últimos utilizando a argamassa armada.6 Também explorou materiais diferenciados,
que em muitas ocasiões eram expostos nas suas condições naturais. Lelé os adotou
como meios considerados eficazes para responder às demandas funcionais, mas
também para atender à necessidade de economia e rapidez para realização de
projetos de caráter particular ou público.
Nota-se a presença constante de certos elementos como “caixas de fachadas”,
que propiciam delimitações e proteções para as superfícies externas, ou diferentes
tipos de sheds e brises-soleil que permitem melhorar a iluminação e ventilação dos
edifícios. De fato, a preocupação com o conforto térmico foi uma constante nos
projetos de Lelé, que explorou diferentes artifícios para alcançá-lo. É importante
considerar que tais soluções não excluíam uma preocupação com a especificidade de
cada projeto, que se manifestava no cuidado com o qual o arquiteto os realizava,
atento também aos seus aspectos mais amplos, como de inserção dos edifícios na
paisagem, entre outros.
Compareceu uma constante busca pela estética, que pode ser aliada àquelas
experimentadas por Niemeyer. Assim, as formas de Lelé, além de procurarem se
adaptar aos fatores técnicos existentes e tidos como coerentes, assumiram
expressões estéticas próprias, tornando-se atraentes. Nesse sentido, pode-se
compreender que para Lelé a arquitetura é arte. Afirmava que “a expressão do belo é
coisa inerente a toda atividade do ser humano”. (LELÉ, apud MENEZES, p. 49) Assim
como também sucede com Niemeyer, houve uma constante e intensa experimentação
formal relacionada com diferentes elementos arquitetônicos, mas que focava mais na
plástica estrutural. Mas, enquanto Niemeyer adotava uma expressão mais delicada
para uso do concreto, Lelé utilizava, em certas ocasiões, uma expressão mais rústica
e tosca, evidenciando a presença do material, o que conecta sua produção com
aquela do Brutalismo. Essa tendência arquitetônica possui diferentes nuances, mas
pode-se dizer que essas apresentavam em comum a exploração da força plástica dos
materiais construtivos, com especial atenção ao concreto armado (mas também de

6

A argamassa armada é um tipo de concreto realizado a partir de um composto de argamassa de
cimento e areia e malha de ferro. São leves e permitem fácil transporte manual. (LATORRACA, 1999,
p.143)
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outros materiais como as pedras e a madeira), a racionalização, a economia e a
modulação. (BIERRENBACH; NERY, 2013, p.23)
A luz também incide como um elemento conformador da dimensão estética. Há
que se notar que seu repertório formal era extenso, mas também recorrente, criando
uma certa marca que torna possível identificar os projetos realizados por Lelé, mesmo
aqueles que possuem funções diferentes.
Assim, a técnica e a forma se complementam. Lucio Costa assinalou essa
confluência na arquitetura de Lelé: “o arquiteto onde a arte e a tecnologia se
encontram e se entrosam”. (COSTA, apud LATORRACA, 1999, p.13) Tais aspectos se
relacionam com outro, de caráter fundamental, a dimensão humanitária da arquitetura
de Lelé.
A produção arquitetônica e urbana de Lelé se tornou possível e assumiu um
sentido maior ao se relacionar com sua dimensão pública. Para tanto, há que se
ressaltar as articulações do arquiteto com agentes públicos e particulares. Cabe
indicar especificamente os contatos que estabeleceu em Salvador.7 O arquiteto foi
inicialmente chamado para atuar na cidade durante a realização do CAB. Naquela
ocasião, Mário Kertész era secretário de planejamento do governo da Bahia (19721976) e coordenador do empreendimento do CAB.8 Kertész posteriormente assumiu
em duas ocasiões a prefeitura de Salvador, entre 1979-1981 (através de nomeação) e
1986-1988 (através de voto direto) e requereu outra vez a presença de Lelé na cidade,
demandando-o a realização de uma série de projetos, inclusive aquele da sua própria
residência.
Em 2018, durante o Seminário do V Encontro da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (ENANPARQ), aconteceu
uma sessão inteiramente dedicada à obra do arquiteto, com o título “Pela preservação
do legado de João Filgueiras Lima – Lelé”. Dessa sessão resultou uma carta (C2 –
2.1.1) que indica a importância do arquiteto para Salvador e para o país, assim como a
7

Outros contatos são fundamentais na trajetória de Lelé, como é o caso do antropólogo Darcy Ribeiro,
que teve um papel importante para a atuação do arquiteto em Brasília e, posteriormente, no Rio de
Janeiro, quando participou do projeto do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP); também se deu
com o médico Aloysio Campos da Paz, que possibilitou a participação do arquiteto nos projetos da Rede
Sarah.
8
Segundo Lelé, a indicação para participar do projeto do CAB ocorreu através do antropólogo Roberto
Pinho, que era seu amigo. (MENEZES, p.28) Afirmou, também, que Kertész tornou-se seu amigo. (LELÉ
apud MENEZES, p. 65)
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necessidade de que existam ações que possam colaborar para a preservação do
“legado de um dos mais importantes arquitetos brasileiros”. (LIMA et all, 2018, n.p.)
Em 2020, foi realizada uma moção de apoio ao tombamento da Igreja da
Ascensão do Senhor, assinada pelas entidades mais representativas do campo
profissional da arquitetura e urbanismo. (C2 – 2.1.2)
2.2 O CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA (CAB)
2.2.1 Contextos de formação e transformação do CAB
A Igreja da Ascenção do Senhor, foco deste dossiê, foi construída no Centro
Administrativo da Bahia (CAB). Suas soluções urbanas e arquitetônicas não podem
ser dissociadas dessas circunstâncias.
O CAB foi concebido para que edifícios de repartições públicas –
especialmente

aquelas

estaduais

–

antes

dispersas

no

centro

da

capital

soteropolitana, pudessem ser reunidas em um único local, situado em uma área
distante e que era praticamente desabitada.9
O complexo urbano e arquitetônico foi realizado dentro do panorama da
ditadura militar brasileira de 1964, intensificada em 1968. Nesta época, instalou-se
uma forte relação entre um Estado centralizador e autoritário, promotor de políticas de
industrialização e urbanização que incidiram sobre inúmeros locais do território
nacional, como no caso da Bahia. Assim, os governos federal e estadual assumiram a
meta de reposicionar a Bahia dentro das dinâmicas modernizadoras nacionais,
contribuindo para tirá-la da inércia e para inseri-la no seu suposto “papel de primeira
grandeza na evolução do país”, (BAHIA, 19--, n.p.) a partir de políticas
desenvolvimentistas.

9

Segundo Souza (2000) o CAB ocupa “uma área de aproximadamente 700ha, (extensão inicial), (...) está
limitado: a [Leste], pela faixa de domínio da Av. Luiz Viana Filho (Av. Paralela), partindo do seu ponto de
cruzamento com o Rio Pituaçu; a Norte e Oeste, partindo-se do cruzamento desta Avenida com o rio
Pituaçu, subindo pelo curso do rio até a sua nascente, próximo da estrada de Sussuarana, e daí até a
confluência de Mata Escura e Sussuarana; ao Sul, partindo-se do ponto de encontro das duas estradas,
descendo pela da Mata Escura, até seu ponto de encontro com a estrada dos barreiros, [seguindo] pela
estrada do Beirú até o seu cruzamento com a Av. Luiz Viana Filho, logo após a barragem do
Cachoeirinho”. (SOUZA, 2000, p.11)
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O CAB inseriu-se dentro de tais circunstâncias. As repartições estaduais
localizadas nas áreas centrais da cidade eram consideradas insuficientes e
ineficientes.10 Com o crescimento da população e o incremento das demandas, foram
consideradas pertinentes suas transferências para outro local de Salvador. Acreditavase que isso podia proporcionar um melhor funcionamento da burocracia estatal, sua
racionalização e modernização. (KERÉTSZ, s/d, p.11) Assim, além de oferecer uma
solução prática para um problema detectado, o CAB também assumiria um papel
simbólico, representando, através da sua aspirada grandiosidade, o papel e o poder
do Estado.
O processo de modernização incorporou também a potencialização da
industrialização e urbanização da cidade.
Assim, o Estado atuou a partir da criação de um aparato de leis e
infraestruturas para apoiar a instalação de indústrias, que pretendiam atrair capitais
para o estado da Bahia. Nesse sentido, cabe ressaltar inicialmente a instalação da
Petrobrás, nas décadas de 1950/1960; do Centro Industrial de Aratu (CIA – a partir de
1967); do Porto de Aratu (1975) e do Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC –
desde 1978).
A urbanização se articulou com o Estado para a promoção da industrialização.
Conformam-se discursos que pretendiam justificar uma série de transformações
urbanas, que supunham a utilização de muitos recursos.11 (BAHIA, s/d; KERTÉSZ,
1974). Por um lado, afirmava-se reiteradamente que era necessário manter intacto o
centro histórico soteropolitano. Era considerado um local importante para a história da
Bahia, possuindo um papel fundamental na constituição do país. Assim, foram fixadas
diretrizes para a sua manutenção, destinada principalmente para o turismo. Por outro
lado, indicava-se que era necessário ampliar o espaço urbano e dotá-lo de
infraestruturas, a fim de adequá-lo às necessidades da modernização. Constituiu-se
10

Os imóveis administrativos existentes eram vistos como “inadequados e mal dimensionados, porque
não projetados e construídos para essa destinação [para atender à administração pública]”. (KERÉTZ,
s/d, p.11). Alegava-se também que as novas instalações, em local afastado das áreas congestionadas e
poluídas deveriam contribuir para minimizar pressões físicas e psíquicas, contribuído para o bem-estar
dos funcionários públicos e para o aumento da sua produtividade. (KERÉTSZ, 1974, p. 27)
11
São constantes as referências ao Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS),
que se deu sob a coordenação de Mário Leal Ferreira. Mencionava-se o plano das avenidas de vale, que
foi iniciado na época do EPUCS, mas que ganhou continuidade no final dos anos 1960. Entretanto,
Kerétsz afirmou: “O sistema de avenidas de vales tem evidenciado uma real eficácia, mas limitada,
basicamente porque oriunda de uma concepção válida para uma outra época”. (KERÉTSZ, 1974, p.7)
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um eixo de crescimento que ocupou áreas preliminarmente desocupadas e isoladas
com setores diferenciados, destinados à administração, indústrias, residências e
serviços, permeados por extensas áreas verdes. Essas eram consideradas como
patrimônio paisagístico a ser preservado. (BAHIA, 19--, n.p.) Essa solução deixava
uma área entre o centro e a expansão vazia, com a intensão de ser preenchida de
forma controlada no decorrer dos anos. (BAHIA, 19--, p.37)
O eixo de crescimento da cidade se constituiu a partir de uma nova avenida, a
Luís Viana Filho (conhecida como Paralela)12 e se estendeu em uma escala
metropolitana. O CAB se posicionou nas proximidades do Parque Metropolitano de
Pituaçu. A presença do CAB teve como meta assumir um importante papel para a
expansão da cidade, sendo considerado como o seu “núcleo dinâmico”. (BAHIA, 19--,
p.37)
Em termos da urbanização, de fato o eixo de crescimento proposto nos anos
1970 se consolidou, com uma constante ocupação das áreas existentes,
especialmente daquelas que ladeiam a Avenida Paralela. Já no final dos anos 1970 e
princípio dos anos 1980, apareceram uma série de bairros nas suas margens e
imediações, tanto no sentido do miolo quanto no sentido da orla da cidade, alguns
destinados às camadas de renda mais alta e outros destinados àquelas mais
populares.13 Podem ser destacados alguns exemplos precoces da ocupação das
imediações da Avenida Paralela: um bairro destinado à classe média alta, que é o
Imbuí (1978) e outro, o Bairro da Paz, que foi conformado a partir uma área invadida,
denominada Malvinas (1980), que conseguiu permanecer no local, constituindo-se
como “único enclave de população de baixa renda à beira da Avenida Paralela”.
(CARVALHO; PEREIRA, 2008, p.89) Mais adiante, apareceu aquele que foi
considerado o primeiro condomínio fechado da cidade, o Alphaville (2000), que
fomentou a realização de inúmeros outros na mesma avenida e em toda a cidade. Há
que se notar que não foram apenas as ocupações residenciais que passaram a existir,
mas também comerciais. Nas imediações da Avenida Paralela surgiu aquele que é
12

A Avenida Paralela se constituiu a partir de uma via preexistente que unia Salvador com o aeroporto,
que naquela época se denominava “Dois de Julho”. A primeira pista foi entregue em 1971 e a segunda
pista foi aberta ao público em novembro de 1974. (2a, 1974, p.2) Sua utilização também era justificada
pelo fato de se tratar de uma área quase desabitada, com baixo custo de desapropriações. (KERTÉSZ,
1974, p13)
13
Segundo o Pe. José Hamilton começaram a aparecer vários bairros em uma área antes “deserta”:
Imbuí, Pernambués, Mussurunga, etc. (LIVRO DO TOMBO, 1975-2016, p.8)
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tido como o primeiro shopping center da cidade, que era conhecido como Iguatemi
(1974-1975), seguido por outros, como o Shopping Salvador (2007) e o Shopping
Paralela (2009).14 Usos residenciais e comerciais proliferaram na Avenida Paralela,
transformando a situação do CAB, afetando seus usos.
No momento da sua implementação, em plena ditadura militar, o CAB foi pouco
criticado. Após a abertura democrática começaram a acontecer mais oposições ao
CAB e aos demais aspectos da modernização ocorrida em Salvador durante os anos
1970.
Em 1975 uma notícia já contestava duramente a concepção e a realização do
CAB e sua aspiração de simbolizar o poder estatal.15 Afirmava que o Governador
Antônio Carlos Magalhães realizou uma “babilônia” na Paralela. Que se tratava de
uma aberração que só podia ser admitida na Bahia. (EIS, 1975, p.4)
Posteriormente, Carvalho (1988) afirmou que o CAB era uma falácia. Tratavase de um local deslocado, que resultou em um problema. E causou outro
simultaneamente, tendo esvaziado o centro tradicional: “O novo centro administrativo
nasceu segregado. O eixo comercial moderno, que corresponde ao centro geográfico
da cidade, não tem utilização contínua, vida noturna, personalidade.” (CARVALHO,
1988, p.19)
Carvalho e Pereira (2008) ofereceram uma opinião que ia no mesmo sentido: a
realização do CAB e do eixo da Avenida Paralela terminaram direcionando o
crescimento de Salvador para o norte, causando um gradativo esvaziamento no centro
da cidade. (CARVALHO; PEREIRA, 2008, p.85)
Sampaio apontou que existia uma lacuna entre o discurso e a prática da
conformação da cidade. Para o autor, as diretrizes que pretendiam controlar o
crescimento urbano soteropolitano terminaram fomentando a valorização das terras,
tanto no vazio deixado entre a cidade tradicional e a cidade nova, como no eixo de
expansão da Paralela. Fora isso, tais diretrizes não focaram de fato nos problemas
concretos da cidade, que foram apenas afastados das áreas novas, consideradas
mais nobres. (SAMPAIO, 1999, p.242)
14

O Shopping Iguatemi foi projetado pelo arquiteto João Henrique Rocha. O Shopping Salvador por André
Sá e Francisco Mota e o Shopping Paralela por Fernando Peixoto.
15
Trata-se de uma reportagem inicialmente publicada no Jornal da Bahia, sem autoria, de 15 de março de
1975.
______________________________________________________________________________________________

Fundação Gregório de Ma os

Ladeira da Barroquinha, n.º 02 – Barroquinha.
CEP: 40.024-106. Salvador – Bahia.

20
Serpa (2008) argumentou no mesmo sentido, afirmando que a partir de 1967
a prefeitura municipal, grande (e única) proprietária de terrenos
localizados às margens da Avenida Paralela vende barato seu
patrimônio fundiário a (poucas) empreiteiras e construtoras fazendo
“explodir” o preço do metro quadrado nessa área da cidade. Surgem
novos bairros verticalizados, como o Imbuí. Única via expressa de
Salvador, a Avenida Paralela representa, segundo corretores de
imóveis, o novo polo de expansão residencial e comercial da cidade.
(...) Segundo algumas incorporadoras, o metro quadrado na Avenida
Paralela já é o mais caro da cidade. (SERPA, 2008, p.177)

Essas são os contextos de formação e transformação do CAB, que interferem na sua
situação atual, bem como da sua Igreja.

______________________________________________________________________________________________

Fundação Gregório de Ma os

Ladeira da Barroquinha, n.º 02 – Barroquinha.
CEP: 40.024-106. Salvador – Bahia.

21
2.2.2 Soluções urbanas e arquitetônicas do sítio

FIGURA 2: Plano Urbano do CAB e unidades arquitetônicas construídas e planejadas.
Fonte: KERTÉSZ, 1974, n.p.
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CAB,

houve

constantemente uma equiparação com a emblemática proposta de Brasília. A
pretensão era realizar um complexo urbano e arquitetônico com um impacto similar
aquele da Capital Federal, aliando-se com a ansiada modernização soteropolitana. Tal
aspiração se explicitou na medida em que o mesmo urbanista de Brasília, Lucio Costa,
foi chamado para traçar as diretrizes do CAB, que também contou com a consultoria
do renomado paisagista Roberto Burle Marx. (KERTÉSZ, 1974, p.31; PARA, 1974,
p.155; SALVADOR, 1971, p.123) O mesmo ocorreu com a seleção de Lelé, que foi
referenciado como sendo “da equipe de Niemeyer”. (GROPPER, 1973, p.4)
Entretanto, embora de fato existam indicações e esboços de Costa tanto para a
área do CAB quanto para a expansão da Paralela, 16 (COSTA, 1972), alguns
documentos e depoimentos apontam que a concepção urbana do CAB foi, de fato, de
16

No documento constam informações sobre o Centro Administrativo, que contaria com uma Praça da
Assembleia, um Paço Municipal, comércio, e áreas estaduais e federais. O traçado viário é orgânico e os
edifícios são blocos retangulares com diferentes alturas sendo que o central é elevado sobre pilotis.
(COSTA, 1972, n.p.)
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autoria da empresa CIS, de Maria Elisa Costa, filha de Lucio Costa.17 A proposta se
iniciou no final de 1971, as obras começaram em junho de 1972 e seriam concluídas
em 1975. Apresentou duas fases iniciais, sendo que foi na segunda, a partir de 1974,
que se deu a participação de Lelé e a construção da Igreja da Ascensão do Senhor.18
(BAHIA, n.p., 37; KERTÉSZ, 1974)
A escolha do sítio se adequava com a proposta de expansão urbana antes
apresentada, sendo o CAB considerado um ponto estratégico. Tratava-se de uma área
de 7.000.000m2, que permitia uma posterior ampliação, que deveria incorporar
instituições federais. Sua topografia foi considerada um pouco acidentada, afastandose de uma monotonia. Sua vegetação era tida como “quase luxuriante”. (KERTÉSZ,
1974, p.13) O resultado de tal combinação causava “sensação de espanto e
perplexidade diante da amplidão da área e do sentido de liberdade que inspira o
espaço verde”. (FIGUEIREDO, 1974, n.p.)
A proposta urbana/arquitetônica pretendia tirar partido de tais situações
naturais, mantendo a proporção de 80% para a área verde e 20% para a área
edificada. (BAHIA, s/d, p.20) As edificações, posicionadas nas elevações naturais do
terreno, deveriam ser evidenciadas. A circulação veicular deveria acontecer pelos
vales, através de 5 avenidas.

17

A própria Maria Elisa Costa, em consulta feita por e-mail em 23 de abril de 2020, confirmou que
projetou o sistema viário e um dos viadutos de acesso do CAB. (COSTA, 2020, n.p.) Há uma extensa
polêmica referente ao assunto. Há fontes que apontam que a participação de Lucio Costa foi “uma
deslavada mentira”, (EIS, 1975, p.4) uma vez que o urbanista só traçou o esboço inicial. A mesma fonte
indica que quem de fato realizou o projeto foi a empresa CIS, de Maria Elisa Costa. (EIS, 1975, p.4) Essa
informação foi confirmada em outra fonte, que menciona vários projetos, incluídos o do CAB e o do
Parque Metropolitano de Pituaçu como sendo de autoria da urbanista em parceria com Eduardo Sobral.
(CIDADE, 1974, p.5) Também se indica que Maria Elisa Costa realizou o Plano de Urbanização de
Patamares, com a participação de Roberto Burle Marx. (KALIL, 2011, p.61)
18
Especifica-se que a institucionalização do CAB ocorre a partir do Decreto Estadual n. 22.486, de 29 de
julho de 1971. Teve a coordenação geral do Secretário de Planejamento, Ciência e Tecnologia do
Governo da Bahia, Mário Kertész. Na primeira fase do projeto a equipe foi liderada pelo arquiteto Wilson
Andrade (até dezembro de 1973) e posteriormente pelo arquiteto Firmo Augusto David de Azevedo (a
partir de maio de 1974). Na primeira fase contou com a participação dos engenheiros Carlos Bulhões,
José Eloy Dutra, Luís Alberto Fernandes, Manoel Martinez, Newton Mota e com os arquitetos Antônio
Ferreira, Arilda Cardoso, Ary Andrade, César Augusto Mendonça Isa Leal Meira, Manoel Pedro e Maria
Socorro Fialho. (ANDRADE JÚNIOR. et al, 2013, p.4; KERTÉSZ, 1974, p.38) Na segunda fase, o
arquiteto foi Lelé.
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Roberto Burle Marx19 recomendou que era importante a manutenção ou a
recomposição da flora local, além do acréscimo de espécies nativas e outras advindas
de diferentes pontos do país, (CENTRO, 1974b, p.14; KALIL, 2011, p.92) com a
presença de árvores de pequeno e médio porte. (ANDRADE, BRITO, SIMAS, 1975,
p.7) A ideia era implantar áreas gramadas, pontuadas com jardins nas áreas
edificadas (KERTÉSZ, 1974b, p.346), complementadas caminhos conectando os
edifícios com mosaicos de pedras portuguesas. (KALIL, 2011, p.88) Estava previsto
um desenho para uma praça dos três poderes (em uma analogia com a praça de
Brasília) com uma composição abstracionista, própria aos jardins de Burle Marx. Tal
projeto não foi realizado, mas houve uma proposta mais detalhada realizada pelo
paisagista para o canteiro central diante da Assembleia Legislativa. (KALIL, 2011,
p.89)
Aparentemente o que finalmente aconteceu foi que a maior parte da flora
existente no CAB não foi de fato mantida, muito em decorrência das suas obras de
implementação. (ANDRADE, BRITO e SIMAS, 1975, p.4) Essa situação pode ser
notada nas fotografias da área, que demonstram que ocorreu uma depredação muito
grande da vegetação existente, especialmente daquela ao redor de várias secretarias
e de edifícios mais significativos, como a Assembleia e o Centro de Exposições,
deixando seus entornos secos e erodidos. (COMPANHIA, 1976, n.p.)
Entretanto, existiu uma recomendação de plantios para que se pudesse alterar
essa situação e conformar uma paisagem arbórea no futuro. (GOVERNO, 1975,
p.113) Uma reportagem afirma que a empresa AGRIPEC, que foi contratada
inicialmente, “fez o plantio da grama e de vegetação sem qualquer importância
paisagística”. (EIS, 1975, p.4). Mas adiante, tal empresa foi dispensada e o paisagista
Luís Barreira Simas, da Superintendência de Construções Administrativa da Bahia
(SUCAB) assumiu o serviço. Simas indicou que a intenção era “manter a filosofia do
projeto original, que era a de grandes áreas gramadas e agrupamentos de plantas.”
(KALIL, 2011, p.93) Entretanto, afirma que foram encontradas inúmeras dificuldades
para implementação do paisagismo, (KALIL, 2011, p.91) sendo que uma delas foi a
19

Roberto Burle Marx é assessorado por Aparício Pereira Duarte, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
(ANDRADE, BRITO, SIMAS, 1975, p.4) O paisagista também é o responsável por um projeto para o
canteiro central da Av. Paralela, com a presença de 16 espécies vegetais diferentes, que são
especificadas no documento “Implantação do Projeto Paisagístico do CAB”. (ANDRADE, BRITO, SIMAS,
1975)
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inclusão de Lelé em projetos do CAB, uma vez que o arquiteto realizou novas
propostas paisagísticas, mas essas eram concentradas nos entornos imediatos das
suas edificações. (KALIL, 2011, p.93)
Existem documentos que apontam que a proposta de Burle Marx foi
parcialmente realizada. (KALIL, 2011, p.89; RETOMADA, 1979, p.24) Outra fonte
indica que o paisagismo efetuado se limitou a um “monótono gramado salpicado de
melancólicos conjuntos ornamentais, (...) em escala irrisória, (...) com quase total
ausência de vegetação arbórea, sombreadora ou não”. (GOVERNO, 1978, p.37) O
próprio Burle Marx comenta: “o jardim de todo o Centro é péssimo porque o projeto
ficou apenas no papel”. (BURLE MARX, apud KALIL, 2011, p. 68)
As fontes afirmam que as ações que efetivamente ocorreram se deram
predominantemente na conformação de passeios, serviços de escoamento de água e
plantio de grama. (GOVERNO, 1978, p.37) Entretanto, vários caminhos de pedestres
antes previstos não foram de fato realizados. (KALIL, 2011, p.94)
Na concepção do CAB foram realizadas inúmeras secretarias e outras
edificações com características mais específicas, dispostas de modo disperso e
destacado na amplidão do seu território. Existia a pretensão de evitar o “risco da
monotonia (...) que resultaria da repetição ou similaridade dos projetos”. (KERTÉSZ,
1974, p.18) Segundo Kertész, foram definidos dois partidos arquitetônicos prioritários,
que seriam realizados em duas etapas sucessivas, entre 1972 e 1975.
Para os primeiros, conformaram-se edifícios descentralizados, com um prédio
principal de uma secretaria e outros auxiliares dispostos ao seu redor. Para os
segundos, formam-se edifícios compactos e compridos, os denominados “minhocões”,
projetados por Lelé. (KERTÉSZ, 1974, p.18-19) Além das secretarias há alguns
edifícios mais monumentais, como aquele da Assembleia Legislativa e outros dois,
que são de autoria de Lelé: o Centro de Exposições e a Igreja da Ascensão do
Senhor.
Também cabe assinalar a presença de importantes artistas baianos que
criaram obras destinadas especificamente para os diferentes edifícios do CAB, com
temas relacionados com cada um deles, articulados com as características da Bahia.
A intenção era fazer com que as obras de arte também se inserisse na espacialidade
de cada edifício, para que “não [entrassem] em choque e [ficassem] todos em unidade
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com a arquitetura”. (AUGUSTO apud ARTISTAS, 1973, s/p) Assim, tais obras
participam, tal como ocorre com frequência com aquelas pertencentes ao Movimento
Moderno, da “síntese das artes”, que relaciona as artes plásticas, com a arquitetura e
o urbanismo.
2.2.3 Evolução urbana – uso do solo e gabarito
O CAB passou por diferentes fases. (C2 – 1) No princípio dos anos 1970,
estruturou-se o seu traçado viário e foram inseridas secretarias e órgãos estaduais,
assim como alguns dos seus edifícios mais monumentais. Segundo Kertész, a
limitação do gabarito das edificações era limitada a 5 pavimentos, em decorrência da
proximidade com o aeroporto. (KERTÉSZ, 1974, n.p.) Mesmo os edifícios construídos
mais recentemente mantém esse limite de gabarito.
Na primeira fase (entre 1973-1974) foram concluídos muitos dos seus edifícios,
incluídos os seguintes, aqui referenciados com as suas funções originais: Secretaria
de Planejamento, Ciência e Tecnologia;20 Secretaria de Comunicações; Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos; Secretaria de Minas e Energia; Secretaria de
Indústria e Comércio; Secretaria de Agricultura; Secretária da Fazenda; Instituto de
Aposentadora dos Servidores do Estado; Cia. de Processamento de Dados. E dois
edifícios mais monumentais: a Assembleia Legislativa e o Quartel da PM.21
Na segunda fase, (entre 1974-1975) 22 a proposta era que fossem instituídos os
seguintes edifícios: Secretaria de Justiça e Segurança Pública; Secretaria de Trabalho
20

A Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia foi a primeira a começar a ser construída, em julho
de 1972. (PROJETO, 1978, p.37)
21
1ª FASE – Usos originais e atuais – 1. Secretaria de Planejamento (mesmo uso atual – SEPLAN); 2.
Secretaria de Transportes (atual Superintendência de Infraestrutura e Transportes – SIT); 3. Secretaria de
Saneamento e Recursos Hídricos (atual Empresa Baiana de Águas e Saneamento – EMBASA); 4. Minas
e Energia (atual Secretaria de Infraestrutura da Rede Física – CEIRF); 5. Assembleia Legislativa (mesma
função atualmente); 6. Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia – DERBA (atual
Secretaria de Desenvolvimento Econômico) 7. Secretaria da Agricultura (mesma função atual mais
Secretaria da Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI); 8. Quartel Geral da PM (atual Vila Policial Militar do
CAB); 9. Secretaria da Fazenda (mesma função atual – SEFAZ, mais Auditoria Geral – AGE); 10. Cia de
Processamentos de Dados da Bahia (atual Cia. de Processamento de Dados da Bahia – PRODEB); 11.
Secretaria de Indústria e Comércio (atual Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Naval – SEINP);
12. Instituto de Aposentadoria dos Servidores da Bahia (atuais Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – INEMA e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA). Para usos atuais ver:
(TCE/BA, 2017) e Google Maps.
22
Segundo KERTÉSZ, a previsão da conclusão dessa segunda fase de obras era 1975. Entretanto, de
acordo o Projeto CAB, essas obras ainda não haviam sido concluídas em 1978. Não se sabe quando
foram de fato finalizadas. (PROJETO, 1978, p.19)
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e Bem-Estar Social; Secretaria da Saúde; Auditoria e Procuradora Geral do Estado e o
Tribunal de Contas do Estado. Mas, havia também os edifícios mais monumentais,
como nos casos do Centro de Exposições e da própria Igreja da Ascensão do
Senhor.23
Com o passar dos anos, aconteceram inúmeras transformações no CAB, com
a introdução de outros edifícios com usos não apenas relacionados com o estado, mas
também com os municípios e com a federação. Carvalho, Ramos e Sampaio (1996,
n.p.), indicam a existência de uma terceira fase, com edifícios construídos até 1996:24
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Companhia de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia, Fundação Escola de Serviço Público, Sede da União das
Prefeituras da Bahia, Escola Bolivar Santana (de autoria de Lelé) e edifício das
Voluntárias Sociais. Outros, como o Tribunal de Justiça da Bahia (de autoria de Assis
Reis) e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (de autoria de Lelé) foram erguidos em
1997. No caso de um dos edifícios mais monumentais do conjunto, a Assembleia,
foram construídos dois edifícios anexos, realizados em 1988 e 2004. (KALIL, 2011,
p.93)
Pode-se detectar uma última fase, que se deu desde o princípio dos anos 2000
até a atualidade.25 Neste caso, em datas imprecisas, foram construídos os seguintes
edifícios: um anexo à Secretaria de Segurança Pública, Juizados Especiais, dois
23

2ª FASE – 13. Igreja da Ascensão do Senhor (mesmo uso); 14. Secretaria de Justiça e Segurança
Pública (atual Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB); 15. Viaduto (mesmo uso atual);
16. Tribunal de Contas do Estado (mesma função atual – TCE, mais Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM); 17. Procuradoria Geral do Estado; Vice-Governadoria; Departamento das Municipalidades;
Departamento de edificações públicas. (atuais Secretaria de Educação – SEC; Secretaria de
Desenvolvimento Urbano – SEDUR); 18. Secretaria da Saúde (atuais Secretaria da Educação – SEC e
Secretaria de Ciência e Tecnologia – SECTI; 19. Secretaria de Justiça (atual Casa da Governadoria do
Estado); 20. Secretaria de Educação e Cultura (atual Secretaria de Saúde – SESAB). 21.
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - possivelmente (mesmo uso atual mais
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
– AGERBA;). 22. Central Telefônica (mesmo uso atual); 23. Centro de Exposições (mesmo uso atual).
Para usos atuais ver: (TCE/BA, 2017) e Google maps.
24
3ª FASE – 24. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (mesmo uso atual – CBPM); 25. Tribunal de
Justiça da Bahia (mesmo uso atual); 26. Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia
(mesmo uso atual – CERB); 27. Escola de Serviço Público – FUNDESP (atual Secretaria de
Administração Penitenciária – SEAP e Superintendência de Proteção e Defesa Civil – SUDEC; 28 – União
dos Municípios da Bahia (mesmo uso atual – UPB); 29 – Escola Bolivar Santana (mesmo uso atual); 30 –
Voluntárias Sociais (atual Procuradoria Geral do Estado da Bahia); 31 – Tribunal Regional Eleitoral e do
Trabalho da Bahia (mesmo uso atual). 32. Edifício Anexo da Assembleia; Para usos atuais ver: (TCE/BA,
2017) e Google Maps.
25
4ª FASE – 33. Secretaria de Segurança Pública; 34. Juizado Especial Federal e anexo; 35. Anexo à
Assembleia Legislativa; 36. Anexos I e II do Tribunal de Justiça da Bahia; 37. Ministério Público da Bahia;
38. Banco do Brasil. Ver: (TCE/BA, 2017) e Google Maps.
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anexos do Tribunal de Justiça da Bahia e o Ministério Público da Bahia. Existem ainda
outros edifícios anexos, de pequeno porte, situados na área do CAB. Chama atenção
também a existência de uma série de estacionamentos que foram realizados ao redor
dos edifícios existentes, fato que supôs a eliminação de parte da vegetação ainda
existente no local.
Nota-se também a extensão da 6ª Avenida do CAB. Inicialmente houve a
proposta de uma ampliação do CAB em direção ao noroeste, para que fossem
localizados órgãos federais. Entretanto, não tal ampliação não foi concretizada.
(GOVERNO, 1975; GOVERNO, 1978) Atualmente pode-se notar a existência de
alguns órgãos federais situados nessa área, além de serviços de apoio ao CAB, como
restaurantes, bancos, etc.26 Observa-se a presença de um tecido urbano e de
construções informais, que contrastam fortemente com as soluções do CAB.
No caso da Igreja, há que se destacar a presença de edifícios que foram
construídos no seu entorno imediato que interferem diretamente na sua ambiência.
São a Escola Bolivar Santana e o antigo edifício das Voluntárias Sociais (atual
Procuradoria Geral do Estado da Bahia). Ambos possuem gabaritos baixos, com dois
pavimentos. No entorno um pouco mais afastado há também a antiga Escola de
Serviço Público (atual Secretaria de Administração Penitenciária), que se avista desde
a Igreja.

26

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (CODEVASF), o Instituto Nacional de
Reforma Agrária (INCRA), o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Serviço Geológico
do Brasil (CPRM), a Justiça Federal, o Fórum Criminal e a Defensoria Pública. Mais próximo ao CAB está
um órgão estadual, a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA). Ver:
(TCE/BA, 2017)
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3. INVENTÁRIO – IGREJA DA ASCENSÃO DO SENHOR
A Igreja da Ascensão do Senhor localiza-se na 3ª Avenida do CAB. Foi
implantada de forma isolada no seu terreno, em uma suave colina.
O projeto foi realizado por Lelé e contou com uma série de colaboradores:
Dimitri Tavares Vila Nova, Jacó Sanowicz, José Luiz Menezes, Kristian Schiell, Marco
Antônio Pinheiro, Oswaldo Cintra de Carvalho e Rubens Lara Arruda. O cálculo
estrutural foi realizado por Roberto Vitorino – contratado pela Walter & Walter
Engenharia –, as instalações pela Aqualux Engenharia Ltda. Ressalta-se também o
painel que delimita o santuário da nave, de Athos Bulcão. (IGREJA, 1975, p.50) A
construtora responsável pela realização do projeto foi a Luís Pereira de Araújo.
(CENTRO, 1975, p.9)
A Igreja foi inaugurada no dia 7 de março de 1975. (IGREJA, 1975, n.p.;
INAUGURADA, 1975, n.p.; NUNCIO, 1975, n.p.)
3.1 DESCRIÇÃO DO MONUMENTO
Lelé afirmou que a concepção da Igreja da Ascensão do Senhor demandou
muita reflexão, que foi acompanhada pelo frei dominicano Mateus Rocha (1923-1985),
amigo do arquiteto. (MENEZES, 2004, p.109)
A proposta para a sua realização foi desafiadora. Por um lado, tratava-se de
criar um templo em uma cidade possuidora de uma ampla tradição religiosa, com
“tantas construções de grande beleza, que enriquecem e marcam a nossa arquitetura”.
(JOÃO, 1974, p.2) Nesse sentido, o arquiteto procurou dar sua contribuição com uma
Igreja que “embora simples e singela, conserva o caráter de dignidade indispensável
em um tempo católico”. (LIMA, apud LATORRACA, 1999, p.84). Por outro lado, foi
necessária a concepção de um edifício singular dentro do contexto do CAB, tal como
se deu com aquele do Centro de Exposições, ao contrário daqueles das secretarias.
Assim, a Igreja da Ascensão do Senhor foi concebida como uma peça única.
Lelé afirmou que existiram duas inspirações predominantes, ambas pautadas
na história.
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A primeira foram os templos existentes: quando se referiu às partes superiores
dos pilares propostos para a nave da Igreja, comentou: “esses capiteis somam-se
visualmente, criando um contorno semelhante ao de arcadas sucessivas que define o
espaço da nave. Estabelece-se, assim, pela forma, um discreto contato com as Igrejas
do passado”. (LIMA, apud LATORRACA, 1999, p.83) A segunda foi a arquitetura
colonial, especialmente aquela das fortificações, como era o caso do Forte de São
Marcelo, em Salvador. Lelé afirmou que o terreno no qual se assenta a Igreja foi
“tratado de forma amena e natural, com muros de pedra à maneira das construções
coloniais”. (LIMA, apud LATORRACA, p.84)
A seguir, serão apresentadas as características que supostamente compõem o
edifício quando foi projetado e construído. Há que se atentar que se trata de uma
aproximação a tais características, uma vez que a documentação existente pode
aportar indicações insuficientes ou confusas. (C3)

FIGURA 3: Vista externa da Igreja do CAB
Fonte: Acervo João Filgueiras Lima, s.d.
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Quanto ao seu programa, a Igreja é originalmente precedida por um adro com
um cruzeiro de madeira, que dá acesso a uma espécie de “atrium”27 que se conecta
com a nave, situada na cota +47. (C2 – 2.2.3 – F.2) (C3 – 2.2, 2.4) 28 A partir da nave,
duas escadas fornecem acesso a um corredor no nível inferior, situado parcialmente a
subsolo, na cota +44. Tal corredor, extenso e arredondado, conecta-se a dois
menores. Todos são delimitados por muros de contenção e não possuem aberturas,
conformando-se como túneis fechados. Um dos corredores menores termina no
espaço da Capela do Santíssimo (que contém o batistério e o altar mortuário). O outro,
um pouco mais comprido, conduz ao recinto utilizado pelos padres. Esse, por sua vez,
possui uma parte mais íntima, de caráter residencial, com sacristia, banheiro, 3
quartos para os padres, sala de estar e copa/cozinha; e uma parte mais pública, de
caráter mais administrativo que possui escritório, sanitário e duas salas de reuniões.
Praticamente todos os cômodos inicialmente usados pelos padres – com exceção da
sacristia – também se conectam parcialmente através de um corredor externo, que se
abre um pátio interno delimitado por um talude. Todos os cômodos inferiores possuem
um acesso independente. (C2 – 2.2.3 – F.3) (C3 – 2.3)29
A área externa ao edifício era inicialmente composta por vias estreitas e
sinuosas, destinadas a uso de pedestres e veículos, para lazer e circulação. Em um
primeiro momento, concebeu-se a entrada da Igreja partir da 2ª Avenida do CAB, com
um acesso mais tortuoso. (C2 – 2.2.1 – F.1) Na solução final o acesso, que se tornou
mais direto, mas seguiu sinuoso, passou a acontecer pela 3ª Avenida do CAB. (C2 –
2.2.3 – F.1) (C3 – 2.1)
Pretendeu-se inicialmente inserir um centro comunitário nas imediações da
Igreja, porém essa obra não foi realizada.
27

No “Guia do Espaço Sagrado”, Pastro define o atrium como “o lugar por excelência que dá sentido a
missão. É o lugar da acolhida, do receber o outro, o hóspede (que poderão ser "os anjos"). (...) É o
espaço do outro, e por isso, deve ser belo, pois trata-se, também, de uma zona de transição, "de
passagem entre dois mundos". É o espaço da purificação. Aí é a porta de entrada no espaço d'Aquele
que nos santifica e nos envia ao espaço "do mundo". (PASTRO, 2011, p.32)
28
Nas legendas as abreviaturas significam o seguinte: C – CADERNO (há três cadernos, mas são
referenciados o 2 e o 3; numeração que consta no sumário; F – fichas correspondentes)
29
Em diferentes fontes aparecem desenhos de Lelé com a implantação, a nave, Capela do Santíssimo e
recinto dos padres ligeiramente diferentes daquilo que foi finalmente construído. Na nave consta apenas
uma escada; na parte inferior a escada reaparece. No recinto dos padres a sala de estar dos padres
(parte íntima) está fundida com o escritório (parte pública). A fonte inicial é o memorial descritivo (C2 –
1.2.1) de Lelé (ICAB, 1973, n.p.), que é posteriormente reproduzido em diferentes ocasiões, como no livro
organizado por Latorraca. (LATORRACA, 1999, p.86)
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Há dois tipos de estrutura predominantes: de concreto e de pedra (C2 – 2.2.2)
A nave da Igreja é composta por 12 peças estruturais de concreto armado,
constituídas por fundações, pilares, capiteis e lajes de cobertura – as últimas foram
denominadas como “pétalas” por Lelé. Tais elementos são dispostos em espiral. (C2 –
2.3.1 – F.1, F.2, F.3)
A fundação de cada uma dessas peças é realizada de modo individual através
de um bloco de coroamento sobre 4 estacas do tipo franki, sendo essas executadas
em tubos metálicos, conhecidos como tubulões, com capacidade de carga e
dimensões variáveis em função das diferentes dimensões da estrutura. (C2 – 2.2.2 –
F.9)
Dispostos de forma centralizada em cada bloco de fundação, os 12 pilares têm
diferentes dimensões. Crescem em formato trapezoidal até as juntas de dilatação – os
capitéis –, que possuem terminações curvas. Segundo Lelé, os capitéis ocorrem “por
imposição de ordem estrutural onde foram previstos alargamentos na parte superior
dos pilares”. (LATORRACA, 1999, p.83) Esses funcionam de forma associada à laje
do tipo cogumelo, permitindo a expansão e contração do concreto armado. (C2 – 2.2.2
– F.1, F.2, F.3, F.4) (C3 – 2.13)
As pétalas da cobertura são moldadas in loco, mas suas vedações superiores
são pré-moldadas. Possuem um formato triangular que é replicável, mas que têm
medidas variáveis, fazendo com que cada uma tenha a sua individualidade. São
“dispostas segundo um helicoide ascendente.” (LATORRACA, 1999, p.83). Cada uma
“se eleva em relação à anterior 50 cm com uma superposição de 1m”, resultando em
um vão de 15cm entre elas. (C2 – 2.2.1 – F.4) Quanto mais elevadas, menores são as
suas medidas. O sistema das lajes trabalha com um balanço e procura reduzir o peso
estrutural através de um vazio na parte interna da cobertura. É possível notar isso nos
desenhos escamados das fôrmas, que se evidenciam nas vistas aéreas da cobertura.
(C2 – 2.2.2 – F.5, F.6, F.7, F.8)
Em cada laje é implementado um sistema de escoamento de água que tira
partido da própria concepção escamada das fôrmas, seguindo as suas geometrias
triangulares, possuidoras de inclinações direcionadas para o jardim. Calhas e
“buzinotes” são implementados como medida complementar ao sistema de drenagem
da cobertura.
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O encontro entre as pétalas se revela como um ponto central através da
presença de um tubo de aço corten de 200mm de diâmetro. Como parte primordial ao
processo de concretagem, uma chapa meia cana circunda o referido tubo, associandose às 12 malhas de espera soldadas e que estão posicionadas a partir do
direcionamento espiralado das pétalas. Esse tubo tem como função equilibrar a
distribuição das tensões. (C2 – 2.2.2 – F.10)
A Igreja é envolvida por muros de arrimo de pedras que conformam os seus
limites. Essa estrutura de contenção atua como necessária à modelagem do terreno
irregular, onde ocorrem as inserções da nave e dos dois outros recintos: a Capela do
Santíssimo e aquele usado pelos padres.
Parte dos muros de alvenaria em pedra que envolve todo o objeto arquitetônico
suporta taludes com mais de dois metros de altura, o que implica diretamente na
associação do imbricamento de pedras com rejunte de cimento argamassado.
Consequentemente, a capacidade drenante do muro é eliminada sendo, portanto,
adota-se a implementação de canaletas transversais entre os muros e os pisos
internos da edificação como solução de drenagem superficial. (C2 – 2.3.1 – F.27)
É possível notar as intersecções entre os muros de arrimo e o concreto armado
das edificações na cota inferior através dos fechamentos (em pedra) e das coberturas
(em concreto armado).
Na Capela do Santíssimo e nos cômodos dos padres, as fundações são
executadas em sapatas corridas, assentadas em blocos de concreto para a execução
da cinta de amarração, funcionando como embasamento estrutural para a alvenaria de
pedra utilizada. (C2 – 2.2.2 – F.12, F.13)
No caso da cobertura da Capela do Santíssimo, realiza-se uma laje com
vigamento invertido que ocorre em dois níveis, permitindo a entrada de luz. (C2 – 2.2.3
– F.4) É importante dizer que o espaçamento entre as vigas invertidas na laje de
cobertura é preenchido com terra. A cobertura, dessa forma, assume a função de teto
jardim. (C2 – 2.2.2 – F.11; 2.2.4 – F.8)
Quanto aos recintos dos padres, a estrutura também é em alvenaria de pedras,
utilizada em trechos dos muros de arrimo, no muro perimetral externo e em 6 muros
perpendiculares a esse. Há também 8 pilares de concreto que contribuem para a
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distribuição do peso da cobertura, que por sua vez, segue com seu vigamento apoiado
sobre a alvenaria de pedra. (C2 – 2.2.2 – F.13)
Nota-se que a espessura das lajes dos dois recintos inferiores é diminuta,
tendo 10cm de recobrimento e 1cm de camada de impermeabilização necessária para
a implementação do teto jardim.
As duas escadas existentes são realizadas em concreto e engastadas nos
muros de arrimo nas suas extremidades laterais.
A concepção espacial da Igreja é complexa. (C3 – 2.5) Ao adentrá-la, os
usuários são conduzidos para um espaço de dimensões mais restritas que
corresponde ao acesso principal. (C2 – 2.2.6 – F.1) A partir daí, painéis pivotantes de
madeira treliçada, que podem permanecer fechados ou abertos, separam esse espaço
da nave. (C2 – 2.2.4 – F.5; 2.2.5 – F.3) Uma vez dentro da nave, as circunstâncias são
distintas, já que o espaço se amplia e se expande para cima e para fora, sendo
iluminado pelas laterais e pelos vãos entre as pétalas de forma dispersa. (C2 – 2.2.1 –
F.6; 2.2.4. – F.6, F.7) Na nave, que possui formato aproximadamente circular, os
frequentadores da Igreja podem se sentar em uma fileira de bancos disposta em
apenas um dos seus lados: “fugindo a arrumação tradicional, a Igreja terá 12 bancos,
todos arrumados do lado esquerdo. (...) Apenas uma cruz de alumínio, presa no painel
do fundo, simboliza o cristianismo, não havendo nenhuma imagem de santo”.
(IGREJA, 1975, n.p.)
A partir de duas escadas, os usuários são direcionados para a parte inferior da
Igreja. Corredores delimitados por pedras, sem iluminação natural, conduzem os
usuários para dois espaços distintos. Um deles comporta a Capela do Santíssimo:
trata-se de um espaço ovalado, também circundado por pedras, com escassa
iluminação zenital que incide sobre seus extremos: a pia batismal e o altar mortuário.
(C2 – 2.2.1 – F.4; 2.2.5 – F.5, F.6; 2.2.6 – F.12) O outro recebe a área íntima dos
padres. É um espaço mais compartimentado, delimitado por um pátio interno e por um
corredor com escassas aberturas externas, deixando o local pouco iluminado. (C2 –
2.2.6 – F.13, F.14) Se na parte superior da nave há um predomínio de sensação de ar,
na parte inferior o que há é a sensação de estar na terra, num recinto austero como a
nave, porém recluso.
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A Igreja possui uma volumetria tripartida.
O primeiro volume corresponde com a nave e se desenvolve em forma de
espiral ascendente, inicialmente destacando-se sobre uma suave colina. Trata-se de
um volume que possui mais elementos vazios do que cheios. (C2 – 2.2.3 – F.7) Os
elementos cheios são conformados pelas colunas e pétalas de concreto armado e pelo
painel constituído por peças de madeira maciça situado atrás do santuário. Os
elementos vazios correspondem com os vãos deixados entre as pétalas mais baixas e
o talude circundante (C2 – 2.2.6 – F.1) e com as vidraças inseridas entre as pétalas
mais altas e o talude. (C2 – 2.2.4 – F.4; 2.2.5 – F.4; 2.2.6 – F.2) Perfis de ferro
emolduram seus vidros transparentes, acentuando uma percepção de verticalidade da
Igreja. A diferença de altura entre a pétala mais baixa e a mais alta também é cerrada
pelo mesmo tipo de vidraça. (C2 – 2.2.4 – F.3) (C3 – 2.14, 2.15, 2.16) Nos espaços de
15cm que separam as pétalas sobrepostas são fixados vidros tipo “solar-bronze”, que
pretendem propiciar uma iluminação dourada. (C2 – 2.2.6 – F.9) A solução volumétrica
permite a conformação de múltiplas fachadas. Para que se possa apreender a nave, é
necessário percorrer seu contorno por completo, tal como uma escultura. (C2 – 2.2.4 –
F.1; 2.3.1 – F.10) (C3 – 2.6, 2,7)
O segundo volume, posicionado em uma cota inferior, é aquele destinado à
Capela do Santíssimo. Possui uma concepção ovalada, que se destaca do terreno ao
redor da nave de maneira muito sutil. É circundado em todo seu entorno por uma
parede conformada por alvenaria de pedras. (C2 – 2.2.1 – F.4; 2.2.3 – F.5; 2.3.1 –
F.10, F.11)
O terceiro volume, na mesma cota da Capela do Santíssimo, acomoda-se no
terreno, contornando parte da nave, conformando-se a partir de linhas curvas. (C2 –
2.3.1 – F.8) Sua parte interna se abre para parte do talude que circunda a nave, o que
permite a existência de pátios internos. (C2 – 2.2.1 – F.4; 2.2.3 – F.5) Sua fachada
externa é constituída por um muro de pedra que se amolda ao terreno, destacando-se
ou ocultando-se, com pequenas aberturas verticais, que se assemelham àquelas de
fortificações coloniais brasileiras.
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Os materiais e mobiliários que conformam os ambientes da Igreja são
predominantemente austeros e despojados. Aqueles principais são o concreto e a
pedra. Mas há outros, sendo que a madeira e o vidro assumem importantes papeis.30
O concreto aparente é encontrado em diferentes locais. Apresenta-se na
estrutura que conforma a nave e nos tetos dos recintos inferiores (realizados com
fôrmas de compensado ou de taboa corrida). (C2 – 2.2.6 – F.16) Placas pré-moldadas
(tipo silicret), estão presentes nas paredes que separam os mesmos recintos, que por
vezes recebem pintura branca. (C2 – 2.2.6 – F.19) Pisos industriais (tipo silicret) são
usados na sacristia, escritórios, salas de reuniões, cozinhas, sanitários e alguns
corredores. (C2 – 2.3.1 – F.27) Placas pré-moldadas de concreto apicoado, com
textura rugosa, estão dispostas também no piso do acesso à nave.
A pedra aparente é encontrada nos muros que circundam a nave, nos túneis de
circulação, na Capela do Santíssimo e delimitando alguns dos cômodos utilizados
pelos padres. (C2 – 2.2.6 – F.16, F.17, F.18)
O vidro transparente comparece na nave e aquele de tipo “solar bronze” está
presente nos vãos entre as pétalas. Existem dois estratos de laje na Capela do
Santíssimo. Entre tais estratos foram dispostas duas camadas de vedação: a primeira,
interna, é caracterizada por uma esquadria composta por perfis metálicos tipo “I”, onde
se encaixam folhas de vidro incolor retangulares que permanecem fixas; a segunda,
externa, possui uma esquadria fixa de proteção com uma tela metálica soldada em
caixilhos de ferro.
Quanto às esquadrias referentes aos cômodos dos padres, nota-se que essas
são concebidas – na parte referente ao talude, onde se conforma um pátio interno –
como um fechamento em vidro transparente com aberturas em série do tipo
basculante e com caixilharia em ferro. (C2 – 2.2.4 – F.9; 2.2.6 – F.17, F.18, F.19) No
corredor dessa área há pequenas aberturas no muro de pedra, que são compostas por
esquadrias de ferro, projetadas com duas folhas de vidro incolor, posicionadas em
diferentes planos. (C2 – 2.3.1 – F.8)
A madeira pode ser notada na porta pivotante treliçada que separa o átrio da
nave. Nos recintos dos padres a madeira é usada em armários, portas e mobiliário.
Há outros materiais que merecem ser mencionados:
30

O detalhamento dos materiais da Igreja consta em: (C2 – 2.2.3 – F.3)
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O granito polido é o material escolhido para o piso da nave, para aquele da
Capela do Santíssimo, para o corredor que une esses espaços e para as escadas.
Tapetes tipo duraflet são selecionados para os quartos dos padres.
O mobiliário fixo da nave reúne vários materiais. Delimitando o santuário existe
um painel com 6m de altura, constituído por tiras de madeira e de vidros coloridos com
diferentes dimensões, articulados a partir de uma peça central de aço corten, de
autoria de Athos Bulcão (1918-2008). (C2 – 2.2.1 – F.5; 2.2.3 – F.4) No painel consta
que está inicialmente fixado um crucifixo simples de alumínio, sobre o qual não
perduraram muitas informações. Diante do altar posicionam-se dois elementos
litúrgicos: o altar-mor e o púlpito. O primeiro é constituído por uma plataforma
retangular baixa, sobre a qual se posiciona uma peça retangular compacta, sendo que
ambas são construídas com concreto e revestidas com granito polido. O segundo é
uma peça única composta também com os mesmos materiais. (C2 – 2.2.1 – F.5; 2.2.4
– F.6; 2.2.5 – F.3) Para completar a nave, há os bancos com base de concreto
envolvidos por granito polido, com assentos em madeira maciça. (C2 – 2.2.1 – F.5;
2.2.5 – F.2, F.3; 2.2.6 – F.8; 2.3.1 – F.21; F.22) O mobiliário da Capela do Santíssimo
é similar ao da nave, tanto no que se refere aos bancos quanto ao altar e à pia
batismal. Não há imagens figurativas de Cristo ou de santos. (C2 – 2.2.5 – F.5, F.6)
Na área externa à Igreja são usados bloquetes de concreto de tipo sextavado,
que foram aplicados em uma composição intervalada. (C2 – 2.3.1 – F.5, F.6, F.7)
Cabe observar que não existe torre sineira na Igreja da Ascensão do Senhor.
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Supõe-se que as definições do paisagismo relacionadas com o entorno
imediato da Igreja foram propostas por Lelé, com certa consonância com aquilo que foi
previsto de um modo mais amplo no âmbito do CAB. 31 Em determinada circunstância o
arquiteto afirma que “o local destinado à construção da Igreja do Centro Administrativo
da Bahia conserva intacta sua beleza natural característica da paisagem de Salvador.
Sentimos que nos impunha preservá-la respeitando seu relevo e sua vegetação (...) A
indispensável modelação do terreno se integra com a topografia existente e limita-se
exclusivamente a trechos onde se localizam as construções”. (LATORRACA, 1999,
p.82)
Fotografias realizadas dois anos após a conclusão das obras, (ACERVO,
197-?, n.p.; COMPANHIA, 1976, n.p.) demonstram que ao redor da Igreja existiam
algumas árvores (como mangueiras e palmeiras) e arbustos de diferentes espécies.
Também foi aberta uma clareira no seu entorno imediato. O fato da Igreja estar
posicionada sobre uma discreta elevação, sem vegetação alta e densa na sua
proximidade, mas posicionada sobre uma área gramada, proporcionava garantia de
ampla visualização do edifício em múltiplos ângulos, evidenciando seu caráter
escultural.
Entretanto, além da clareira, a vegetação foi mantida. Tal fato se comprova no
mesmo levantamento fotográfico (COMPANHIA, 1976, n.p.) e em uma reportagem que
afirma que estava “situada entre árvores frondosas”. (CRUZ, 1975, n.p.) (C2 – 2.2.4 –
F.2)
O terreno ao redor da Igreja foi tratado de forma amena e natural. Lelé comenta
que a intervenção no terreno se limitou aos trechos onde se localizavam as
construções. (LIMA, apud LATORRACA, 1999, p.84) Essa circunstância afetou a
disposição da nave, mas especialmente a acomodação da Capela do Santíssimo e do
recinto dos padres, que a partir de certos ângulos parecem brotar da terra,
despontando das curvas de nível naturais do terreno. (C2 – 2.3.1 – F.7)
Para complementar a área externa, a ideia inicial era criar arruamentos
estreitos e sinuosos, como já foi mencionado. (C2 – 2.2.1 – F.1) Na solução final tais
arruamentos não foram concretizados, embora tenha sido mantido o projeto do
31

As fontes consultadas não deixam claras as delimitações das atribuições de Burle Marx e de Lelé no
que diz respeito ao paisagismo do CAB. Entende-se que o segundo tenha tido liberdade para tratar das
áreas de entorno dos seus projetos, o que inclui a Igreja.
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entorno imediato da Igreja. Esse consiste em um adro com conformação triangular na
dianteira da Igreja, com a presença de um cruzeiro. (C2 – 2.2.3 – F.1; 2.2.4 – F.1;
2.3.1 – F.1). Tal formato cria uma perspectiva que conduz os olhares e os passos dos
usuários diretamente para a entrada principal do edifício. Na parte posterior,
conformou-se uma área aberta que oferece acesso ao recinto inferior dos padres. (C2
– 2.2.3 – F.1) Nas suas adjacências, foram posicionados taludes de concreto baixos
que acompanham a sinuosidade do terreno, que também podem ser usados como
bancos. (C2 – 2.3.1 – F.9)
3.2 PERMANÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES
3.2.1 Alterações relativas ao uso (de capela à Igreja matriz)
A maior parte dos relatos sobre as permanências e as transformações está
baseado nas informações contidas no Livro do Tombo. (LIVRO, 1975-2016) É
importante ressaltar que esse documento possui anotações que começaram em 1975
e que terminaram em 2016, conformando um amplo panorama sobre as intervenções
realizadas na Igreja.
Conforme já foi mencionado anteriormente, a implementação do Centro
Administrativo auxiliou na demarcação de uma estratégia notória de descentralização
do espaço urbano da cidade de Salvador na década de 1970. A princípio, em meio a
um imenso vazio urbano, a Igreja da Ascensão do Senhor se destinou prioritariamente
ao recolhimento do funcionalismo público, sendo utilizada por trabalhadores do próprio
complexo administrativo, realizando também cerimônias a serviço das autoridades
locais, como batizados, casamentos e funerais. Nota-se que inicialmente o calendário
litúrgico da Igreja se resumia apenas às Santas Missas aos domingos, segundo o Livro
do Tombo. (LIVRO, 1975-2016, p.5) Assim, pode-se compreender que a denominação
de Igreja recebida desde o princípio não condizia com suas essências espaciais e de
usos, que correspondiam mais a uma capela, um templo secundário, destinado a
atender a um grupo ou comunidade específica, exercendo funções sacerdotais de
forma menos frequente.
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Contudo, ainda na década de 1970, a Igreja começou a dar pequenos passos
para atender uma comunidade crescente, bem como uma maior quantidade de
representantes do núncio apostólico, um desejo do padre José Hamilton, responsável
pela condução dos eventos litúrgicos no local. Na medida em que a área ao redor do
CAB se constituiu enquanto um campo fértil ao capital imobiliário, iniciaram-se as
formações de bairros residenciais e comerciais próximos. Essa situação acarretou um
aumento de fiéis na Igreja da Ascensão do Senhor, que passaram de 20 a 110
pessoas aos domingos. Por consequência, percebe-se que houve uma certa
descaracterização da ambiência original da nave, em virtude no novo mobiliário
inserido – cadeiras de ipê – para a acomodação da comunidade. (C2 – 2.2.5 – F.2,
F.4)
Mesmo que, em um primeiro momento, o aumento de número de fiéis da Igreja
tenha sido vinculado à expansão dos bairros no entorno do CAB, esses mesmos,
quando consolidados, dedicaram-se à formação das suas próprias paróquias. Dessa
forma, se na década de 1970 as descaracterizações das ambiências do monumento
ocorreram por um aumento frequente de atividades litúrgicas que transcendiam o
papel de um templo secundário, por outro lado, na década de 1980, evidenciou-se um
esvaziamento com relação ao uso do espaço por conta da formação desses novos
bairros, uma vez que suas características residenciais configuravam a necessidade de
inserção de espaços religiosos.
Como resultado desse esvaziamento, em 1985 alguns espaços inferiores da
Igreja passaram a ser adaptados para recepção de casamentos. Percebe-se que, em
razão da falta de investimentos oriundos do calendário litúrgico que se desfez perante
as paróquias fixadas no entorno, tornou-se necessária a adequação dos espaços
secundários da Igreja para usos “complementares” ao rito religioso. As primeiras
adaptações ocorreram nos espaços onde eram inicialmente a sala de estar e o
escritório (atualmente identificadas como salas João Paulo II e Madre Teresa de
Calcutá, respectivamente), uma vez que não havia fechamentos que delimitavam
esses ambientes, que eram também próximos à saída do recinto inferior, podendo
assim também utilizar o pátio externo, que é atualmente ocupado por um
estacionamento.
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A adaptação do confessionário32 para depósito de equipamentos de som para
matrimônios em 1987, ou o adiamento da promoção de outros ritos, devido à falta de
segurança para inserção de elementos necessários – como um tabernáculo para a
eucaristia – relatado em 1988 pelo Livro de Tombo da paróquia, resumem algumas
das implicações resultantes de tal esvaziamento antes mencionado, que incidiram
sobre a ambiência da Igreja na década de 1980. Durante esse período é notório que,
com a realização de cerimônias comuns de um templo secundário – que é uma capela
–, avançaram as mudanças através da transformação dos usos dos recintos inferiores,
como uma tentativa de arrecadação de investimentos, o que reforça mais um
direcionamento para a necessidade da formação de uma paróquia própria, no que se
refere ao uso do monumento.
Na década de 1990, essa mesma situação invocou a ocorrência de outros ritos
religiosos, como a comunhão. Houve uma transformação da Capela do Santíssimo,
que deixou de ter um altar mortuário para possuir um altar para o sacrário – objeto de
resguardo do ostensório. Transcorreu nessa mesma década outra transformação
significativa: o capelão demonstrou o desejo de substituição da “simples cruz” –
elemento original marcante da nave33 (C2 – 2.2.6 – F.10) – por uma tela do pintor
Carlos Bastos. (C2 – 2.2.4 – F.6; 2.2.5 – F.2) Tratava-se de “um cristo másculo, cheio
de energia e beleza subindo ao céu glorioso com as marcas da chaga da cruz”.
(LIVRO, 1975-2016, p.19) Essa tela permaneceu integrada ao painel de Athos Bulcão
até 2014, quando foi retirada.
Já não mais respondendo à proposta original desde 1985, outros espaços do
recinto dos padres foram destinados às recepções de batizados e casamentos. Foi o
que ocorreu em 1993 com as anteriores salas de reuniões (que atualmente se
denominam Bem-Aventurada Irmã Dulce e Bem-Aventurada Lindalva).34
32

O Memorial Descritivo (C2 – 2.2.1 – P.2) indica que inicialmente o confessionário seria posicionado na
nave. Menciona-se no Livro de Tombo que uma modificação que ocorreu em 1986, relacionada com
alguns equipamentos da Igreja, que atestam a localização do confessionário: “[...] em razão da umidade
estava começando a danificar o aparelho (a mesa de som e as fitas gravadoras) levando para o andar de
cima, na Igreja, no local feito para ser confessionário. Fechamos os dois (02) lados do confessionário,
colocando portas e servindo um lado para o som, outro para o guardar dos tapetes”. (LIVRO, 1975-2016,
p.24)
33
Há indicações que tal cruz original tenha sido concebida em alumínio. Esta que aparece na imagem,
(C2 – 2.2.6 – P.10), supostamente é a original, mas é de madeira, com detalhe metálico.
34
No Cadastro anexo a esse Dossiê há uma troca entre o nome de duas salas: Bem-Aventurada Irmã
Dulce e Madre Teresa de Calcutá. A primeira é de fato aquela contígua à Bem-Aventurada Irmã Lindalva
e, a segunda, é um dos cômodos que anteriormente era dormitório dos padres.
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Uma outra forma de reestabelecer a comunidade como participante ativa da
Igreja foi a abertura do espaço para encontros de grupos jovens, o que causou outras
adaptações dos ambientes do recinto inferior para salas de formação, em congruência
com as atividades religiosas realizadas pelas paróquias adjacentes.35 Nota-se a
inserção de um mobiliário próprio para essas novas atividades.
Em 2005 foram realizadas intervenções nas instalações elétricas e hidráulicas.
Essas ocorreram principalmente na nave, aí localizadas para “atender às solicitações
das celebrações dos sacramentos, encontros e retiros”. (LIVRO, 1975-2016, p.32)
Essas inserções compreenderam a instalação de lâmpadas direcionadas e caixas
amplificadoras de som, dispostas de maneira indiscriminada.
Em meados dos anos 2000, deu-se uma segunda etapa de expansão
imobiliária nos arredores da Avenida Paralela. Consolidou-se uma “área pastoral”
sobre o cenário urbano entre os bairros de Alphaville 1 e Le Parc; Alphaville 2 no
bairro de Patamares; Condomínio dos Securitários e Parque Tropical, ambos em
Pituaçu; por fim, o Parque Costa Verde, na região de Piatã. Assim, foi firmada a
necessidade da constituição da Paróquia da Ascensão do Senhor.36
Para tanto, a partir de 2013 a Igreja começou a passar por intervenções no seu
mobiliário litúrgico, além da inserção de novos elementos simbólicos: aos pilares da
nave foram acrescidas cinco telas onde se destacam os quadros figurativos de João
Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, São José de Anchieta, Santa Dulce dos Pobres e,
por último, Santa Lindalva Justo de Oliveira,37 que passaram também a nomear
algumas das salas das atividades formativas localizadas na parte inferior da Igreja.
(C2 – 2.3.1 – F.24) Não havendo uma ligação direta com a vida da Igreja, a paróquia
justificou que desejou “homenagear esses homens e mulheres, colocando cada um e
cada uma como um modelo de vida cristã”. (PATRIMÔNIO, 201?, n.p.)
35

Não existe uma especificação que indique quais recintos passaram por essas alterações. Supõe-se que
tenham afetado as antigas salas de estar e escritório (atuais salas João Paulo II e Madre Teresa de
Calcutá). Também houve, sem que se tenha encontrado uma data, mudanças de uso nos antigos quartos
dos padres, que passaram a receber usos administrativos (que correspondem atualmente às salas Cura d
´Ars, secretaria e sacristia).
36
Sobre isso: “O Cardeal Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Geraldo Majella Agnelo
comentou: “A Paralela, até poucos anos atrás, era uma região anônima, e hoje é uma das mais populosas
de Salvador, por isso, vemos a necessidade de criar novos projetos para evangelizar”. (ARQUIDIOCESE
2010, n.p.).
37
Tais quadros foram criados pelo Ateliê 15, coletivo artístico de Vitória da Conquista. (PATRIMÔNIO,
201-?, n.p.)
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O mobiliário litúrgico sofreu acréscimos a partir da inclusão de chapas
metálicas douradas polidas e aço corten. Esses mobiliários, antes de 2013, eram
revestidos puramente em granito preto polido – proposta original da obra.
A cruz do altar foi retomada, agora com aspecto contemporâneo, mas que
remete à proposta original de Lelé, quando a Igreja foi inaugurada. Possui composição
em aço corten, com uma iluminação embutida.38 (C2 – 2.2.6 – F.3; 2.3.1 – F.20) Na
nave, diante do painel de Athos Bulcão, ao altar-mor e ao púlpito foram acrescidos
recobrimentos dourados, em aço polido. Nas laterais do altar, foram dispostos dois
castiçais em ferro cromado na cor preta. (C2 – 2.2.6 – F.4; 2.3.1 – F.14, F.15, F.16,
F.17, F.18) (C3 – 2.8, 2.9, 2.10) Na mesma linha, foram instalados uma sédia e
assentos auxiliares. (C2 – 2.3.1 – F.19) (C3 – 2.12)
Quanto ao restante do mobiliário da nave, é necessário evidenciar que, se
outrora foram inseridas cadeiras em madeira de ipê para atender às demandas de fiéis
nos rituais religiosos, atualmente as mesmas se apresentam em plástico e metal na
cor preta. (C2 – 2.2.6 – F.7; 2.3.1 – F.14, F.22)
As modificações relacionadas com o mobiliário presente na nave se
estenderam à Capela do Santíssimo, neste mesmo período, entre 2013 e 2016. Foi
inserido um sacrário (também em aço corten e chapa metálica dourada) sobre aquele
que um dia fora o altar mortuário, bem como um painel em mosaico atrás desse.39 (C2
– 2.2.6 – F.11; 2.3.1 – F.30; 2.3.3 – F.28) (C3 – 2.11)
A partir de 2013, o recinto dos padres passou por mudanças de uso
significativas. Espaços que antes atendiam à recepção de eventos, passaram a usos
relacionados com atividades religiosas, de cunho educacional. Isso ocorreu no caso
das antigas salas de reuniões (atuais salas Bem-Aventurada Irmã Dulce e BemAventurada Irmã Lindalva).
A sala de estar – com todo o seu mobiliário original – foi deslocada para um
pequeno espaço entre os corredores de circulação que se comunica diretamente com
o acesso do recinto dos padres.

38

Cabe indicar que a cruz processional, com base em granito polido, encontra-se em desuso.
O painel em mosaico, com pedras com cores e texturas diferentes, representa a hóstia santa. “O
desenho do painel é do artista sacro italiano radicado em São Paulo, Sergio Ricciuto Conte, e realizado
pelo ateliê Reuna Mosaico em Cotia, São Paulo”. (PATRIMÔNIO, 201-?, n.p.)
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Em 2015, acompanhando o processo de ampliação pastoral, aconteceu uma
proposta de implantação de um centro comunitário no entorno da Igreja. 40 Pretendia-se
criar um edifício anexo com salas multiuso e auditório. (BELEZA, 2015, n.p.) O projeto
causou polêmica, tendo sido considerado desarmônico com relação à Igreja da
Ascensão do Senhor.41 Por consequência desses fatos, a comunidade paroquial
decidiu construir a sede do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton em bairro
fora do contexto do CAB. Assim, o centro comunitário foi transferido para uma área em
Sussuarana, passando a ser denominado Monsenhor José Hamilton.
Após todas essas adaptações e transformações, a Igreja finalmente tornou-se
Paróquia em 2016.
Em 2019 foi inserido também um pequeno altar de aço corten com uma
imagem figurativa de Nossa Senhora Aparecida, como objeto intermediário de dois
espaços – batistério e altar da Capela do Santíssimo. (C2 – 2.3.3 – F.25)
Outra alteração, sem data específica, ocorreu em uma das laterais do painel de
Athos Bulcão, com a integração de um mural de policarbonato colorido, ao qual se
apoia uma base de madeira que sustenta uma imagem figurativa de Nossa Senhora.
(C2 – 2.3.1 – F.14) (C3 – 2.10)

40

Informação disponível em: (FESTIVAL, 2015, n.p.).
Embora não tenha sido encontrado nenhum documento referente a esse fato, várias pessoas
consultadas (representantes do IAB, FAUFBA, DOCOMOMO-BA.SE) se recordam de terem se
pronunciado de forma contrária à realização do anexo, temendo pela preservação dos valores
fundamentais da Igreja da Ascensão do Senhor.
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3.2.2 Danos à materialidade
Este tópico tem por objetivo destacar as permanências e transformações
inerentes à materialidade do monumento.
Ressalta-se que a concepção estrutural do volume principal procurou criar
condições climáticas favoráveis para seu uso. Entretanto, em certa medida,
subestimou as mesmas: em 1977, dois anos após a inauguração da edificação,
ocorreu um acidente que foi causado pelo volume em helicoide ascendente, que
intensificou a força dos ventos cruzados, “soprando sobre a Igreja todo o painel de
madeira atrás do altar”. (LIVRO, 1975-2016, p.6) Demarca-se assim a primeira
intervenção “restaurativa” na Igreja, que contou com a participação do próprio Lelé.
Nessa situação, foram reintegradas as peças robustas de madeira, a partir da fixação
do painel nos pilares de concreto a partir de travamentos em estrutura metálica,
dispostos de forma perpendicular às peças do altar. Nota-se que o travamento interno
executado para a fixação das peças do altar demonstrou-se insuficiente diante dos
fatos mencionados.
Já em 1980, as primeiras manifestações danosas à obra começaram a ser
identificadas, principalmente aquelas relacionadas à água nos períodos de chuva. Um
certo abandono com relação à edificação se evidencia, uma vez que pequenos
consertos e manutenções necessárias não foram realizados. Por consequência, esses
problemas se expandiram por toda a Igreja, iniciando o processo de obliteração das
características dos materiais utilizados. Destacam-se principalmente os danos ao
concreto armado, largamente utilizado e vigorosamente revelado nas superfícies
externas e internas da edificação. (C2 – 2.3.1 – F.12; 2.3.3 – F.10, F.11, F.12, F.13,
F.30, F.33).
Identificou-se, nessa mesma década, que algumas infiltrações de água
decorriam das obstruções das calhas das coberturas, nas edificações dos recintos
inferiores, onde foram experimentados os tetos jardins. Informações de 1986 indicam
que, sem a devida manutenção, gerou-se “penetração de água nas paredes e sistema
elétrico, sobretudo nos pingentes de luz”. (LIVRO, 1975-2016, p.11) É importante
ressaltar que, para além das obstruções, existia a condição de experimentação do
concreto armado no período: de um modo geral, nos dois ambientes inferiores, as
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coberturas foram dimensionadas com espessuras de recobrimento consideravelmente
delgadas, o que implicou na exposição severa do material.
No caso das coberturas associadas aos tetos jardins, essa mesma condição –
da espessura do recobrimento –, associa-se à falta de uma camada de
impermeabilização, acentuando as manifestações de manchas no teto, formação de
goteiras e a presença de muita umidade nos ambientes internos. (C2 – 2.3.3 – F.36,
F.37) A aplicação da camada de impermeabilização associada às lajes de concreto
armado era uma solução ainda não muito explorada naquele momento, uma vez que,
grosso modo, as propriedades do concreto eram consideradas infalíveis, não se
considerando a possibilidade de que o material pudesse se deteriorar de uma forma
tão acelerada. (C2 – 2.2.3 – F.23; 2.3.3 – F.8, F.9)
Segundo os escritos do Livro de Tombo, ocorreu em 1992 uma primeira obra
de recuperação referente a “um novo revestimento do teto da Igreja”. (LIVRO, 19752016, p.27) Esse “revestimento” estava associado à aplicação de uma camada de
impermeabilização sobre as coberturas individuais do conjunto estrutural das pétalas
que conformam o volume principal. Observa-se que essa foi a primeira das sucessivas
impermeabilizações ao longo dos anos.42 Com ação pouco substancial, as
superposições dessas camadas contribuíram para o acúmulo de água nos vazios das
estruturas individuais, e, por consequência, provocaram o agravamento da
deterioração do concreto e da armadura empregada nessas estruturas, que foi
acentuada pelo encobrimento e entupimento das suas calhas. Essas circunstâncias
provocaram a formação de manchas na superfície do material que se evidenciam no
interior do volume principal da Igreja. (2.3.3 – F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.11,
F.12, F.13, F.17, F.18, F.19, F.20, F.21)
Em 1993, a alteração do uso das anteriores salas de reunião (atualmente salas
Bem-Aventurada Irmã Dulce e Bem-Aventurada Lindalva) para atender a batizados e
casamentos, implicou tanto na demolição da alvenaria que as delimitava quanto
naquela que separava uma das salas de reunião e o corredor interno, conformando
assim um ambiente único.
Outros conflitos de conservação estão relacionados ao paisagismo e recursos
de integração à paisagem: a falta de constância quanto à manutenção das espécies
42

Houve outras tentativas de impermeabilização da cobertura a partir da aplicação de mantas nos anos
de 2013 e 2019.
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tropicais existentes, afetou continuamente a estrutura das coberturas e a vidraçaria
das esquadrias. (C2 – 2.3.3 – F.10) “Em tempo de manga”, muito da vidraçaria se
perdia, já que “garotos ali passantes jogavam pedras nas mangueiras em volta da
Igreja”. (LIVRO, 1975-2016, p.28) Identifica-se que dos anos 1990 até os dias atuais,
ocorreu uma substituição sistemática da vidraçaria quebrada. Além disso, é importante
reiterar que danos como a corrosão da caixilharia de ferro, deram-se pelo encontro
direto entre as peças metálicas com as forrações dos tetos jardins ou de cascalhos,
esses últimos, no acesso principal da Igreja. Embasadas ao piso ou à estrutura de
concreto armado e sem a devida manutenção das forrações, as caixilharias se
deterioraram frente ao contato com os revestimentos naturais permeados por água. O
problema da corrosão é também evidenciado nos caixilhos da Capela do Santíssimo e
nas aberturas do corredor do recinto dos padres. (C2 – 2.3.3 – F.15, F.31, F.34, F.35)
Ainda sobre a falta de manutenção da composição paisagística no entorno do
volume principal, o Livro de Tombo refere-se a um breve deslizamento que ocasionou
a invasão de lama em um dos recintos inferiores, no ano de 2011, devido às fortes
chuvas de maio. (LIVRO, 1975-2016, p.58) Apesar da tomada de soluções imediatas
de limpeza das canaletas que circundam a edificação e da retirada de volumes de
terra molhada do recinto, somente em 2013, quando iniciou-se a preparação de
transição de templo de ordem secundária para Paróquia Ascensão do Senhor, que
recuperações de maior expressão com a finalidade de sustentar uma continuidade uso
do edifício começaram a ocorrer.
A partir de 2013 houve alterações quanto à materialidade de praticamente
todos os cômodos do recinto dos padres. As salas que sofreram demolição de paredes
na intervenção de 1993 (originalmente salas de reuniões e posteriormente salas BemAventurada Irmã Dulce e Bem-Aventurada Irmã Lindalva), retomaram as suas
espacialidades originais. Isso ocorreu a partir da inserção de uma divisória retrátil
entre essas salas.
Outros ambientes que atendiam à recepção de eventos, passaram ao uso de
atividades religiosas de cunho educacional, como já foi mencionado. Isso afetou as
suas materialidades. Notam-se, principalmente, as pinturas dos tetos em concreto
armado na cor branca e a inserção de pisos cerâmicos brancos sobre o piso industrial
em todos os ambientes destinados à formação e uso administrativo, exceto na sala de
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estar e nos corredores de circulação. (C2 – 2.3.1 – F.33, F.34, F.35, F.36, F.37, F.38,
F.39, F.40, F.41, F.45, F.46) Além disso, divisórias brancas em pvc foram instaladas
em substituição aos painéis em concreto celular silicret que conformavam os
fechamentos dos ambientes. (C2 – 2.3.1 – F.31, F.32, F.42) Observa-se que essas
mesmas divisórias foram aplicadas para subdividir a Sala José de Anchieta,
acomodando um depósito. (C2 – 2.2.3 – F.32; 2.3.1 – F.33)
Nesta mesma reforma de 2013, todas as esquadrias dessa mesma parte da
Igreja sofreram substituição das suas vidraçarias com abertura do tipo basculante por
vidros fixos, modificando a relação entre seus espaços e os pátios internos. Também
foram introduzidos aparelhos de ar-condicionado em todas os ambientes do subsolo,
com seus dutos sobre a fachada da alvenaria de pedra, dispostos sem discrição. (C2 –
2.2.3 – F.22, F.23; 2.3.1 – F.8, F.36, F.37, F.38, F.40, F.45, F.46) Nota-se também a
inserção de uma grade sobre a mureta sobre a sapata corrida que tange o talude na
parte interna, para segurança, uma vez que a Igreja hoje se encontra inserida em um
sítio cujo entorno está densamente ocupado. (C2 – 2.3.1 – F.47)
Não menos importantes são as formações de manchas brancas na alvenaria
de pedra, distribuídas por todo o interior dos volumes inferiores. A partir de uma
análise

mais contundente

sobre

a

formação

dessas

manchas

no

volume

correspondente à Capela do Santíssimo, é possível constatar que a formação dessas
se deve ao processo de lixiviação devido ao contato direto da água com o material
aplicado à estrutura. Outros danos, que se manifestam através de manchas marrons,
evidenciam a decomposição de minerais ferríferos presentes na pedra, que também
ocorre devido ao contato com a água. (C2 – 2.3.1 – F.29; 2.3.3 – F. 24, F.25, F.26,
F.27, F.28, F.29)
Assim, constata-se que os recintos inferiores hoje se encontram com
demasiadas deteriorações em relação aos materiais aplicados.
Cabe evidenciar alguns acréscimos significativos no volume superior. Observase a inserção de um painel de vidro com porta, que resguarda o acesso livre à
escadaria de ligação aos volumes inferiores, instalado em 2013. (C2 – 2.2.6 – F.6;
2.3.1 – F.25; 2.3.3 – F.20) Outras instalações aparentes, como eletrodutos metálicos
tubulares acoplados aos pilares das pétalas, foram inseridos a partir de 2013 para
atender à demanda de aparelhos de som, iluminação por refletores e outros
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eletrônicos dispostos pelo espaço. (C2 – 2.2.6 – F.5; 2.3.1 – F.23; 2.3.3 – F.16, F.18,
F.19, F.20) Anteriormente houve a inserção de dutos provisórios mais singelos, que
seguiam a marca diagonal que as fôrmas imprimiam sobre o concreto armado. É
evidente que os dutos atuais foram instalados de modo disruptivo à essa leitura.
Outras instalações aparentes e equipamentos foram fixados nos volumes inferiores,
com o mesmo efeito. (C2 – 2.3.3 – F.32, F.38, F.39, F.40)
Em 2018 outra reforma rompeu com a continuidade do pequeno corredor
exterior que tangencia as salas de formação, a partir da instalação de um sanitário
infantil e uma copa, localizados na parte posterior de um dos sanitários. (C2 – 2.3.1 –
F.41, F.44) A sala Cura d´Ars também recebeu um sanitário privativo, em data
imprecisa. (C2 – 2.3.1 – F.36) Em todos esses ambientes, evidencia-se o uso de
revestimento em azulejo branco e porcelanato.
Além dessas intervenções destacadas, ocorreram inserções de instalações
elétricas e hidráulicas, elementos de sinalização (C2 – 2.3.1 – F.7, F.24; 2.3.3 – F.16)
e de proteção (como corrimões e telas nos limites das escadas), além de mobiliários
distintos de forma generalizada. (C2 – 2.3.1 – F.13, F.26, F.28; F.44)
Em data indeterminada ocorreram pichações na parte inferior de uma das
pétalas, que é acessível aos usuários. (C2 – 2.3.3 – F.14)
Em resumo, as principais modificações na Igreja ocorreram através de duas
perspectivas básicas: em primeiro plano, o movimento ascensional quanto ao seu uso,
de templo religioso secundário para Igreja matriz, com sede paroquial; em segundo
plano, decorrentes das alterações materiais para comportar tais mudanças,
associadas com problemas intrínsecos às conservações dos materiais existentes.
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4 APRECIAÇÃO DOS VALORES DE PRESERVAÇÃO
Antes deste texto procurar apontar os possíveis valores da Igreja, é importante
salientar a opinião de diferentes especialistas e do público mais amplo sobre o
assunto. Assim, apresentam-se a seguir avaliações presentes em livros, anais de
eventos, jornais e revistas que mencionam a Igreja.
No livro de Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil (1999), o CAB é citado como
um dos centros administrativos construídos no país entre os anos 1970-1980. Fala-se
de Lelé, mas não se trata especificamente do edifício religioso.
Maria Alice Bastos (2003) faz referência ao CAB, aos edifícios das suas
secretarias e à Igreja. A autora cita um trecho da revista Techniques & Architecture:
“Lelé realizou dois edifícios excepcionais, de plástica totalmente diferente, mas
lembrando que é realmente herdeiro do movimento moderno brasileiro, na insistência
sobre o lado lírico e passional das suas formas, muito além de uma resposta
unicamente funcional”.43 (PERSKINE; ROULLÉ, apud BASTOS, 2003, p.41)
Já Maria Alice Bastos e Ruth Verde Zein (2010), mencionam o CAB e as
secretarias de Lelé, ressaltando também o Centro de Exposições e a Igreja da
Ascensão do Senhor: “Filgueiras Lima buscou deliberadamente o impacto estrutural,
como maneira de exprimir o caráter excepcional dos edifícios”. (BASTOS; ZEIN, 2010,
p.150)
Entre as revistas especializadas, está a CJ. Arquitetura. Revista de Arquitetura,
planejamento e construção. Aborda com profundidade o Centro de Exposições e as
secretarias, mas não menciona a Igreja.
A Revista Módulo dá destaque tanto para o Centro de Exposições quanto para
a Igreja, em duas ocasiões. (LIMA, 1975, p.50-53; LIMA, 1981, p.54-55) As
reportagens são extensas e repetem os mesmos conteúdos do Memorial Descritivo
(C2 – 2.2.1; LIMA, 1973, n.p.) e do capítulo dedicado ao assunto na coletânea de
obras de Lelé. (LATORRACA, 1999, p.82-86) As imagens realçam o caráter escultural
do edifício, tanto externa quanto internamente.

43

PESKINE, Alain; ROULLÉ, J.P. Salvador de Bahia, de la capitale colonial a la métropole du 21 siècle.
Techniques & Architecture, n.334, mar.1981, pp.80-86.
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FIGURA 4: Vista externa da Igreja do CAB
Fonte: LIMA, 1975, p.51.

FIGURA 5: Vista interna da Igreja do CAB
Fonte: LIMA, 1975, p.53.

Daniel Paz, em um texto minucioso sobre o edifício, traça uma leitura que
destaca uma série de sentidos, relacionando a Igreja com uma “flor que desabrocha”.
(PAZ, 2007, p.123) As analogias orgânicas são usadas para explicá-la, afirmando que
“a folha é o fundamento da sua estrutura”. (PAZ, 2007, p.125) E ainda:
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É o somatório das pétalas que forma o espaço arquitetônico, e o
prodígio está em um edifício composto por partes claramente
discerníveis. No abrigo umbroso de tais folhas, largas como as folhas
tropicais, vedações leves, de madeira treliçada e vidro dizem: “Aqui
se pode fazer culto”. A Igreja se irmana com as árvores vizinhas. O
vidro fumê aprofunda as sombras. O interior é tomado pelas nervuras
da cobertura – formada pela simples geometria de cada pétala, o
conjunto é intenso. (PAZ, 2007, p.125)

Para o autor, a Igreja do CAB não tem no significado religioso o mais
importante: o prédio é “mais um regaço sereno (...) para a meditação tranquila, mais
que para o culto religioso”. (PAZ, 2007, p.133)
Mas não são apenas os especialistas que apontam os valores do templo. A
imprensa comum divulga uma série de reportagens sobre o CAB e sobre a sua Igreja
mais especificamente.
No Jornal do Brasil, GROPPER explica o edifício a partir de falas de Lelé,
afirmando a importância da sua estrutura delicada, mas vigorosa. (LIMA, apud
GROPPER, 1973, p.4) Aparecem novamente fotografias das maquetes da Igreja, que
ajudam a compreender seu caráter escultural e a situação dos seus três volumes em
relação ao terreno, além de um desenho interno que também consta no memorial
descritivo. (LIMA, 1973, n.p.)
Outras notícias do mesmo jornal também salientam a beleza e arrojo do
projeto, (CENTRO, 1975, p.9) que para alguns pode ser chamado de “pérola”.
(TEMPLO, 1975, p.6)
No Jornal A Tarde a Igreja também é destacada, sendo a obra “considerada
como um dos trabalhos arquitetônicos modernos mais bonitos da Bahia”. Mais adiante,
afirma-se que sua concepção arquitetônica é uma inspiração para o nome que recebe,
de “Ascensão do Senhor”. Assim, trata-se de “um estilo que sugere um título, uma
arquitetura que traduz uma Teologia, um apelo de Deus que se transforma em
evangelho vivo”. (IGREJA, 1975, n.p.) A mesma percepção é ressaltada por D. Avelar
Brandão Vilela, em outra reportagem do mesmo jornal: “A Igreja foi dedicada à
Ascensão do Senhor porque sua forma lembra isto. (...) As pétalas estão dispostas
segundo um helicoide ascendente em forma leve de espiral, caracterizando o Corpo
da Igreja e define sua vocação de contribuir para a elevação espiritual do homem”.
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(NÚNCIO, 1975, n.p.) O mesmo D. Avelar Brandão Vilela pontua a sua dimensão
artística:
Eu vejo como uma presença da arte moderna na expressão
arquitetônica do panorama global dos templos católicos de Salvador.
Aliás, faltava algo assim que pudesse representar a resposta da nossa
geração aos apelos que a arte sempre fez, em todas as épocas da
história da Igreja, à criatividade humana. O templo católico a levantarse no Centro Administrativo da Bahia, irá preencher, em minha
modesta opinião, uma lacuna que salta aos olhos. Salvador é,
inegavelmente, um fabuloso patrimônio de arte sacra, precisava de um
projeto arrojado que pudesse comparar-se a outros já realizados em
cidades outras do Brasil. A concepção original indica será um templo
digno e sóbrio, ao mesmo tempo. (VILELA, apud JOÃO, 1974, p.2)

A obra do CAB e sua Igreja também são referenciadas em uma das revistas de
maior circulação no Brasil durante muitos anos, que é a Manchete. Para Almeida, seus
12 pilares “curvam-se suavemente e convergem para o centro, na forma de pétalas
triangulares e pontiagudas. As pétalas não se tocam umas nas outras, mas apenas se
superpõem, num prodígio de equilíbrio”. (ALMEIDA, 1975, p.86-87)
Ainda na Revista Manchete, pode-se destacar a opinião de Mário Kertész
sobre a Igreja: “Do ponto de vista arquitetônico, representa uma inovação, ao mesmo
tempo em que se constitui como uma mostra significativa da melhor arquitetura
contemporânea brasileira”. (JOÃO, 1974, p.2) Mais adiante, continua: “finalmente, o
mais importante aspecto, que é o humano. (...) Será um local que oferecerá aos fiéis
um ambiente propício à meditação, ao encontro com a fé e com Deus. É, em suma,
um dos mais importantes projetos do CAB”. (JOÃO, 1974, p.2)
Tendo-se assinalado diferentes opiniões sobre o assunto, a seguir apontam-se
aqueles valores que se consideram fundamentais da Igreja da Ascensão do Senhor.
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4.1 VALORES TÉCNICOS
Lelé afirma que usou na Igreja “técnicas contrastantes, mas segundo um
critério lógico que se ajustasse a [sua] ideia inicial: o terreno tratado de forma amena e
natural, com muros de pedra à maneira das construções coloniais, formando um
receptáculo no qual se insere uma estrutura delicada, mas vigorosa, com grandes
balanços em que foram especuladas generosamente todas as possibilidades do
concreto armado”. (JOÃO, 1974, p.2)
Assim, há que se salientar a destreza do arquiteto para lidar com tais técnicas
contrastantes, a do concreto e a da pedra. Mas, entende-se que ambas são tratadas
delicadamente e vigorosamente, propiciando à Igreja uma certa unidade, mesmo
considerando as suas diferenças. Chamam atenção principalmente os pontos de
encontro entre as duas técnicas empregadas.
A dimensão da racionalidade está presente no Templo. Ao contrário do que
ocorre com esse edifício, a solução dada para as secretárias realizadas por Lelé no
CAB parte da extensa utilização de elementos de concreto pré-moldados. No caso da
Igreja, utiliza-se o concreto armado modado in-loco para a os pilares, capiteis e a base
das coberturas e peças pré-moldadas para o fechamento da estrutura. Mas o arquiteto
adota um princípio de racionalidade similar em ambos os casos, que utiliza um cálculo
estrutural arrojado, que aposta na noção de repetição, mas com determinadas
alterações em cada uma das 12 peças estruturais. Para tanto, são estabelecidos
certos parâmetros de cálculo, que permitem que essas peças tenham uma lógica
comum e soluções ligeiramente diferentes, como é possível observar nas pranchas de
detalhamento.
Para Kertész, o processo construtivo utilizado por Lelé tem outras
características importantes: “representa, também, a introdução, pelo menos na Bahia,
de um sistema não tradicional que permite a implantação em menos tempo, a mais
baixo custo e com melhor acabamento.” (JOÃO, 1974, p.2) Assim, Kertész destaca o
aspecto de experimentação utilizado na solução estrutural da Igreja.
As soluções utilizadas propiciam precisas entradas de luz, mas deixam a
desejar nas soluções de ventilação. Essas estão presentes de forma mais suficiente
na nave, mas, nos recintos da Capela do Santíssimo e naquele dos padres, são
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insuficientes.

Isso

se

agrava

ainda

mais

pelo

fato dessas

partes

serem

semienterradas, o que provoca muita umidade. Essa inadequação da ventilação
contrasta com as frequentes preocupações de Lelé com o conforto térmico dos seus
edifícios.
Assim, o valor técnico de Igreja assenta-se principalmente na inusitada, potente
e eficiente utilização da técnica do concreto armado, articulada com a sutil aplicação
da técnica com pedras, assim como no refinamento do encontro entre ambas as
técnicas.
4.2 VALORES ARTÍSTICOS/ESTÉTICOS
Inicialmente, há que se retomar o entendimento de Lelé exposto no começo do
texto: a arquitetura é arte. Tal dimensão artística é um fator determinante na
concepção da Igreja da Ascensão do Senhor.
Para que se possam tratar dos valores artísticos da Igreja do CAB, é
necessário assinalar que são resultado da afinação entre as diferentes soluções, que
incluem aspectos materiais e imateriais. Os primeiros contêm as definições da
estrutura, da organização do programa, da espacialidade, das volumetrias, das
fachadas, dos materiais construtivos, do paisagismo. Todos esses aspectos materiais
conformam um todo que propicia a incidência dos aspectos imateriais, potencializando
a experiência arquitetônica, permitindo uma série de apreensões, sensações e
interpretações diferenciadas por parte dos usuários.
É fundamental é a exploração estética das soluções estruturais do templo. Os
diferentes textos citados anteriormente apontam a importância da estrutura em
concreto armado, indicando seu “impacto como maneira de exprimir o caráter
excepcional do edifício”; (BASTOS; ZEIN, 2010, p.150) ou assinalando seu “caráter
lírico e passional”; (PERSKINE; ROULLÉ, 2003, p.41) ou ainda, apontando o seu
“prodígio de equilíbrio”. (ALMEIDA, 1975, p.86-87) De fato, entende-se que a estrutura
de concreto ultrapassa sua função meramente técnica para alcançar, a partir de
formas inusitadas e surpreendentes, uma dimensão artística, que pode “contribuir para
a elevação espiritual do homem”. (NÚNCIO, 1975, n.p.) Nesse sentido, pode-se fazer
uma analogia da Igreja do CAB com as catedrais góticas, que também tinham suas
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estruturas como elementos fundamentais tanto nos seus aspectos técnicos quanto
naqueles estéticos, potencializando a dimensão da espiritualidade.
Há que se salientar que a mesma exploração estética também ocorre com a
estrutura exposta em pedra, que é tratada de forma rústica, porém delicada. Também
cabem ser destacados os pontos de contato entre ambas soluções estruturais.
A Igreja adota uma tipologia inusitada. Parte de uma planta circular, que é
utilizada em diferentes momentos da história da arquitetura. Mas, sua parte circular é
complementada por outras partes, que incorporam as diferentes funções eclesiásticas.
Pode-se fazer uma relação com a Catedral de Brasília (1958-1970), projetada por
Oscar Niemeyer. Nesse caso, o arquiteto “distribuiu o programa em três partes,
tratadas de modo diferenciado, todas em subsolo: o corpo principal, batistério e
sacristia. A essas se somam o túnel de acesso ao recinto sagrado”. No caso do
batistério da Catedral de Brasília, esse também se sobressai “discretamente, no
exterior pela cúpula ovoide branca”. (....) “Por sua vez, o bloco contendo a sacristia,
salas auxiliares de culto e escritórios eclesiásticos ocupa porção separada e
enterrada, estando ligado ao corpo principal por outro corredor subterrâneo”.
(MÜLLER, 2003, p.16-18) Assim, Niemeyer resolve a complexidade do programa a
partir da inserção de edifícios anexos, subterrâneos. Tal solução não compromete a
potência da forma mais proeminente da Catedral, que é a nave. Essa permanece
ressaltada na Esplanada Ministerial de Brasília. Assim, há uma série de elementos
presentes na Igreja da Ascensão do Senhor que remetem à Catedral de Brasília. Lelé
também distribui o programa em uma parte mais notória e outra mais oculta; também
insere corredores subterrâneos articulando tais espaços; também organiza o programa
de tal modo a destacar a integridade formal da nave. Mas, a solução de Lelé,
evidentemente, diferencia-se daquela de Niemeyer em inúmeros outros aspectos que
lhe conferem extrema singularidade.
Outro ponto marcante da Igreja da Ascensão do Senhor é a diferenciação dos
seus espaços. Aquele destinado aos cultos maiores é amplo, ascensional, fresco, que
pretende ser iluminado por uma luz dourada dispersa. Aquele dedicado às cerimônias
mais íntimas, relacionadas com o nascimento e com a morte é diminuto, compacto,
úmido, iluminado pontualmente. Unindo tais espaços há corredores compridos e
sombrios. Pode-se inferir que tais espaços são uma metáfora cristã, do homem que
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durante sua existência tem a possibilidade de passar da sombra para a luz, tal como
compreende D. Avelar Brandão Vilela: “convite da passagem da treva que é o pecado,
para Jesus Cristo, que é a luz das almas e dos povos”. (VILELA, apud JOÃO, 1974,
p.2). Mas a permanência e o percurso por tais espaços também podem oferecer aos
homens uma experiência laica, que propicie “tranquila meditação”. (PAZ, 2007, p.133)
Os padres também estão incluídos nessas dimensões, situados em um ponto
intermediário, entre a luz e a sombra, podendo fazer a ponte entre as esferas sacras e
profanas.
Também são importantes os usos dos materiais construtivos. São expostos em
seus estados naturais, destacando suas características, explorando suas cores e
texturas. A exposição austera e despojada do concreto (que exibe as marcas das suas
fôrmas), das placas pré-moldadas de concreto, da pedra, da madeira, do vidro, do
granito, do aço corten, são elementos que atuam para uma acionar uma experiência
artística única, contribuindo para dotar a Igreja de um caráter etéreo, potencializando a
espiritualidade humana. Há que se ressaltar a presença do painel de Athos Bulcão que
delimita o altar-mor. Trata-se de uma obra que tem um valor artístico próprio, realizada
por um artista importantíssimo para o modernismo brasileiro, que atuou em inúmeras
ocasiões em parceria com Lelé.
Os mesmos materiais também conformam o mobiliário, atuando em sintonia
com o restante da Igreja. Pelo que se pôde notar, existia inicialmente apenas uma
imagem religiosa na Igreja, que era um crucifixo situado no altar da nave. Tratava-se
de um elemento simples, porém possuidor de um forte impacto simbólico, que era
considerado suficiente para definir o caráter sacro do espaço. Também fortalecia a sua
dimensão abstrata. Nesse sentido, aparentemente não havia necessidade da inserção
de imagens figurativas na Igreja.
Assim, tanto as soluções estruturais quanto os materiais construtivos,
demonstram que a Igreja da Ascensão do Senhor é um potente exemplo de obra
Brutalista soteropolitana e brasileira. De fato, não se trata exatamente da aplicação
literal de soluções do denominado Brutalismo Paulista, mas sim de uma experiência
que se articula mais com as soluções locais, de caráter mais aberto, com
interpolações mais complexas entre os espaços internos e externos. Mas, também
possui soluções que se assemelham às paulistas, a partir da exploração da expressão
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estrutural e da força plástica dos materiais construtivos. (BIERRENBACH; NERY,
2013. p.23)
Cabe destacar também a presença de outros elementos imateriais que podem
indicar interpretações mais ou menos espirituais. A luz é um desses elementos, que é
dosada de diferentes maneiras, procurando criar distintas atmosferas em cada um dos
espaços. No espaço de culto mais coletivo – a nave - há mais iluminação e ventilação,
indicando-se um contato mais potente com o céu; nos espaços de culto mais
individuais, há menos iluminação e ventilação, além de um excesso de umidade,
assinalando-se um ponto de contato intenso com a terra.
Há que se ressaltar o caráter totalmente abstrato do templo. Sua dimensão
espiritual ou sacra se dá a partir da apreensão de todos seus elementos materiais e
imateriais, que assumem um caráter simbólico. Assim, a Igreja da Ascensão do
Senhor coloca os homens em contato consigo mesmos, com a natureza e com o
cosmos, estabelecendo um forte caráter artístico para a obra arquitetônica.
Lelé finalmente conseguiu somar em Salvador uma Igreja absolutamente
notória ao patrimônio arquitetônico religioso soteropolitano e brasileiro. Finalmente
superou-se a lacuna de obras religiosas relevantes assinalada por D. Brandão Avelar
Vilela, mencionada anteriormente. (VILELA, apud JOÃO, 1974, p.2)
4.3 VALORES HISTÓRICOS/SOCIAIS
Não há como fazer a apreciação dos valores históricos e sociais da Igreja da
Ascensão do Senhor enquanto objeto arquitetônico relevante para Salvador, sem
evidenciar sua relação com o sítio onde está inserida, o Centro Administrativo da
Bahia.
O CAB é uma experiência urbana e arquitetônica importante para a cidade,
assim como para o país. Entre as manifestações urbanas e arquitetônicas modernas
realizadas no território nacional após Brasília, essa é marcadamente uma das mais
importantes no que diz respeito à ruptura com o traçado tradicional das cidades
brasileiras, através da formação de um plano moderno, em local isolado, para a
criação de um complexo político-administrativo, tipologia representativa do poder. Sob
a égide da difusão do plano nacional desenvolvimentista promovido pelo potente
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Estado ditatorial, a concepção da cidade modernista – neste caso representada por
essa cidade administrativa –, assinala uma reorganização do lugar do poder,
promovendo arquiteturas monumentais, tecnicistas e racionais. Nota-se que, para
além do CAB, outros espaços administrativos se consolidaram no país, como por
exemplo em Belém (PA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Natal (RN). (BRAGA;
PAIVA, 2016, n.p.) Pode-se citar também o Centro Administrativo de Minas Gerais, em
Belo Horizonte (MG), realizado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 2010. Tal Centro
utiliza ainda o mesmo modelo de tipologia urbana.
Constituindo-se como um espaço supostamente eficiente para a maquinaria
estatal, a construção do CAB tornou-se uma das marcas do que Sampaio (1999)
aponta como urbanização desenvolvimentista, uma vez que essa assumiu uma
estética “explicitamente industrial”, fruto de amistosa relação do Estado com o capital
hegemônico. Excluindo-se da cidade real e dos problemas essenciais do seu centro
urbano – tanto física quanto metaforicamente – o CAB, em seu considerável
deslocamento daquilo que se definia como urbanidade soteropolitana até então,
demonstrava-se

como

uma

experiência

“necessária”

para

a

superação

do

subdesenvolvimento, a partir das fortes investidas industriais do período.
Uma vez que a construção do Estado ditatorial militar no Brasil foi demarcada
por componentes político-ideológicos rigorosamente autoritários, as experiências
urbanas e arquitetônicas do período atuaram de modo a instrumentalizá-lo e promovêlo. Dessa forma, os parâmetros urbanos e arquitetônicos que se manifestam nessas
obras passaram a ser questionados quanto aos seus valores políticos, sociais e
econômicos. Entende-se que, de certo modo, tais críticas contribuíram para ocultar os
méritos da proposta do CAB, que é uma solução icônica, coerente com o seu processo
histórico.
Assim, apesar de tais circunstâncias de difícil assimilação histórica, é
necessário que

os

valores

contidos

no CAB

possam ser apreendidos

e

compreendidos. Entre tais valores estão aqueles estéticos, presentes no seu traçado
urbano, nas suas soluções arquitetônicas e na inserção de obras de artistas plásticos.
Observa-se, por exemplo, que existem no CAB obras como aquelas de Carybé,
Hansen Bahia, Juarez Paraíso, Athos Bulcão, entre outros – que se vinculam às
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circunstâncias do período, e cujas apreciações têm que se dar também esteticamente,
além das suas conotações simbólicas que possam se relacionar com a ditadura.
É necessário, portanto, que as soluções urbanas e arquitetônicas do sítio
possam ser compreendidas dentro dos seus contextos políticos, sociais, econômicos e
culturais. É importante que assumam um caráter didático, de tal modo que os cidadãos
possam compreender o contexto, as ações e as soluções materiais do CAB.
Informações e explicações têm que ser oferecidas para que os usuários possam se
situar histórica e criticamente. Isso também se estende à valoração da Igreja.
Dentro das relações espaciais que conformam o CAB ressalta-se a construção
da Igreja, como um dos aspectos simbólicos da conformação desse espaço de poder.
É importante salientar que no Brasil sempre ocorreram intensas relações entre o
Estado e a Igreja Católica, que atuaram e atuam conjuntamente na formação de uma
sociedade que se pretende fundamentalmente cristã. Essas relações se evidenciam
na própria paisagem urbana soteropolitana e no contexto do CAB, com a presença
exclusiva de um templo cristão, mesmo após a laicização do Estado.
Sendo assim, a Igreja, durante os seus primeiros anos de funcionamento,
destinava-se ao recolhimento da comunidade dos funcionários públicos do CAB,
trabalhadores do local, bem como à promoção de cerimônias religiosas a serviço das
autoridades locais. Essa limitação de usuários inseria-se dentro daquilo que o CAB se
propunha, a partir do seu afastamento da cidade preexistente e dos seus cidadãos,
representando um poder que se dá de modo hierárquico.
Mas, pouco a pouco, tal situação de isolamento foi se arrefecendo,
acompanhando o progressivo esfacelamento da própria ditadura militar brasileira. Na
medida em que novos bairros iam se conformando ao redor do CAB, seus moradores
também passaram a frequentar mais a Igreja. Entretanto, já na década de 1980, com a
abertura de outras paróquias nas suas proximidades, a Igreja da Ascensão do Senhor
perdeu um pouco do seu papel, mesmo após a missa campal realizada pelo papa
João Paulo II no CAB. (ZACHARIADHES, 2010, p.198) Nessa circunstância, é notável
assinalar como o urbanismo moderno, com seus imensos intervalos gramados, tornouse palco de uma Santa Missa realizada por um papa, fato que novamente evidencia a
relação do Estado com o Cristianismo.

______________________________________________________________________________________________

Fundação Gregório de Ma os

Ladeira da Barroquinha, n.º 02 – Barroquinha.
CEP: 40.024-106. Salvador – Bahia.

60
Em meio à consolidação das Paróquias já fortemente adensadas nos anos
1990, a Igreja procurou se reposicionar para conquistar mais fiéis, especialmente entre
os jovens. Durante os anos 2000 tal esforço teve resultados, uma vez que deixou de
ser um Templo Secundário para se tornar Igreja Matriz em 2016. Atualmente a Igreja
também está conectada com a comunidade paroquial e com a sociedade civil através
das redes sociais,44 elementos essenciais de comunicação que sociabilizam o espaço
físico da Igreja à interface cultural nos dias de hoje. Nota-se, através dessas, uma
vontade coletiva de construir um espaço digital de reconhecimento do sentido
histórico, social, político e afetivo da Igreja.
Assim, entende-se que a Igreja tem que ser considerada como uma parte
importante da própria história do CAB, que está inevitavelmente associada com aquela
da modernização da cidade, que, por sua vez, insere-se dentro do panorama da
ditadura militar ocorrida entre 1964-1985. A Igreja e o CAB se instituem enquanto
expressões e símbolos da modernidade tardia soteropolitana. Trazer tal história à tona
é fundamental, questionando-a, mostrando suas contradições ideológicas, seus limites
e, de certo modo, suas conquistas.
Cabe ressaltar essa relação do Estado com a Igreja, como formadora do
quadro intraurbano da cidade, que pode ser explicitamente observada desde a
formação do cenário urbano colonial. Salvador, primeira capital do país, evidencia
essa relação. À medida que a cidade se expandiu no século XX, mesmo com o
amparo de uma jurisdição que define o Estado como laico, essa relação se perpetuou,
sendo continuada de forma evidente na formação do próprio CAB.
Portanto, há que se questionar a não existência ou a conformação de templos
destinados a outras manifestações religiosas dentro do CAB. Conforme Vasconcelos,
“os evangélicos aproveitam espaços verdes, rodeados de mata nativa, e o povo de
santo muito o usa para colocar seus ebós”. (VASCONCELOS, 2019, n.p.)
Essa última consideração indica não somente o aproveitamento das relações
de ambiência e espacialidade do urbanismo moderno para as referidas manifestações
sagradas mencionadas pelo autor, mas também revela a dimensão imaterial e cultural
44

A
Igreja
possui
um
site
(www.ascesaodosenhor.org.br),
conta
no
facebook
(facebook.com/paroquiaascensao/) e no instagram (instagram.com/paroquiaascesao/).
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que comporta o meio ambiente enquanto parte relevante do exercício pleno da
cidadania, que inclui os direitos culturais.
4.4 VALORES PAISAGÍSTICOS
O conjunto de massas verdes que envolve a Igreja da Ascensão do Senhor
possui uma importante significação para sua estrutura paisagística. Constitui-se
enquanto sua parte essencial, sendo precursor do seu conceito, bem como do seu
partido arquitetônico. Para apreciação dos seus valores paisagísticos da Igreja, é
necessário levar em consideração que essa é participante íntima da natureza, que,
entre sua forma e sua finalidade, integra-se em renovada e respeitosa sintaxe com seu
entorno. Segundo Paz (2007), “é clara a associação intencional do prédio com a ideia
de natureza”. (PAZ, 2007, p.16)
O simbólico é fundamental para a leitura dos elementos corpóreos e
incorpóreos do objeto arquitetônico. Uma vez que a abstração é primordial para a
arquitetura moderna, a materialidade arquitetônica assume sua sacralidade de
maneira metafórica, estabelecendo com a natureza uma unidade potencial estética.
Nesse sentido, a estrutura paisagística que envolve a arquitetura religiosa reforça a
transitoriedade entre dois mundos (sagrado e profano), que se conformam como
partes indissociadas de uma harmonia cósmica. Assim, a percepção do bem
arquitetônico interage diretamente com o seu ambiente, conformando uma unidade
artística, que invoca a necessidade de salvaguarda do seu entrono.
Tais aspectos se fazem notar através da sua concepção orgânica, com uma
constituição parcialmente “cavernosa”, que enfatiza a relação com os aspectos
profanos, terrenos; essa vai de encontro – com uma concepção mais geométrica,
circular, que se dá através de uma estrutura protagonista, composta por pétalas – da
luz natural, que penetra na nave, enfatizando a relação com o céu.
Deve-se evidenciar, em um primeiro plano, o paisagismo imediato que circunda
o volume principal da Igreja. Desde os primeiros momentos da sua existência, existiam
árvores e arbustos em formação ao seu redor.

Tais plantas, como é natural,

cresceram e se multiplicaram no decorrer do tempo. A nave, que antes tinha seu
caráter escultural mais destacado, atualmente fica mais oculta, mas pode ser
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vislumbrada entre plantas de diferentes espécies, com diferentes dimensões, texturas
e cores. Para o reconhecimento do seu caráter escultural é necessário que se percorra
o terreno, que se adentre e que se percorra o edifício. Os recintos inferiores, por sua
vez, estão praticamente camuflados no terreno. Possuem dimensões densas, sólidas,
profundas. Suas corporeidades rochosas estão condicionadas pelos seus entornos
“boscosos”, que literalmente se refletem nas suas breves aberturas. Seus
reconhecimentos externos também podem ocorrer a partir da circulação ao redor do
templo, mas seus plenos reconhecimentos pressupõem que se percorram as
entranhas dos edifícios inseridos na terra. Em ambos os casos, tais explorações
podem permitir que se descubram os mistérios e a sublimidade desse espaço cristão.
Em um segundo plano permanece a clareira, pontuada por algumas plantas. E,
em um terceiro plano, o potente manto verde que envolve e protege a Igreja. (C2 –
2.3.2)
Os critérios de relação com o ambiente, do ponto de vista do espaço urbano,
evidenciam-se no século XX, mais precisamente a partir da arquitetura e urbanismo
modernos. Para o arquiteto e historiador Roberto Segre, “o edifício é um fragmento da
realidade urbana, um episódio dentro da paisagem; não é um marco definitivo, um
signo introvertido (...) diante da natureza da praça ou de uma rua”. (SEGRE, 1991,
p.180) As palavras compartilhadas evidenciam os aspectos de integração com o meio,
um modo específico de expressar a arquitetura, o que nos apresenta, portanto, que o
valor cultural do objeto está intrinsicamente vinculado à conservação da sua
contextualização espacial.
No sentido de reafirmar a importância do bem ambiental em relação direta com
a Igreja Ascensão do Senhor, cabe trazer à luz o traço dos elementos naturais para o
urbanismo moderno que se desenvolveu no CAB. Uma vez que esse é o sítio urbano
onde se encontra a Igreja, é importante evidenciar algumas diretrizes demonstradas
por Lucio Costa em “Cidade do Salvador”, documento elaborado como uma
consultoria para Maria Elisa Costa, que foi responsável pela implementação do plano
viário do CAB. Quanto ao complexo-administrativo, Lucio Costa sugere “toda essa
ampla área como continuação do futuro parque da represa do Pituaçú”, (COSTA,
1972, p.12) onde ainda afirma sua intenção de “camuflar” as edificações entre as
massas de vegetação, “limitando a dois e três pavimentos o gabarito das edificações
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disseminadas entre o arvoredo”. (COSTA, 1972, p.12). Nota-se também a importância
dada ao “plantio de massas irregularmente dispostas”.
Assim, as diretrizes apontadas por Lucio Costa são parcialmente efetivadas
como características essenciais do Centro Administrativo e se revelam justamente no
que diz respeito à implementação de conjuntos arborizados, bem como das relações
harmônicas dos edifícios com a topografia. Destacam-se, principalmente, sob o manto
desse direcionamento, o projeto urbanístico realizado pelas mãos de Maria Elisa
Costa, bem como as arquiteturas promovidas na segunda etapa de implementação do
CAB pelo arquiteto João Filgueiras Lima, sendo válido para a concepção dos partidos
arquitetônicos das secretarias e, certamente, para aquele da Igreja. As concepções
urbanas diretamente relacionadas a uma apreciação estética associada à natureza,
devem ser identificadas e reconhecidas não tão somente como fundamentais à
conservação do sítio, mas, como sugere o próprio Lucio Costa, como uma paisagem
urbana continuada, conformada pelo CAB e pelo Parque de Pituaçu, uma vez que
suas riquezas ambientais são pensadas como um bem único, partes indissociadas de
um importante valor cultural, quando analisadas frente à escala da cidade.
Também seguindo tais premissas básicas do urbanismo moderno, deve-se
mencionar a implementação parcial do Projeto Paisagístico do CAB, concebido por
Roberto Burle Marx, que já foi abordado neste texto. Nota-se que não compareceram
muito os icônicos desenhos comuns na sua trajetória, mas sim a concepção
modernista dos grandes gramados, pontuados por conjuntos arbóreos entre ou nas
proximidades dos prédios, bem como da associação de gramado ao sistema viário,
reforçando a ideia do vazio na experiência urbana, bastante evidente no CAB.
Essas são considerações diretamente vinculadas com a importância do bem
ambiental que envolve a Igreja e o Complexo Administrativo da Bahia como um todo.
As participações de Lucio Costa e Roberto Burle Marx – mesmo que tenham sido
breves, em decorrência de determinantes econômicas, políticas e de gestão –
sugerem que, na medida das possibilidades locais, existiu um vínculo com a tradição
do pensamento moderno quanto à concepção da paisagem, pensamento esse que já
se encontrava bastante consolidado naquela altura, no início dos anos 1970. Deve-se
principalmente à Maria Elisa Costa, que, através da concepção orgânica do sistema
viário, revelou um olhar primordial de apreciação dos elementos naturais do território,
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que potencializaram a unidade plástico-compositiva entre espaço urbano, arquiteturas,
topografia e vegetação, a favor do território natural desnudado.
Todas essas apreciações trazem em si conteúdos que compreendem o
imaginário coletivo moderno. Além desse, existe também construção de uma
cartografia simbólica a partir das práticas comuns às religiões de matriz afro-brasileira,
como candomblé e umbanda, que reconhecem certas espacialidades urbanas como
locais sacralizados. Esse reconhecimento se dá sobretudo devido à relação direta do
espaço urbano com os recursos naturais, como o conjunto de massas de vegetação
de mata atlântica e topografia acentuada formando pequenos cursos d’água. Também
é considerado o desenho do sistema viário que, ao formar encruzilhadas, torna-se
lugar de despacho para algumas das divindades relacionadas a essas religiões, como
Exu.
Nesse sentido, a região é marcada por relações imateriais, uma vez que
grupos específicos como esse acima mencionado lhe atribuem importante significado
a partir do exercício de um direito cultural. Segundo SILVA (2008) os pontos da cidade
apropriados para a realização das oferendas aos deuses cultuados pelas religiões de
matriz afro-brasileira demonstram-se tão importantes quanto os terreiros, espaços da
própria liturgia ritual.
Fica evidente, por fim, que a soma da apreciação dos atributos físicos à
construção de significado cultural dada por um coletivo sobre o território do complexo
administrativo, brevemente mencionadas neste tópico, conformam uma paisagem
cultural, e que a perda ou destruição dos recursos naturais implicam diretamente no
perecimento da função social do lugar, bem como na destituição de parte da sua face
imaterial.
4.5 APRECIAÇÃO GERAL DOS VALORES
Tal como afirma Lucio Costa, existe uma confluência entre a técnica e a arte na
arquitetura de Lelé. (COSTA, apud LATORRACA, 1999, p.13) No caso da Igreja da
Ascensão do Senhor, tal confluência é o que confere maior valor ao edifício, por meio
da inusitada exploração estética das suas soluções estruturais, especialmente aquela
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da sua nave. De fato, a conformação dessa é tão potente que pode ser sintetizada de
forma gráfica, no logotipo da Igreja.

FIGURA 6: Logotipo da Igreja do CAB
Fonte: PATRIMÔNIO, 201-?, n.p.

Entretanto, entende-se que seus demais aspectos materiais e imateriais acima
relatados também são fundamentais para que o edifício adquira um caráter artístico
excepcional, capaz de suscitar diferentes apreensões, sensações e interpretações por
parte dos seus usuários.
Essas diferentes dimensões são potencializadas porque, no decorrer da sua
existência, a Igreja tem sido plenamente usada. A sua plena utilização é, portanto,
fator fundamental para que a Igreja possa continuar a ser disfrutada.
Também é necessário pontuar que a Igreja faz parte de um todo mais amplo,
que é o CAB. Trata-se de um dos seus edifícios mais monumentais, aos quais se
somam outros, que conformam essa experiência arquitetônica e urbana que tem um
papel importante para a história da cidade e do país, com seus méritos e seus
defeitos, que precisam ser expostos e discutidos criticamente pela população.
Considera-se, assim, que a Igreja é portadora de potentes valores técnicos,
estéticos, históricos e paisagísticos e merece ser tombada para que suas principais
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características possam ser devidamente preservadas e assimiladas pelas gerações
presentes e futuras. Acredita-se que a Igreja da Ascensão do Senhor é um importante
exemplar da arquitetura de caráter brutalista brasileira e possui mérito suficiente não
apenas para ser tombada municipalmente, mas também nos níveis estadual e federal.
5. MARCOS LEGAIS
5.1 SITUAÇÃO ANTERIOR
Os marcos legais iniciais que estabeleceram o CAB foram os decretos 22.590,
de 18/10/1971 e 24.036 de 10/04/1974. (GOVERNO, 1975, n.p.) O primeiro
“considerava de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de 7.000.000
m2, situada em frente ao reservatório de Pituaçu”. (GOVERNO, 1978, p. 31).
Desde cedo entendeu-se que era necessária a elaboração de um Plano Diretor
para o CAB. Em 1975 aconteceu um estudo que pretendeu dar subsídios para isso,
relacionando a área do CAB com a sua área de influência, propondo integração
urbana e metropolitana. Esse estudo atuou em três escalas, sendo uma macro (âmbito
metropolitano), uma “meso” (todo urbano) e uma micro (malha urbana). Compreendeuse que era importante relacionar essas três escalas, a partir das “demandas
endógenas” (do próprio centro) e das “exógenas”, próprias do espaço urbano e
metropolitano. (GOVERNO, 1975, p.13) O documento aborda a área estadual
existente e a expansão federal, que era proposta a noroeste do CAB. Também se
considerou que seria necessário aumentar a densidade de aproveitamento da área
federal e daquela estadual remanescente, “onde a concepção urbanística e
arquitetônica adotada, preferiu o baixíssimo potencial urbanizável”. Esse documento
aborda uma série de questões referentes ao controle do parcelamento, da ocupação,
controle de utilização e até mesmo da linguagem arquitetônica a ser seguida nas
edificações futuras do CAB e do seu entorno. (GOVERNO, 1975, p.101)
Entretanto, mais adiante, em 1978, informa-se que tal Plano Diretor ainda era
uma necessidade. (PROJETO, 1978, p.74) Nessa época “a maior parte da área
destinada aos órgãos estaduais já [pertencia] legalmente ao Estado”. (PROJETO,
1978, p.35) Também já tinham sido adquiridas parte das áreas destinadas às
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demandas federais. Mas não foram encontradas outras informações sobre o que
finalmente ocorreu com essas áreas federais. Na atualidade nota-se que não foi de
fato consolidada, embora tenham sido incluídos alguns edifícios federais no entorno do
CAB, como já foram mencionados anteriormente neste dossiê. (PROJETO, 1978,
p.40) Durante o processo de aquisição e ocupação dessa área para atender a tais
demandas federais, começaram a acontecer invasões e ocupações espontâneas
nessa parte limítrofe do CAB. (PROJETO, 1978, p.74) No documento de 1978
assinala-se, mais uma vez, a importância do aumento de densidade da área existente
do CAB, “sem se tornar, contudo, saturada”. (PROJETO, 1978, p.75)
Interessante pontuar a análise feita em um estudo sobre o CAB realizado em
1996 por Carvalho, Porto e Sampaio (1996). Nessa ocasião se aponta que, a despeito
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU) de 1984 ter
indicado a Paralela como um vetor de crescimento, em meados dos anos 1990, a área
ao redor do CAB não tinha sofrido adensamento, exceto com a forma de invasões.
Mas os autores assinalam que havia claros indícios de que esse quadro iria se alterar,
o que de fato ocorreu. (C, P. S, 1996, p.33)
Mais do que apontar a necessidade de adensar a área urbana do CAB,
Carvalho, Porto e Sampaio assinalam que existia uma baixa ocupação dos seus
edifícios.

(CARVALHO; PORTO; SAMPAIO, 1996, p.11) Nesse sentido, além de

proporem uma diferenciação de densidades de ocupação para as áreas do CAB, os
autores indicavam que deveria ser superado seu uso exclusivamente administrativo,
indicando a inclusão de outros usos, de caráter comercial e de serviços. (CARVALHO;
PORTO; SAMPAIO, 1996, n.p.)
5.2 SITUAÇÃO ATUAL
Os Planos de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador de 2008 e de
2016 consideram o CAB e suas instituições públicas como uma Zona de Uso Especial
(ZUE), destinada “a complexos urbanos voltados a funções administrativas,
educacionais, de transportes e de serviços de alta tecnologia, entre outras”. Além do
CAB, também são consideradas Zonas de Uso Especial o Parque Tecnológico, o
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Porto de Salvador, o Complexo Aeroportuário de Salvador e a Base Naval de Aratu.
(SALVADOR, 2007, n.p.; SALVADOR, 2016, p.95)
O ordenamento do uso e ocupação do solo nas ZUE têm regimes próprios,
estabelecidos de acordo com os Planos Diretores específicos, aprovados pelo
Executivo Municipal, compatibilizados com as diretrizes e demais normas da Lei.
(SALVADOR, 2016, p.96.) Entretanto, não se obtiveram dados sobre a efetivação de
planos específicos destinados para a zona especial do CAB.45
Em 2017 a Fundação Gregório de Mattos (FGM), vinculada com a Prefeitura
Municipal de Salvador, sinalizou a sua intenção de tombar o CAB e a Igreja da
Ascensão do Senhor. Segundo Milena Tavares, diretora de patrimônio e humanidades
da FGM, “o Centro Administrativo da Bahia se traduz em referência, na cidade do
Salvador, dos princípios da Arquitetura Moderna preconizados no Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna, fundado em 1928 na Suíça”. (TAVARES, apud
AMORIM, 28 jul. 2017)46 Entretanto, o estado, a partir do Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) finalmente assumiu a tarefa de apresentar a
proposta de tombamento do Centro Administrativo da Bahia (CAB), deixando o
tombamento individual da Igreja da Ascensão do Senhor para o âmbito municipal,
(FUNDAÇÃO, 2017, n.p.) fato que está sendo consolidado a partir da estruturação
deste dossiê.
Está em andamento a elaboração de um novo Plano Diretor para o CAB, que
se articula com a sua Superintendência de Patrimônio (SUPAT).47 A realização do
Plano Diretor marca um momento histórico importante para o local: “O CAB fará 50
anos em breve. Nesse sentido, o Governo do Estado, através da Superintendência de
Patrimônio, está elaborando seu Plano Diretor, chamado CAB 50”, tal como pontua o
superintendente de Patrimônio, José Anísio Leal Costa Neto. (NETO, apud. SAEB,
45

Houve recorrentes tentativas por parte das autoras deste dossiê para contato com a administração do
CAB e com o IPAC para tratar da questão do tombamento municipal da Igreja da Ascensão do Senhor e
obter maiores informações sobre o edifício e o CAB, mas sem muito sucesso. A Superintendência de
Patrimônio (SUPAT), entretanto, autorizou o uso de imagens do projeto da Igreja que muito colaboraram
para realização deste dossiê. Não foi possível também procurar outros documentos em bibliotecas e
arquivos públicos para complementar as informações sobre as legislações anteriores a atuais na área
devido ao período de quarentena imposto pelo COVID-19.
46
Notícia de 2017 aponta que já havia tal intenção naquele momento. (VASCONCELOS, 2017, n.p.)
47
O grupo de trabalho para elaboração do Plano Diretor é composto pelos seguintes membros titulares:
Alexandre Prisco Paraíso Barreto, Conceição Borba, Micheline Trindade, Alessandra da Silva e Francisco
Alves. (ESTADO, 2019, p.10)
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2019, n.p.) Não há maiores informações sobre a participação do IPAC no processo de
realização desse Plano Diretor, ou sobre o tombamento do CAB.
Assim, até o momento, não há como saber quais serão as características do
futuro Plano Diretor do CAB, como tratará as questões de parcelamento, ocupação e
usos dos edifícios, ou suas linguagens arquitetônicas. Tampouco há referências sobre
a relação que o CAB estabelecerá com o seu entorno imediato ou com a área
metropolitana, que passou por profundas modificações nos quase 50 anos da sua
existência.
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6 A IGREJA DA ASCENSÃO DO SENHOR – INDICAÇÃO DE PARÂMETROS DE
PRESERVAÇÃO
6.1 PARÂMETROS ARQUITETÔNICOS
O tema da preservação das arquiteturas modernas é complexo. Inicialmente,
há que se assinalar que há uma discussão ampla sobre se existe alguma
especificidade para a preservação de tais arquiteturas em relação às demais, de
outros tempos. Assume-se aqui que, embora as arquiteturas modernas possuam uma
série de peculiaridades – por exemplo a utilização da noção de racionalidade ou a
busca pela experimentação de técnicas e materiais de construção pautadas pela
industrialização – as fundamentações para seus restauros não possuem métodos
específicos.
As indicações de parâmetros para preservação da Igreja da Ascensão do
Senhor pautam-se principalmente em duas correntes teóricas italianas: a da “pura
conservação” e a do “restauro crítico”.48 A seguir, apresentam-se de modo
extremamente resumido certos aspectos considerados fundamentais para tais teorias.
A primeira, da “pura conservação”, formula sua discussão a partir da noção da
autenticidade da matéria. Essa é considerada como portadora de um caráter único e
original, que pode ser encontrado em diferentes momentos da existência de um
edifício. A função principal do restauro é fazer com que tal matéria se transmita do
modo mais intacto possível, de modo que seus elementos e informações possam
alcançar os usuários presentes e futuros, permitindo plenas fruições e interpretações
dos edifícios. (BIERRENBACH, 2017, p. 146)
A segunda, do “restauro crítico”, também se pauta da noção de autenticidade,
mas essa possui um entendimento diferenciado. Compreende-se, do mesmo modo
que na teoria da pura-conservação, que a matéria é única e que precisa ser mantida,
mas também se assinala que essa é portadora de uma imagem arquitetônica
significativa, que possui uma dimensão artística fundamental. Assim, a função do
restauro é fazer com que a matéria e sua imagem correspondente sejam transmitidas
48

A teoria da pura-conservação tem como principais teóricos Marco Dezzi Bardeschi (1934-2018) e
Amedeo Bellini (1940). A teoria do restauro crítico tem como base as discussões formuladas por Cesare
Brandi (1906-1988), com atualizações realizadas por Giovanni Carbonara (1942)
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do modo mais inalterado possível para os usuários, também possibilitando suas
fruições e interpretações presentes e futuras. (BIERRENBACH, 2017, p.150)
Assim, a noção de autenticidade é fundamental, e conduz a uma série de
orientações sobre o restauro, e, no caso deste dossiê, de um importante exemplar da
arquitetura moderna. Para as recomendações aqui expostas, trata-se de adotar um
método aberto, que procure entender as especificidades do monumento em questão,
além das suas demandas de uso para, finalmente, assinalar algumas possíveis
propostas de intervenções. Entretanto, cabe inicialmente apontar que não se
considera que a concepção inicial do projeto possa ser de fato retomada.
Pretende-se assinalar critérios que permitam que se transmita o máximo da
matéria da Igreja, como portadora de informações e documentações fundamentais.
Mas também se considera que a matéria está atrelada a uma conformação potente de
imagem, que precisa ser transmitida, dentro do possível, para que possa ser
apreendida e interpretada pelos usuários presentes e futuros. Há que se considerar
que também é necessário assimilar as necessidades dos usuários da Igreja. Mas se
compreende que essas podem se adequar, a partir de intervenções criteriosas, ao
restauro da edificação.
Afirmou-se que a Igreja da Ascensão possui um valor técnico. É importante que
suas características experimentais se transmitam, desde que ainda existam e que
possam ser recuperadas sem suporem um problema para a manutenção da
edificação. Trata-se de controlar os danos atuais e limitar aqueles futuros. Propõe-se
que se mantenha ao máximo possível a autenticidade da estrutura, nas duas
acepções mencionadas anteriormente.
Há que ter em mente que existe uma questão primordial que interfere na
conservação de toda a edificação, que é a condução correta das águas. No que se
refere ao recinto superior, pode-se assinalar a possibilidade da retirada das suas
placas pré-moldadas da cobertura de modo que se possa realizar um projeto de
ventilação das suas cavidades internas, onde ocorre acúmulo de água devido à
porosidade do material. É necessário realizar um estudo das nervuras onde se situam
as tubulações de drenagem, entender seu sistema, de modo que se possa calcular o
posicionamento dos furos para saídas de ventilação dessas partes. O sistema não se
perdeu, ele está apenas encoberto e deve ser trazido à luz. Entende-se que essa
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retirada das peças pré-moldadas interfere na sua autenticidade material, que
certamente não é mais a inicial, mas corresponde aos remendos acrescidos no
decorrer do tempo, com a inserção de camadas de impermeabilização superpostas
extremamente mal executadas. Essa extração certamente interfere na matéria, mas
não na substância da imagem da edificação. No que diz respeito aos recintos
inferiores, há o problema dos tetos jardins (que na década de 1970 assumiam um
caráter experimental), que também geram uma série de danos decorrentes da
infiltração de água, que precisam ser sanados. Chama-se atenção para a necessidade
de controle da vegetação no entorno imediato da Igreja, tanto das plantas mais baixas
quanto das árvores que superam a cobertura da nave. As últimas, ao perderem suas
folhas, causam sérios entupimentos no sistema de escoamento das pétalas.
Entretanto, para que se possam tomar decisões apropriadas, é necessário que
se faça um diagnóstico mais aprofundado dos elementos estruturais que perduram e
daqueles que foram inseridos ao longo dos anos. Também se deve verificar a
durabilidade dos materiais e a longevidade da estrutura. Apenas assim será possível
traçar diretrizes mais aprofundadas para a conservação da estrutura e dos materiais.
Essas medidas para a manutenção dos aspectos materiais da estrutura do
edifício também são fundamentais para que se possam preservar suas características
imagéticas, que articulam o edifício ao Brutalismo. De fato, a vinculação entre a
matéria e a imagem da estrutura perdura na atualidade, não precisa ser restituída. Os
12 pilares de concreto aparente que conformam a nave são essenciais para sustentar
as formas inusitadas e surpreendentes que “exprimem o caráter excepcional do
edifício”. (BASTOS; ZEIN, 2010, p.150) Do mesmo modo, as medidas de proteção das
estruturas em pedra têm que garantir seus aspectos rústicos e delicados.
No decorrer do tempo aconteceram algumas alterações no programa da Igreja,
para adequá-la às diferentes necessidades dos usuários. Essas supuseram poucas
transformações na nave e na Capela do Santíssimo, mas trouxeram mudanças
significativas para o recinto dos padres. Essa situação não supõe um problema.
Entende-se que não há mais sentido na existência da parte residencial da Igreja, que
pode manter seu uso atual, de caráter administrativo. Entretanto, chama-se atenção
para a descaracterização da antiga sacristia, que foi transformada em um reles
depósito. Do mesmo modo, a parte que possuía um anterior uso administrativo, pode
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conservar seu uso atual, com utilizações ainda mais públicas do que aquelas previstas
originalmente. Essa situação é favorecida pela própria existência de um acesso
secundário direto para essa parte da Igreja.
As características espaciais do edifício mantém a maior parte dos seus valores
na atualidade. O volume superior continua ascensional, com incidência de luz
dispersa; os volumes inferiores seguem diminutos, compactos e pouco iluminados.
Entretanto, entende-se que existe uma questão de conforto térmico dos usuários que
interfere nas características de tais volumes, que deveriam passar sensações
apropriadas de frescura e de umidade. Entretanto, as percepções dos usuários são
distintas, sendo de pouco frescor no volume superior e muita umidade nos volumes
inferiores. Assim, compreende-se que essas questões têm que ser enfrentadas. São
necessárias instalações de sistemas de ventilação apropriados, mas esses podem
manter, até certo ponto, tais sensações propostas, desde que não suponham um
desconforto para os usuários. Esse tópico será retomado mais adiante.
No que se refere aos materiais, há considerações importantes. Na concepção e
na realização do edifício um dos pontos fundamentais diz respeito às suas exposições
nos seus estados naturais, explorando-se seus aspectos austeros e rústicos,
destacando-se as suas diferentes cores e texturas. Nesse sentido, acredita-se que as
intervenções realizadas nos diferentes espaços da Igreja devam tratar dos materiais
existentes para que esses não se deteriorem mais, prejudicando as suas
conservações. Nas circunstâncias nas quais a pátina já tenha se depositado sobre os
materiais, essa não tem necessariamente que ser extraída, sempre que sua
permanência não suponha maiores danos. Entende-se, por um lado, que a pátina
aprofunda o efeito de austeridade e rusticidade do edifício; por outro lado, exprime o
pertencimento do edifício aos ciclos da natureza, de vida e de morte, que conferem o
caráter simbólico à edificação.
Não há alterações profundas na nave ou na Capela do Santíssimo sob esse
aspecto. Foi instalada uma porta de vidro atrás do altar, que se considera apropriada.
As maiores mudanças ocorrem no recinto dos padres. Há que se compreender que
esse faz parte da Igreja e não pode ser tratado de um modo diferenciado, menos
destacado. Entende-se que a extração de alguns elementos que atualmente
conformam tal recinto de algum modo supõe uma perda de autenticidade, aquela da
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matéria, transmissora de informações e documentações dos usos. Entretanto, a
permanência de uma série de alterações nos recintos dos padres, modifica
profundamente as suas características imagéticas, consideradas valorosas. Assim, a
recomendação é que sejam retirados tanto os pisos quanto as divisórias de PVC, que
sejam substituídos por outras soluções atuais, que se adequem mais às
características austeras e rústicas do edifício. O mesmo pode ser dito das pinturas
brancas de tetos e dos pisos cerâmicos, que são extremamente danosos para a
imagem do edifício.
De um modo geral cabe também propor soluções mais discretas e camufladas
para a maior parte das instalações elétricas e hidráulicas, equipamentos de luz e som,
ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, placas de sinalização e lixeiras que
afetam sobremaneira a percepção dos diferentes materiais e das espacialidades.
Chamam atenção as presenças de dutos elétricos dispostos nos pilares, que não
levam em consideração a sutileza das marcas deixadas pelas fôrmas de concreto.
Outro elemento que merece ser repensado são as grades que separam o recinto dos
padres e o pátio interno. Certamente a questão da segurança não pode ser
desmerecida. Entretanto, sugere-se que as grades sejam substituídas por outras,
contemporâneas, com material e desenho apropriados. Isso pode permitir que os
espaços dos pátios internos assumam uma dimensão mais aprazível, podendo ser
mais utilizados pelos padres, pelos funcionários da Igreja, ou pelos diferentes usuários
dos espaços de formação. Em todos esses casos, entende-se que não se trata de
resgatar as soluções “originais”, mas sim de inserir elementos atuais que entendam os
valores do edifício, e somem valores a ele, ao invés de destituírem.
O mobiliário passou por mudanças no decorrer do tempo. Compreende-se que
existem transformações que reflitam tanto as aspirações dos padres, quanto aspectos
litúrgicos. Caso se assuma como fundamental a autenticidade da matéria, que se
atrela aos anseios e necessidades dos usuários que a transformaram, pode-se
assumir que o mobiliário possa permanecer tal como está na atualidade. Mas, caso se
considere a importância da dimensão imagética e da sua apreensão, há que se indicar
a extração de tais alterações.
O mobiliário perdeu em parte seu aspecto característico, focado na expressão
austera dos seus materiais constituintes para adquirir elementos sobrepostos
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dourados e brilhantes. Foi o que ocorreu nos elementos que compõem o altar-mor e
naquele que era anteriormente mortuário. Outros elementos foram acrescentados,
como duas prateleiras, uma na nave (que se posiciona diante de um vitral colorido) e
outra na Capela do Santíssimo. Os bancos, entretanto, permanecem os mesmos.
Embora tais mudanças não destoem muito do caráter abstrato assinalado para o
templo, considera-se que fazem com que a Igreja perca parte do seu caráter austero e
da sua dimensão etérea. Entende-se que a retirada de tais elementos suponha perda
de camadas autênticas acrescidas durante o tempo. Porém, neste caso, compreendese que a recuperação da imagem seja importante. Por um lado, isso colaborará para
uma apreensão mais plena do caráter etéreo do tempo. Por outro, há que se
considerar que as peças douradas e o vitral que estão dispostos diante do altar
principal interferem negativamente na percepção do Painel de Athos Bulcão, que é
uma obra de arte por si própria. Nesse sentido, aconselha-se a retirada de todos os
acréscimos dourados brilhantes, assim como do vitral.
Chama-se atenção para a escassa qualidade do mobiliário contemporâneo
introduzido na nave. Certamente se compreende a necessidade de fornecer mais
assentos para os fiéis. Considera-se que as cadeiras de ipê, que em determinado
momento fizeram parte do mobiliário da Igreja, eram mais adequadas do que as atuais
cadeiras de plástico, industrializadas, que mobíliam a nave e o recinto dos padres na
atualidade. Assim, é necessário buscar um mobiliário que seja mais apropriado para o
edifício.
Quanto às imagens sacras acrescentadas em todo o edifício, pode-se dizer que
são legítimas e correspondem aos anseios dos padres. Entretanto, algumas
introduzem rupturas na imagem da Igreja, desviando a atenção dos usuários das suas
principais características. A imagem mais destoante era aquela de Jesus Cristo que
estava disposta no painel que circunda o altar-mor, de autoria de Carlos Bastos. Mas
essa já foi substituída por um crucifixo que corresponde mais com o ambiente da
Igreja. Há outras que perduram que também são discordantes: os quadros e
esculturas figurativos de santos espalhados pela edificação; ou o painel abstrato que
representa a hóstia santa, de autoria de Sergio Ricciuto, posicionado na Capela do
Santíssimo. Esse último, especificamente, limita a apreensão do caráter íntimo e
sagrado do espaço no qual está situado. Sugere-se, assim, limitar a presença dessas
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obras, ou trocá-las por outras de caráter mais abstrato, mais discreto, para que o
caráter sacro do próprio edifício possa continuar exercendo-se na sua maior
potencialidade.
Finalmente, há os elementos imateriais, especificamente a ventilação e a
iluminação. Tais questões trazem problemas de conforto ambiental para os usuários.
Quanto à ventilação, há meios mecânicos que podem propiciar melhores condições
para os espaços da Igreja, até mesmo diminuindo o impacto da umidade,
principalmente nos recintos inferiores. Entretanto, há que se considerar que a
presença de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado não deve desvirtuar os
espaços. Para tanto, é necessário utilizar soluções criativas que camuflem suas
presenças e ao mesmo tempo sejam discretas.
É importante que se mantenha a intensidade de luz apropriada aos ambientes.
A presença de uma iluminação mais forte e mais dourada na parte superior do edifício,
e de outra similar, mas menos intensa nas partes inferiores, inclusive nos corredores
pode manter a atmosfera relatada acima. A iluminação embutida parece adequada
para essas partes inferiores do edifício, mas pode-se substituir a iluminação branca
por outra mais amarelada, mais coerente com a ambiência proposta para a Igreja.
Lelé afirmou em um determinado momento que a Igreja do CAB estava
descaracterizada. (MENEZES, 2004, n.p.) Embora certamente tenham ocorrido várias
transformações, compreende-se que a Igreja da Ascensão do Senhor mantenha na
atualidade suas principais características, sendo apenas importante superar certos
problemas de manutenção e atentar para certas mudanças que afetam os seus
principais méritos.

6.2 PARÂMETROS REFERENTES AO ENTORNO
Para que se possam definir os parâmetros para as áreas de proteção do
entorno da Igreja da Ascensão do Senhor, compreende-se que é necessário
considerá-la como um potente epicentro. (C3 – 1.1, 1.2) A partir daí, delimitam-se três
camadas fundamentais: aquela mais imediata, que circunda o templo, possuidora de
uma vegetação que se adensou no decorrer dos anos; aquela intermediária, que
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corresponde com a área da clareira; e aquela mais afastada, que se apresenta como
um manto vegetal mais espesso.
Para que a sua totalidade possa ser plenamente apreendida pelos usuários
(em suas dimensões materiais e imateriais), essas três camadas devem ser
preservadas. A apreensão do edifício tem que ocorrer em três escalas: uma próxima,
uma intermediária e outra mais afastada. É necessário que os usuários possam
percorrê-las para que captem desde diferentes pontos de vista todas as facetas do
templo. Desde o seu interior, o exterior também se faz presente. Assim, as três
camadas conformam o necessário pano de fundo para a sua contemplação. Também
estabelecem a relação simbólica com a natureza que foi mencionada anteriormente
neste dossiê.
Note-se que nas proximidades da Igreja da Ascensão do Senhor foram
construídos dois edifícios: a Escola Bolivar Santana e a atual Procuradoria Geral do
Estado da Bahia. A Escola não interfere na apreensão da Igreja porque a terceira
camada protetora mencionada tem uma espessa massa de vegetação que, ao mesmo
tempo que propicia um pano de fundo para a percepção da Igreja, impede a
visualização da Escola; a Procuradoria Geral da República, entretanto, atualmente
interfere negativamente na apreensão da Igreja. Além de estar mais próxima, não
existe uma barreira visual que as separe. Uma vez que não faz sentido propor a
demolição da Procuradoria Geral da República, a sugestão é que se constitua uma
ampla e densa camada vegetal protetora, capaz de criar um pano de fundo para a
Igreja e bloquear a visualização do edifício público.
Assim, para a delimitação da área de tombamento, entende-se que é
fundamental a preservação das três camadas acima mencionadas, que correspondem
com as demarcações em verde, azul e vermelho, sendo que a última se constitui como
o perímetro de tombamento proposto.
Existe ainda uma quarta camada, que corresponde com a área envoltória,
referenciada em amarelo. Para o estabelecimento dessa camada, compreende-se que
o entorno da Igreja tenha que ser protegido para que se possam controlar tanto as
edificações existentes (com suas possibilidades de ampliação), quanto as novas
propostas que possam comprometer a apreensão do templo. Essa proteção deve se
dar tanto quanto aos seus aspectos visuais (suas massas e gabaritos), mas também
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ambientais. Tal como se tratou neste dossiê, a Igreja e seu entorno se conformam
como uma unidade. O mesmo pode ser dito dos demais edifícios que compõem o
CAB, por mais que não se tenham seguido à risca as propostas de Burle Marx. Tal
como sugeriu Lucio Costa, seria importante “camuflar as edificações entre as massas
de vegetação”, além de estabelecer uma “paisagem urbana continuada”, conformada
pelo CAB e pelo Parque de Pituaçu. (COSTA, 1972, p.12). Assim, entende-se que se
justifica a delimitação da área envoltória proposta, que ainda mantém parte da
vegetação que inicialmente compôs o CAB.
Assim como ocorre com os outros edifícios que compõem o CAB,
especialmente no caso daqueles mais monumentais como o Centro de Exposições e a
Assembleia Legislativa, a Igreja do CAB também se apresenta como um objeto
arquitetônico autônomo. A diferença entre tais edifícios e a Igreja está relacionada com
as suas inserções na paisagem. Enquanto os primeiros destacam-se em clareiras, o
segundo se camufla no terreno e na vegetação. Entretanto, em todos os casos, seria
necessário garantir suas autonomias arquitetônicas e a capacidade dos usuários de
apreensão das suas características. No caso da Assembleia Legislativa, tal autonomia
já foi comprometida, uma vez que foram construídos edifícios vizinhos no seu entorno
imediato, com alturas e volumetrias similares, que impedem a sua plena compreensão
como uma peça autônoma, de caráter monumental. O Centro de Exposições mantém
a sua situação inicial, o que permite a sua plena apreensão. Cabe não permitir que a
Igreja da Ascensão do Senhor tenha o mesmo destino da Assembleia Legislativa e de
outros edifícios do CAB.
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