


01 – Residência Mirabeau Sampaio
02 – Residência José Franco Guimarães (com Assis Reis)
03 – Residência Fernando Goes (paisagismo de Roberto Burle Marx)
04 – Residência Odorico Tavares (com Fernando Machado Leal)
05 – Loteamento Jardim Ypiranga [Atual Morro Ipiranga] (paisagismo de Roberto Burle Marx)
06 – Supermercado Paes Mendonça
07 – Edifício Barão de Itapuã (com Bina Fonyat)
08 – Mercado do Peixe [1949]
09 – Mercado do Peixe [1986]
10 – Associação Atlética da Bahia (com Jaziel)
11 – Edifício Maria Isabel
12 – Edifício Lord Cochrane (com Fernando Machado Leal)
13 – Plano de ocupação física do Campus Federação da UFBA (com J. Brasileiro, S. Kalil e F. Fahel)
14 – Avenida Centenário
15 – Clube Bahiano de Tênis
16 – Auditório da Escola de Aplicação [atual FFCH-UFBA] (com Assis Reis)
17 – Residência Martinho Conceição
18 – Residência Antônio Sobral
19 – Residência Carlos Costa Pinto [atual Museu Carlos Costa Pinto] (com Euvaldo Reis)
20 – Nova Escola de Belas Artes da UFBA (com João Brasileiro, Sônia Kalil e Fernando Fahel)
21 – Biblioteca Central da UFBA (com João Brasileiro, Sônia Kalil e Fernando Fahel)
22 – Restaurante e Intercurso Social da UFBA (com João Brasileiro, Sônia Kalil e Fernando Fahel)

23 – Pavilhão de Aulas da UFBA (com João Brasileiro, Sônia Kalil e Fernando Fahel)
24 – Escola Politécnica da UFBA (com Fernando Machado Leal e Bina Fonyat)
25 – Faculdade de Arquitetura da UFBA (com Ana Maria Fontenelle e Analdino Lisboa)
26 – Ampliação do Cemitério do Campo Santo
27 – Faculdade de Farmácia da UFBA [atual ICS-UFBA]
28 – Edifício-sede da TV Itapoan [atual Record]
29 – Edifício Comendador Urpia
30 – Avenida Reitor Miguel Calmon [Vale do Canela]
31 – Reforma do Campo Grande [Praça 2 de Julho] (com Assis Reis)
32 – Hotel da Bahia (com Paulo Antunes Ribeiro; paisagismo de Roberto Burle Marx)
33 – Reforma e ampliação do Hotel da Bahia (com Lourenço Prado Valladares)
34 – Avenida Lafayette Coutinho [Avenida de Contorno]
35 – Plano de Transporte de Massa 
36 – Ampliação do Colégio Góes Calmon (com Assis Reis)
37 – Estudos do EPUCS para Cidade Universitária (coordenação: Mario Leal Ferreira)
38 – Shopping Center na Piedade (com João C. Campos)
39 – Estudo para inserção de porta no Convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa
40 – Estudos do EPUCS para o Centro de Salvador (coordenação: Mario Leal Ferreira)
41 – Instituto de Radiologia da Bahia [atual Instituto de Previdência de Salvador]
42 – Plano de Revitalização do Mosteiro de São Bento (com Maria Herminia Hernández e Marcelo Pires)
43 – Edifício Castro Alves
44 – Edifício Itaípe

45 – Recuperação da Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha
46 – Casa de Cultura da Bahia
47 – Restauração do Solar Berquó
48 – Edifício-sede da TEBASA [atual Oi Atende] (com Assis Reis)
49 – Residência José Valladares
50 – Complexo Esportivo da Fonte Nova
51 – Ampliação do Complexo Esportivo da Fonte Nova (com Heliodório Sampaio)
52 – Museu do SPHAN na Casa dos Sete Candeeiros
53 – Centro Cívico e Cultural
54 – Novo Mercado Modelo
55 – Edifício Octacílio Gualberto [antigo Edifício-sede do IPASE]
56 – Recuperação do Quarteirão do Paço do Saldanha (com Lourenço Prado Valladares)
57 – Edifício D. João VI (com H. Sampaio,  A. M. Fontenelle,  A. Lisboa e J. C. Campos)
58 – Edifício-garagem Otis (com H. Sampaio,  A. M. Fontenelle,  A. Lisboa e J. C. Campos)
59 – Edifício Visconde de Cayru (com H. Sampaio,  A. M. Fontenelle,  A. Lisboa e J. C. Campos)
60 – Edifício LARBRÁS (com Bina Fonyat)
61 – Residência Benjamin Andrade
62 – SESC Nazaré (com Assis Reis)
63 – Estacionamento subterrâneo na Praça da Sé
64 – Edifício Cidade do Salvador
65 – Edifício Almirante Barroso (com Assis Reis)
66 – Edifício Ouro Preto (com Assis Reis)

67 – Reformulação dos Escritórios da S.A. Magalhães (com Assis Reis, Yoshiakira Katsuki e João C. Campos)
68 – Edifício Abelardo Parente [antiga sede do BANEB - atual Bradesco]
69 – SESC Aquidabã
70 – Trecho urbano da BR-28 [atuais Rua Cônego Pereira e Avenida Heitor Dias]
71 – Estação Rodoviária Armando Viana de Castro (com Assis Reis)
72 – Estação Marítima de Passageiros Visconde de Cairú [atual sede da CODEBA] (com Assis Reis)
73 – Plano de arruamento da área adjacente ao Porto
74 – Frigorí�co Industrial S.A. [FRIUSA]
75 – Loteamento Jardim Bela Vista (com Bina Fonyat)
76 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Classe IV (com Assis Reis)
77 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque (com Assis Reis)
78 – Conjunto Sanatorial Santa Terezinha - Pavilhão de Triagem
79 – Conjunto Sanatorial Santa Terezinha - Pavilhão de Serviços Gerais
80 – Terminal do Ferry Boat de São Joaquim
81 – Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Classe I
82 – Armazéns Gerais da União
83 – Conjunto Residencial Alm. Waldemar Motta [Conjunto dos Bancários] (com Bina Fonyat)

N
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O centenário de nascimento de Diógenes Rebouças, 
nosso arquiteto modernista pleno, teve uma 
comemoração digna de sua magnitude, hoje consolidada 
em uma publicação sofisticada, densa e abrangente de sua 
obra. Mais que o arquiteto, celebramos o nosso Mestre 
Diógenes que, além de sua produção arquitetônica, teve 
um papel fundamental na estruturação do único (até 
1990) curso de arquitetura do Estado da Bahia, sendo 
um dos pilares da formação de gerações de arquitetos 
baianos que assistiam embriagados o desenhar da 
cidade de Salvador brotar no quadro negro da sua sala 
de aula na Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia (FAUFBA).

Talvez a preocupação pelo registro histórico, memória 
e patrimônio construído não seja característica do 
brasileiro, muito menos do baiano, que vem perdendo 
seus exemplares modernistas construídos frente à 
força da especulação imobiliária. Resgatar o professor 
Diógenes e sua produção é revelar o DNA de nossa 
arquitetura, modernista por excelência, que precisa 
ser entendida pelas novas gerações, para então 
reposicionar-se e responder às complexas relações 
espaciais propostas pelo momento contemporâneo.

Houve um longo período sem publicações da produção 
baiana do século XX. Recentemente, entretanto, dois 
grandes momentos de nossa historiografia foram 
revelados, ambos desenvolvidos por pesquisadores de 
nossa FAUFBA e contemplativos do Mestre Diógenes. 
Em 2014, o lendário Escritório do Plano de Urbanismo 
da Cidade do Salvador (Epucs) teve seu acervo 
recuperado e disponibilizado para consulta pública pelo 
site da Fundação Gregório de Matos. Neste mesmo 
ano, comemorou-se o centenário de nascimento de 

nosso arquiteto modernista pleno our quintessential modernist architect

Diógenes, com uma programação que contou com 
mesas redondas, palestras, visitas guiadas, croquis 
urbanos, oficinas de maquetes e de fotografias, e que 
resultou, em 2015, em uma estruturada e exuberante 
exposição das obras mais significativas de nosso mestre 
– um intenso cronograma de atividades que hoje finaliza 
com a produção do catálogo “Diógenes Rebouças: 
cidade, arquitetura e patrimônio”.

A publicação resgata o pensamento e a produção 
arquitetônica e urbanística de um período de 
efervescência cultural brasileira, no caso baiano 
provocados pela criação da nossa Universidade, em 
um momento favorecido pela presença de homens 
públicos ilustrados. Nas palavras de Diógenes: “O valor 
de minhas obras não está nelas, há um erro em pensar 
isso. O grande mérito foi que tive clientes da altura 
do Mário Leal, da altura de um Anísio Teixeira, de um 
Octávio Mangabeira, de um Juracy Magalhães; essas 
foram pessoas que me deram um programa, que me 
fizeram criar.”

Trazer à luz essa produção significa transformar-se em 
referência para os arquitetos e urbanistas baianos, e, 
uma vez registrada, ampliar-se e servir de fonte para 
novas pesquisas, além de provocar a sociedade baiana a 
aproximar-se de sua história.

Só temos a agradecer ao professor Nivaldo Andrade 
pela iniciativa e aos demais pesquisadores e estudantes 
envolvidos por terem abraçado esta provocação.

Naia Alban
Diretora da Faculdade de Arquitetura 

da Universidade Federal da Bahia

The birth centennial of Diógenes Rebouças, our 
quintessential modernist architect, was given a celebration 
that matched the magnitude of the man. This celebration 
has at present been consolidated into a sophisticated, 
dense and wide-ranging publication of his works. Here we 
are paying homage to more than an architect: our Master 
Diógenes, in addition to his architectural production, played 
a fundamental role in structuring the only (until the 1990s) 
Bachelor of Architecture degree in the State of Bahia; he 
was one of the key figures in the training of generations 
of architects who watched, astonished, as the Salvador 
map blossomed on the blackboard of his classroom in the 
Universidade Federal da Bahia’s Faculty of Architecture 
(FAUFBA).

Perhaps the concern for historic record, memory and 
built heritage is not a Brazilian characteristic; it is surely 
not one in Bahia, which has been losing its exemplary 
modernist architecture to the forces of land speculation. 
To bring Professor Diógenes and his work to light is to 
reveal the DNA of our architecture, modernist by nature, 
which must be understood by the new generations so that 
it may reorient itself and respond to the complex spatial 
relationships proposed by the contemporary era.

There was a long period without any publications 
whatsoever about Bahian architecture and urban planning 
in the 20th century. Recently, however, two great moments 
of our historiography were revealed, both developed by 
researchers from our own FAUFBA, and both related to 
Master Diógenes’ work. In 2014, the legendary Office 
of the Urban Plan for the City of Salvador (Epucs) had 
its archive restored and opened to public consultation 
through the Gregório de Matos Foundation’s website. In 
that same year, the architect’s centennial was celebrated 

through a series of lectures, guided tours, roundtables, 
urban sketching meetings, and photography and models 
workshops, that resulted, in 2015, in a dense, well-
structured and exuberant exhibition featuring our Master’s 
most meaningfulproduction  – an intense agenda that 
is brought to closure with the publication of the catalog: 
“Diógenes Rebouças: City, Architecture and Heritage”.

This publication uncovers the thought and architectural and 
urban production of a time of great cultural effervescence 
in Brazil; in the case of Bahia, this was provoked by the 
creation of the Universidade Federal da Bahia, at a time 
graced by the presence of notorious public figures. In the 
words of Diógenes, “the value of my works does not lie in 
them themselves, there is a mistake in thinking that. The 
great merit was that I had clients of the stature of Mário 
Leal, of an Anísio Teixeira, of an Octávio Mangabeira, of a 
Juracy Magalhães; these were the people who gave me a 
programme, who made me create.”

To shed light on these works means to transform them into 
a reference for the urbanists and architects of Bahia, that, 
once recorded, amplifies itself and serves as a resource for 
further research, while provoking society to draw closer to 
its own history.

We can only thank Professor Nivaldo Andrade for his 
initiative, and the other researchers and students involved 
for having embraced this provocation. 

Naia Alban
Dean of the Faculty of Architecture of the Federal 

University of Bahia.
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O Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB-BA), em parceria com a Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 
(FAUFBA), tem a satisfação de apresentar o catálogo 
da exposição “Diógenes Rebouças: cidade, arquitetura 
e patrimônio”, exibida pela primeira vez entre 12 de 
agosto e 08 de setembro de 2015, no Foyer do Teatro 
Castro Alves (TCA), em Salvador, e entre 16 e 24 
de abril de 2016 na Galeria Janete Costa, no Parque 
Dona Lindu, em Recife. Esta realização contou com o 
patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
da Bahia (CAU-BA), do Fundo de Cultura da Bahia, do 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 
(IPAC) e da Odebrecht Realizações Imobiliárias.

A ideia de produzir o catálogo que registra os sessenta 
anos de atuação profissional do arquiteto e urbanista 
Diógenes Rebouças é possibilitar às mais diversas 
gerações de arquitetos e à sociedade em geral revisitar 
as obras principais do homenageado, que resultam 
em um número aproximado de uma centena de 
projetos, que, para muito além da quantidade, destaca a 
qualidade arquitetônica e urbanística dos equipamentos, 
marcando positivamente a paisagem de Salvador e de 
outras cidades brasileiras.

O curador da exposição, arquiteto e professor da 
FAUFBA Nivaldo Andrade, organizou didaticamente e 
cronologicamente a produção do arquiteto em painéis, 
com textos, fotografias e reprodução de desenhos 
originais, onde declara: “Diógenes mudou a paisagem 
de Salvador com obras como a Fonte Nova, o Hotel da 
Bahia, a Faculdade de Arquitetura e a Escola Politécnica 
da UFBA e as avenidas Contorno e Centenário.” 
Destaca a fundamental parceria de Rebouças com o 

educador Anísio Teixeira na criação da Escola Parque, 
no bairro da Caixa d’Água, declarando ser uma “obra 
capaz de colocar Diógenes Rebouças entre os mais 
importantes arquitetos da história do Brasil.”

Entendendo arquitetura como uma arte com função e 
capacidade de transformação do espaço, ou seja, a ação 
que representa e reflete algo no campo social, e ao 
mesmo tempo possibilita a sua fruição pela população, 
pode-se dizer que a arquitetura de Rebouças cumpriu 
com a sua função social.

Solange Souza Araújo
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil - 

Departamento da Bahia, 2014-2016

revisitando a obra de diógenes rebouças revisiting diógenes rebouças’ work

The Department of Bahia of the Brazilian Institute of 
Architects (IAB-BA), in partnership with the Faculty 
of Architecture of the Universidade Federal da Bahia 
(FAUFBA), is pleased to present the catalog of the 
exhibition entitled “Diógenes Rebouças: City, Architecture 
and Heritage”, displayed for the first time between 
12 August and 8 September, 2015, at the Foyer of the 
Castro Alves Theatre (TCA) in Salvador, and between 16 
and 24 April, 2016, at the Janete Costa Gallery in Dona 
Lindu Park, Recife. This achievement was sponsored by the 
Council of Architecture and Urbanism of Bahia (CAU-BA), 
by the Bahian Culture Fund of the Institute of Artistic and 
Cultural Heritage (IPAC), and by Odebrecht Enterprises.

The idea of producing a catalog to record architect and 
urban planner Diógenes Rebouças’ sixty years of professional 
practice is to allow several generations of architects, as well 
as society in general, to revisit the honoree’s major works, 
which number close to a hundred projects, that, aside from 
their remarkable quantity, highlight the architectonic and 
urban quality of the installations, thereby positively marking 
the landscape of Salvador and other Brazilian cities.

The exhibition’s curator, architect and FAUFBA professor 
Nivaldo Andrade, didactically and chronologically organizes 
Rebouças’ production into panels containing texts, photos 
and reproductions of original drawings, and declares: 
“Diógenes changed Salvador’s landscape with buildings 
such as the Fonte Nova, the Hotel da Bahia, and UFBA’s 
Architecture and Polytechnic Schools, as well as the 
Contorno and Centenário Avenues”. He also highlights 
the fundamental partnership between Rebouças and 
the educator Anísio Teixeira on the creation of the Park 
School, in the Caixa d’Água neighborhood, a “work capable 
of placing Diógenes Rebouças among the most important 

architects of Brazilian history”.

In understanding architecture as a functional art with 
the capacity of transforming space, in other words, as an 
action that represents and reflects something in the social 
domain, while simultaneously allowing its enjoyment by the 
population, it can be said that Rebouças’ architecture has 
accomplished its social function.

Solange Souza Araújo
President of the Department of Bahia of the Brazilian 

Institute of Architects (IAB-BA), 2014-2016
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Desde 1959 a Organização Odebrecht apoia iniciativas 
que estimulam a preservação da história, a conservação 
do patrimônio material e imaterial e a perpetuidade de 
saberes e fazeres, especialmente daqueles que, com 
talento, simplicidade e altruísmo, oferecem um rico 
legado à sociedade.

A história do arquiteto, urbanista e artista Diógenes 
Rebouças junto à Organização Odebrecht é a resultante 
de uma identificação de crenças e valores, sendo 
constituída por uma sólida parceria que frutificou por 
mais de 40 anos, beneficiando, especialmente, a primeira 
capital do Brasil: Salvador. Destaque para sua atuação à 
frente do Epucs, o Escritório do Plano de Urbanismo 
da Cidade do Salvador, uma das mais importantes - se 
não a mais – experiência de urbanismo da história da 
cidade.  

Foi Diógenes Rebouças quem elaborou os projetos do 
Edifício Cidade de Salvador, Avenida Contorno, Escola 
Parque, Estação Marítima, prédio do Sesc, a primeira 
Estação Rodoviária, a Faculdade de Farmácia da 
Universidade Federal da Bahia (UFBa), o antigo estádio 
da Fonte Nova (ampliação), o terminal de ferry boat e 
a concepção do Plano de Revitalização do Mosteiro de 
São Bento, somente para citar uma pequena série dos 
seus feitos. Fora de qualquer dúvida, Salvador é dividida 
em antes e depois de Diógenes Rebouças. 

Como tão bem definiu seu amigo e admirador 
Norberto Odebrecht, “o amor de Diógenes Rebouças 
por Salvador levou-o a construir, no cérebro, um mapa 
da cidade a quatro dimensões: além da latitude, da 
longitude e da altura, sabia de cor a história de cada um 
dos sítios da capital baiana”.

diógenes rebouças, um visionário

Este Catálogo encerra as atividades de comemoração 
pelo centenário do professor Diógenes Rebouças 
(1914-2014), que tiveram como mentor intelectual 
o professor da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA, Nivaldo Vieira de Andrade Junior. Naquele 
2014, Salvador vivia um importante momento de 
efervescência social, dominada, dentre outros pontos, 
pela discussão de uma cidade mais humana, feita para 
as pessoas viverem de forma equânime com saúde, 
educação, segurança e mobilidade urbana.

Nas páginas a seguir é possível perceber a capacidade 
visionária do ser humano sensível, ético, humilde e, 
acima de tudo, impregnado com o nobre espírito de 
servir do saudoso Diógenes Rebouças. 

Boa leitura.

André Vital

Since 1959, the Odebrecht Group has supported initiatives 
that encourage the preservation of history, the conservation 
of tangible and intangible heritage, and the perpetuation of 
knowledge and practices, especially those that offer a rich 
legacy to society, with talent, simplicity and altruism.

The relationship between architect, urban planner and 
artist Diógenes Rebouças and Odebrecht Group is the 
result of an identification of beliefs and values, forming 
a solid partnership that has thrived for over 40 years, 
benefiting the first capital of Brazil, Salvado, in particular. 
Remarkable is his performance in the Office of the Urban 
Plan for the City of Salvador, Epucs [Escritório do Plano de 
Urbanismo], one of the most important – if not the most 
important – urban experiences in the city’s history.

Diógenes Rebouças was the author of the plans for the 
Cidade de Salvador building, Contorno Avenue, the Park 
School, the Maritime Terminal, the Sesc building, the first 
Bus Terminal, the Faculty of Pharmacy at the Federal 
University of Bahia (UFBA), the old Fonte Nova Stadium 
(and its expansion), the Ferry Boat Terminal and the drafts 
for the Revitalization Plan of São Bento Monastery, to name 
just a small number of his achievements. Undoubtedly, 
Salvador can be divided into before and after Diógenes 
Rebouças.

As his friend and admirer Norberto Odebrecht precisely 
defined: “the love of Diógenes Rebouças for the city of 
Salvador led him to build, in his brain, a four-dimensional city 
map: in addition to their latitude, longitude and altitude, he 
knew the history of each site in the Bahia capital by heart.”

This catalogue marks the ending of a period of 
commemorative activities for the centennial of the birth 

of professor Diógenes Rebouças (1914-2014) which had 
as their intellectual mentor professor Nivaldo Vieira de 
Andrade Junior, from the College of Architecture at UFBA. 
In 2014, Salvador was traversing an important time of 
social effervescence, dominated, among other aspects, by 
discussion concerning a more human city, created so that 
its residents might enjoy equality, with health, education, 
security and urban mobility.

On the following pages, one can appreciate the visionary 
capacity of the sensitive, ethical and humble human being, 
impregnated with the noble spirit of service, that Diógenes 
Rebouças was.

Happy reading!

André Vital

diógenes rebouças, visionary
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As contribuições de Diógenes Rebouças para a 
arquitetura, o urbanismo e a preservação do patrimônio 
na Bahia e no Brasil foram múltiplas e variadas. No 
campo da arquitetura, projetou edifícios de diferentes 
escalas e para praticamente todos os usos. No campo 
do urbanismo, participou ativamente do Escritório do 
Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (Epucs), 
uma das mais importantes experiências de planejamento 
urbano já realizadas no Brasil, além de ter desenhado 
diversos logradouros na capital baiana. Teve ainda 
relevante atuação no ensino, como professor do curso 
de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), e na preservação do patrimônio, através 
da restauração de edifícios tombados e de pareceres 
para o Conselho Estadual de Cultura da Bahia.

Entre a segunda metade dos anos 1940 e o início 
dos anos 1960, praticamente nenhuma intervenção 
arquitetônica ou urbanística significativa foi realizada em 
Salvador sem consulta prévia a Diógenes. Interlocutor 
privilegiado de políticos, empresários e intelectuais, 
teve papel fundamental na consolidação da arquitetura 
moderna no Brasil e na configuração que Salvador 
possui hoje.
 
Esta publicação corresponde ao catálogo da exposição 
“Diógenes Rebouças: cidade, arquitetura e patrimônio”, 
realizada em 2015 no foyer do Teatro Castro Alves, 
em Salvador, e em 2016 na Galeria Janete Costa, em 
Recife. Encerra o ciclo de homenagens prestadas a 
Diógenes Rebouças pelo Departamento da Bahia 
do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-BA), pela 
Faculdade de Arquitetura da UFBA, pelo Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e pela 
Odebrechet em comemoração ao seu centenário de 
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nascimento, celebrado em maio de 2014. Através de 
centenas de imagens, muitas delas inéditas, e de 16 
maquetes elaboradas especialmente para a exposição, 
apresentamos projetos pouco conhecidos ao lado de 
obras já consagradas.

O catálogo, bem como a exposição que lhe deu 
origem, é resultado da pesquisa que, há mais de dez 
anos, desenvolvo junto à FAUFBA sobre a obra de 
Diógenes, e tem seu conteúdo organizado em duas 
partes: cronologia e recortes temáticos.

Na cronologia – que inclui um “prelúdio” e um 
“epílogo” e organiza a obra do arquiteto em seis 
fases –, apresentamos o levantamento mais completo 
da produção de Diógenes Rebouças já realizado até 
hoje, contextualizado através do registro dos mais 
importantes acontecimentos de sua vida profissional e 
pessoal e de eventos marcantes nas áreas da arquitetura, 
cultura e política local e mundial.

A primeira fase, entre 1935 e 1941, corresponde ao 
período em que Diógenes elabora seus primeiros 
projetos em Itabuna e Salvador e suas obras oscilam 
entre o neocolonial e certo racionalismo.

A segunda tem início em 1942 com a criação do 
Epucs e corresponde ao período de sua afirmação 
como arquiteto, se aproximando da escola carioca da 
arquitetura moderna. Incluem-se nesta fase as diversas 
e relevantes obras concebidas por Diógenes para o 
governo da Bahia na gestão de Otávio Mangabeira, 
concluída em janeiro de 1951.

A terceira fase, entre 1951 e 1957, corresponde ao 
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Diógenes Rebouças’ contributions to architecture, urbanism 
and heritage conservation in Bahia and Brazil were multiple 
and varied. In the architecture field, he designed different 
scale buildings for practically every use. In the urban field, 
he actively took part of the Office of Urban Planning of 
the City of Salvador (Epucs), one of the most important 
urban planning experiences that ever happened in Brazil, 
beyond having designed several public spaces in the Bahia 
capital. He also held a relevant role in the teaching field, 
being a teacher of the architecture and urbanism course of 
the Federal University of Bahia (UFBA), and in the heritage 
conservation field, through the restoration of listed buildings 
and advices for the State Council of Culture of Bahia.

Between the mid-1940s and the beginning of the 1960s, 
nearly none significant urban or architectural intervention 
in the city was carried out without a prior consultation with 
Diógenes. A privileged interlocutor to politics, employers 
and intellectuals, he played a key role in the consolidation 
of the modern architecture in Brazil and in the designing 
of the city.

This publication features the catalog of the exhibition named 
“Diógenes Rebouças: City, Architecture and Heritage”, 
held in 2015 in the foyer of the Castro Alves Theater, in 
Salvador, and in 2016 in the Janete Costa Galery, in Recife. 
It closes a cycle of honors given to Diógenes Rebouças by 
the Department of Bahia of the Institute of Architects of 
Brazil (IAB-BA), by the School of Architecture of UFBA, 
by the Institute of Artistic and Cultural Heritage of Bahia 
(IPAC) and by Odebrecht, in commemoration of his birth 
centennial, celebrated in May 2014. Through hundreds of 
images, many of them unpublished, and through 16 building 
models made especially for the exhibition, we present little-
known projects beside already acknowledged works.

The catalog, as well as the exhibition which precedes it, is 
a result of the research that, for now more than ten years, 
I have been developing with FAUFBA about Diógenes 
Rebouças work, and has its content organized in two main 
parts: timeline and thematic sections.

In the timeline – which includes a “prelude” and an “epilogue” 
and organizes the architect’s work in six phases –, we 
feature the most complete survey on Diógenes Rebouças’ 
work ever, contextualized through the record of the most 
important events of his personal and professional life, and 
relevant events in the local and worldwide architecture, 
culture and political fields. The first phase, between 1935 
and 1941, corresponds to the moment when Diógenes 
designs his first projects in Itabuna and Salvador, his works 
swinging between the neocolonial and rationalism.

The second starts in 1942 with the creation of Epucs, 
and corresponds to the period when he gets to be 
acknowledged as an architect, approaching the Carioca 
School of modern architecture. Several and relevant works 
conceived by Diógenes for the state government under 
Otávio Mangabeira management period are also part of 
this phase.

The third phase, between 1941 and 1957, corresponds to 
the period when Diógenes dissociates from Epucs, gets his 
architect title and opens his own office, developing several 
of his projects in partnership with newcomer architects, 
such as Fernando Machado Leal and José Bina Fonyat Filho. 
His domain over the Bahia architect and urban market 
on this period led Bina Fonyat to affirm, years later, that 
Diógenes had indeed a “professional latifundio”.

The fourth phase, that started in 1958, after a rowdy 
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período em que Diógenes se desvincula do Epucs, 
recebe o título de arquiteto e abre seu escritório, 
desenvolvendo muitos dos seus projetos em parceria 
com forasteiros recém-chegados à Bahia, como 
Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho. O 
domínio que deteve do mercado da arquitetura e do 
urbanismo na Bahia neste período levou Bina Fonyat 
a afirmar, anos depois, que Diógenes possuía um 
verdadeiro “latifúndio profissional”.

A quarta fase, iniciada em 1958, após ruidoso 
rompimento com Bina Fonyat, corresponde ao 
período de mais intensa colaboração entre Assis 
Reis e Diógenes. Embora colaborasse com Diógenes 
desde 1943, como desenhista do Epucs, Assis migrou 
para o escritório do mestre em 1955 e só ascendeu 
à condição de coautor dos projetos em 1958. Como 
consequência da parceria entre esses que foram os dois 
maiores arquitetos baianos do século XX, a produção 
do escritório do período possui excepcional qualidade.

A quinta fase corresponde ao período em que, após a 
saída de Assis Reis do escritório em 1963 para alçar vôo 
próprio, Diógenes passa a trabalhar com uma equipe 
de jovens colaboradores, seus alunos ou ex-alunos 
na FAUFBA. Nesta fase, entre 1965 e 1979, a obra 
de Diógenes se vinculará definitivamente à vertente 
brutalista então dominante na arquitetura brasileira. 
Na segunda metade da década de 1970, entretanto, 
Diógenes dedica-se exclusivamente ao ensino e às 
atividades de consultoria.

A sexta e última fase, de 1980 a 1994, ano em que 
o arquiteto falece, representa o período em que 
Diógenes retoma a atividade projetual, desenvolvendo 
principalmente propostas de intervenção no patrimônio 
edificado e inclusive na própria obra, em projetos como 
o de reforma e ampliação do Hotel da Bahia.

A segunda parte deste catálogo apresenta os principais 
projetos desenvolvidos por Diógenes a partir de sete 

recortes temáticos. A seção “Transformar Salvador” 
contempla os planos e projetos urbanísticos para a 
cidade que adotou e cuja estrutura física conhecia como 
ninguém. A seção “Estruturar o turismo” apresenta os 
projetos do Hotel da Bahia e do Hotel Paulo Afonso, 
dois dos mais importantes hotéis modernos concebidos 
no Brasil. Em “Revolucionar o ensino”, foram reunidos 
seus projetos para edifícios escolares, elaborados a 
partir dos conceitos pedagógicos de Anísio Teixeira. Em 
“Construir uma universidade”, registramos seu papel 
na constituição física da UFBA, através dos projetos 
para a Escola Politécnica e a Faculdade de Arquitetura, 
duas das mais importantes unidades da universidade. A 
seção “Modernizar o morar” apresenta seus projetos 
de residências, quase todas já desaparecidas, como 
consequência das pressões do mercado imobiliário. 
Em “Verticalizar a cidade”, foram reunidos projetos de 
edifícios em altura, residenciais e comerciais, registrando 
sua contribuição à verticalização da paisagem de 
Salvador. Por fim, a seção “Intervir no patrimônio” 
contempla seus projetos de intervenção em edifícios e 
sítios de valor cultural reconhecido.

Como apêndices, são apresentados neste catálogo 
breves registros de três atividades acadêmicas 
desenvolvidas no âmbito da FAUFBA entre maio 
de 2014 e agosto de 2015. As oficinas de maquetes, 
fotografia e expografia contaram com a inestimável 
contribuição das professoras Gabriela Sampaio e 
Juliana Nery e com a participação ativa de dezenas de 
estudantes e foram fundamentais para tornar realidade 
a exposição que deu origem a esse catálogo.

Nivaldo Vieira de Andrade Junior
Curador

disruption with Bina Fonyat, corresponds to the period of 
the highest intense collaboration between Assis Reis and 
Diógenes. Although Assis had been collaborating with 
Diógenes since 1943, as a drafter in Epucs, he migrated to 
the master’s office in 1955 and only reached the co-author 
position in 1958. Because of the partnership between 
these who were the two bigger architects of the state in 
the 20th century, the production of their office presented 
an exceptional quality.

The fifth phase corresponds to the period when, after 
Assis Reis decided to leave the office in 1963 to walk his 
own path, Diógenes started to work with a team of young 
collaborators, his students or former students of FAUFBA. 
In this phase, between 1965 and 1979, Diógenes’ work will 
be definitely linked to the brutalist course dominant in the 
Brazilian architecture by that time. In the second half of the 
70s, however, Diógenes fully dedicates himself to teaching 
and consulting activities.

The sixth and last phase, from 1980 to 1994, the year 
when he dies, represents the period in which Diógenes 
resumes the project activity, developing proposals of 
intervening in the heritage buildings and in his own works, 
in projects such as the renovation and expansion of the 
Hotel da Bahia.

The second part of this catalog presents Diógenes main 
works through seven thematic sections. The section 
“Transforming Salvador” contemplates the urban projects 
for the city he adopted as his own and whose urban fabric 
he knew as nobody else. The section “Structuring Tourism” 
features the projects of the Hotel da Bahia and Hotel Paulo 
Afonso, two of the most important modern hotels conceived 
in Brazil. In “Revolutionizing Teaching”, we put together his 
school buildings projects, based on the pedagogic concepts 
of Anísio Teixeira. In “Building a University”, we register 
his role in the physical constitution of UFBA, through his 
projects for the Polytechnic and Architecture Schools, two 
of the most important units of the university. The Section 
“Modernizing Living” shows his house projects, almost all 

already gone, because of the pressures of the real state 
market. In “Verticalizing the City”, his projects for tall 
buildings, residential and commercial, were gathered, 
registering his contribution to the verticalization of the 
landscape of Salvador. At last, the section “ Intervening in 
Heritage” brings his projects of intervention in buildings and 
sites of acknowledged cultural value.

As appendices, this catalog features brief records of three 
academic activities that took part in FAUFBA between 
May 2014 and August 2015. The model, photography 
and expography workshops counted on the invaluable 
contribution of the professors Gabriela Sampaio and Juliana 
Nery, and on the active participation of dozens of students, 
and were primordial to making true the exposition that 
gave birth to this catalog.

Nivaldo Vieira de Andrade Junior
Curator
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1914
No dia 7 de maio, Diógenes de Almeida Rebouças 
nasce no distrito de Tartarugas, no município de 
Amargosa. Diógenes é o segundo filho de Getúlio 
Rodrigues Rebouças e Adelina de Almeida Rebouças.

On 7 May, Diógenes de Almeida Rebouças is born in
the Tartarugas district of Amargosa City. Diógenes is the
second son of Getúlio Rodrigues Rebouças and Adelina
de Almeida Rebouças.

Diógenes Rebouças (em pé, à esquerda) e família.
Diógenes Rebouças (standing, left) and family.

Fonte: GROPPER, Symona. Diógenes Rebouças, o arquiteto da Bahia. Salvador: ALBA, 2015.

1918

1921

1923

1927

1928

1929

Muda-se para a cidade de Itabuna com a família.

Transfere-se para Salvador, como aluno do Ginásio 
Carneiro Ribeiro, na Soledade.

Gregori Warchavchik constrói sua casa em São Paulo, 
marco inicial da arquitetura moderna brasileira.

I Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM).

Primeira vinda de Le Corbusier ao Brasil.

Transfers to Salvador, as a student of Ginásio Carneiro
Ribeiro, in the Soledade neighbourhood.

Gregori Warchavchik builds his home, an important 
milestone of modern Brazilian architecture, in São Paulo.

I International Congress of Modern Architecture (CIAM).

Le Corbusier’s first visit to Brazil. 

Moves to the city of Itabuna with his family.

Fundação do Instituto Brasileiro de Arquitetura, pre-
cursor do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Founding of the Brazilian Architecture Institute, pre-
cursor of the Brazilian Institute of Architects (IAB). 
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1931

1933

Volta a residir em Salvador e se matricula nos cursos 
de Arquitetura e Pintura da Escola de Belas Artes.

Conclui o curso de Engenharia Agronômica na Escola 
Agrícola da Bahia.

Returns to Salvador and enrolls in architecture and
painting courses at the School of Fine Arts.

Completes degree in Agricultural Engineering at the
Bahia School of Agriculture.

1930
Conclui o ginásio e inicia o curso de Engenharia 
Agronômica na Escola Agrícola da Bahia.

Graduates from high school and begins studying 
Agricultural Engineering at the Bahia School of 
Agriculture.

Diploma de Engenheiro Agrônomo.
Agricultural Engineering Diploma.

Fonte:  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA.



1935 - 1941

a self-taught architect
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1935

1936

1937

Conclui o curso de Desenho e Pintura na Escola de 
Belas Artes.

Segunda vinda ao Brasil de Le Corbusier, que participa 
do projeto da nova sede do Ministério da Educação e 
Saúde Pública, no Rio de Janeiro.

Decreto-lei nº25, de 30 de novembro de 1937, 
organiza o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Completes degree in drawing and painting at the School 
of Fine Arts.

Le Corbusier’s second visit to Brazil, during which he
takes part in the Ministry of Health and Education’s new
headquarters project, in Rio de Janeiro.

Decree nº25 of November 30, 1937 establishes the
National Service of Historic and Artistic Heritage -
SPHAN (currently IPHAN).

Catedral São José, Itabuna – Bahia.
São José Cathedral, Itabuna – Bahia.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / 
Fundação Gregório de Matos.

1938

1941

Descoberta de Petróleo no Lobato, em Salvador, e 
criação de Conselho Nacional do Petróleo (CNP).

Discovery of oil in Lobato, Salvador, and establishment of
the National Petroleum Council (CNP).

Residência Mirabeau Sampaio, 
Barra, Salvador – Bahia.

Associação Atlética da Bahia, 
Barra, Salvador – Bahia / Coautor: Jaziel

Mirabeau Sampaio House, 
Barra neighbourhood, Salvador – Bahia.

Athletics Association of Bahia,
Barra neighbourhood, Salvador – Bahia. / Co-author: Jaziel

Fonte: Acervo pessoal Nivaldo Andrade.

Fonte: Resvista Técnica, Salvador, nº 03, 1941.



1942 - 1950

consolidation of modern architecture

consolidação da
arquitetura moderna
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fontenova

Primeira colaboração entre Diógenes e Mário 
Leal Ferreira, o projeto da Praça de Esportes 
da Bahia foi elaborado em 1942 como 
proposta alternativa a outro projeto, então em 
etapa inicial de execução, que desconsiderava 
o relevo da região, construindo um estádio 
ensimesmado de 30 metros de altura. A 
planta elíptica do estádio projetado por 
Rebouças, inaugurado em 1951, se inspirava 
no Estádio Olímpico de Berlim, porém se 
diferenciava dele por não flertar com a 
monumentalidade. Ao contrário, se integrava 
magistralmente à topografia, assentando 
a arquibancada ocidental sobre a encosta 
de Nazaré, diminuindo significativamente o 
impacto paisagístico do estádio e permitindo 
soluções de acessos de público em vários 
níveis. Notável era também a integração entre 
o espaço interno do estádio e a paisagem 
circundante, permitindo aos espectadores 
vislumbrar o espelho d’água do Dique do 
Tororó e as encostas de Nazaré e Brotas 
durante as funções esportivas. Diógenes 
transformou, assim, o estádio em uma praça 
aberta, rompendo os limites entre interior e 
exterior.

The first collaboration between Diógenes and 
Mario Leal Ferreira, the plan for the Sports Square 
of Bahia, was designed in 1942 as an alternative 
proposal to another project, then in its initial 
stage of implementation, which disregarded the 
region’s terrain by building a brooding, 30-meter 
high stadium. The elliptical plan of the stadium, 
designed by Rebouças and inaugurated in 1951, 
was inspired by the Olympic Stadium in Berlin, but 
differed in that it did not flirt with monumentality. 
Rather, it blended in masterfully with the 
topography, placing the Western bleachers on the 
Nazaré slope, significantly reducing the stadium’s 
impact on the landscape and making possible 
public access solutions at various levels. Another 
noteworthy element was the integration of the 
internal space of the stadium and the surrounding 
countryside, allowing viewers to glimpse the water 
of the Dique do Tororó and the slopes of Nazaré 
and Brotas during sports functions. Diógenes thus 
transformed the stadium into an open square, 
breaking the boundaries between interior and 
exterior.

1942

Praça de Esportes da Bahia (1942-51)
Projeto original da Praça de Esportes da Bahia, da pri-
meira metade da década de 1940.  Além do estádio, o 
projeto previa a construção dos demais equipamen-
tos que conformariam o complexo esportivo. Já era 
prevista a construção de uma segunda arquibancada, 
superior, porém apenas do lado oeste. Na abertura 
para o Dique, um obelisco denota um certo apego 
à monumentalidade ainda presente nesta versão do 
projeto.

Sports Square of Bahia (1942-51)
Original design of the Sports Square of Bahia in the first 
half of the 1940s. In addition to the stadium, the plan in-
cluded the construction of other facilities equipment that 
would shape the sports complex. The construction of a 
second set of higher bleachers was planned -- only on the 
West side, however. At the opening of the dam, an obelisk 
denotes a certain attachment to monumentality still pres-
ent in this version of the project.

Fonte: Acervo Epucs / Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório 
de Matos.
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Estádio Octávio Mangabeira (Fonte Nova), 
(1942-51)
Estádio da Fonte Nova em construção, com a vista 
do campo e da abertura para o Dique do Tororó [1] 
e de parte da arquibancada assentada diretamente 
sobre a encosta de Nazaré [2 e 3]. O estádio seria 
inaugurado nos últimos dias do governo de Octávio 
Mangabeira, em 29 de janeiro de 1951.

Octávio Mangabeira Stadium [Fonte Nova] 
(1942-51)
Fonte Nova Stadium under construction, with a view of 
the field and the opening of the Dique do Tororó [1] and 
part of the bleachers placed directly on the Nazaré slope 
[2 and 3]. The stadium was to be inaugurated in the last 
days of Octavio Mangabeira’s tenure on 29 January, 1951.

Fonte: Acervo CEAB/ UFBA.

Ampliação do Complexo Esportivo da 
Fonte Nova (1968-71)
Projeto de reforma e ampliação do Complexo Espor-
tivo, elaborado por Diógenes e Heliodório Sampaio, 
contemplando a construção das piscinas olímpicas 
e do anel superior do estádio. O anel superior era 
estruturado por 82 pórticos de concreto aparente, 
potencializando o caráter brutalista da edificação. 
No trecho próximo ao Dique do Tororó, os pórticos 
possuíam forma em “V” e sustentavam uma elegante 
passarela, que reforçava a abertura do estádio para 
o exterior.

Extension of the Fonte Nova Sports Complex 
(1968-71)
Renovation and expansion project of the Sports Complex, 
co-authored with Heliodório Sampaio, providing for 
the construction of Olympic pools and the upper ring 
of the stadium. The uppermost ring was structured by 
82 exposed concrete porticos, enhancing the brutalist 
character of the building. In the passage near the Dique 
do Tororó, the porticos were V-shaped and supported an 
elegant walkway that reinforced the stadium’s opening to 
the outside.

[1] [2]

[3] [4]

Fonte: Acervo do CEAB/ UFBA [1]; Acervo Memorial Diógenes Rebouças / Mosteiro 
de São Bento [2 e 3];  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório 
de Matos [4].
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Demolição do Complexo Esportivo da
Fonte Nova (2010)
Em 2007, após anos sem manutenção, um pequeno 
trecho da laje-assento da arquibancada do anel 
superior desaba, durante uma partida, provocando 
sete mortes. Três anos depois, em 29 de agosto de 
2010, o estádio é implodido para dar lugar a uma 
arena multiuso, apesar dos protestos do Instituto de 
Arquitetos do Brasil - Departamento da Bahia e da 
Faculdade de Arquitetura da UFBA.

Demolition of the Fonte Nova Sports 
Complex (2010)
In 2007, after years without maintenance, a small portion 
of the slab-bleachers of the upper ring collapses during a 
soccer match, resulting in seven deaths. Three years later, 
on 29 August, 2010, the stadium is imploded to make 
way for a multi-purpose arena,  despite the protests 
of  the Department of Bahia of the Brazilian Institute 
of Architects and the the Faculty of Architecture of the 
Federal University of Bahia.

Foto realizada por Matheus Magenta, ago. 2010.
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1942

Mercado Municipal de 
Itabuna, Itabuna – Bahia.
Municipal Market of 
Itabuna, Itabuna – Bahia.

Fonte: Revista Técnica, Salvador, nº 08, 1942.

1943

1943

Plano de urbanismo da 
cidade do Salvador – Epucs, 
Salvador – Bahia
Coordernação: Mário Leal Ferreira
Urban plan for Salvador – Epucs, 
Salvador – Bahia
Coordination: Mário Leal Ferreira

Fonte: Acervo Epucs / Arquivo Histórico Municipal 
de Salvador / Fundação Gregório de Matos.

1944

1945

1946

O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) 
organiza a exposição “Brazil Builds: architecture new 
and old – 1652-1942”.

The Museum of Modern Art in New York (MoMA) 
organizes the exhibition “Brazil Builds: architecture new 
and old - 1652-1942”.

Inauguração do Edifício Sede do Ministério da Educação 
e Saúde Pública, atual Palácio Gustavo Capanema, no 
Rio de Janeiro.

Brasil entra na 2ª Guerra Mundial.

Casa-se com Dulce Conceição.

Criação da Universidade da Bahia, atual Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

Fundação da Construtora Norberto Odebrecht.

Inauguration of the Ministry of Education and Public Health 
Headquarters, the present-day Gustavo Capanema Palace, 
in Rio de Janeiro.

Brazil enters the Second World War. 

Marries Dulce Conceição.

Establishment of the University of Bahia (currently the 
Universidade Federal da Bahia).

Founding of the Norberto Odebrecht Construction 
Company (Odebrecht Organization).
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1947

Passa a prestar consultoria ao Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) 
na Bahia (atual IPHAN-BA).

Octávio Mangabeira, Governador da Bahia (1947-51).

Starts providing consulting services to DPHAN in Bahia 
(currently IPHAN-BA).

Octávio Mangabeira, Governor of Bahia (1947-51).

Edifício Cidade do Salvador, Comércio, Salvador – Bahia.
Cidade do Salvador Building, Comércio neighbourhood, 
Salvador – Bahia.

Fonte:  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA

1948
Entra em vigor o Decreto-lei n. 701, gênese do 
Código de Urbanismo de Salvador, elaborado por 
Diógenes Rebouças e Admar Guimarães, no âmbito 
do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 
Salvador (Epucs).

Decree no. 701 goes into effect, genesis of the Salvador 
City Planning Code developed by Diógenes Rebouças and 
Admar Guimarães in connection with the Office of the 
Urban Plan for the City of Salvador (Epucs).

Pavilhão de Triagem do Conjunto Sanatorial Santa 
Terezinha (atual Centro de Regulação), Pau Miúdo, 
Salvador – Bahia.

Prédio Escolar de Construção Extensível, construído 
em diversas cidades baianas.

Hotel da Bahia, Salvador – Bahia.

Triage Pavilion of the Santa Terezinha Sanatorium 
Complex, Pau Miúdo neighbourhood, Salvador – Bahia.

School Building of Extensible Construction – built in 
various Bahian cities.

Hotel da Bahia, Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo do Hospital Especializado Octávio Mangabeira.

Fonte: Revista Fiscal da Bahia. Quatro séculos de história da Bahia: Tipografia Beneditina, 1949.

Fonte: SALVADOR. Prefeitura do Município do Salvador. Obras Públicas na Administração
Wanderley Pinho 1947-1951. [Salvador,] Bahia: Tipografia Beneditina, 1951.
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Armazéns Gerais da União, Cidade Baixa, 
Salvador – Bahia.

Pavilhão de Serviços Gerais do Conjunto Sanatorial 
Santa Terezinha, Pau Miúdo, Salvador – Bahia.

Escola Classe I, Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro, Pero Vaz, Salvador – Bahia.

Armazéns Gerais da União (General Warehouses of the 
Union), Cidade Baixa, Salvador – Bahia.

General Services Pavilion of the Santa Terezinha 
Sanatorium Complex, Pau Miúdo neighbourhood, 
Salvador – Bahia.

Class School I (Escola Classe I), Carneiro Ribeiro 
Educacional Centre, Pero Vaz neighbourhood, 
Salvador – Bahia.

Fonte:  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA

Fonte: Acervo do Hospital Especializado Octávio Mangabeira.

Fonte: Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.

Hotel Paulo Afonso, Paulo Afonso – Bahia.

Instituto de Radiologia da Bahia, atual Instituto de 
Previdência de Salvador (IPS), Nazaré, Salvador – Bahia.

Residência Benjamin Andrade, Nazaré, Salvador – Bahia.

Paulo Afonso Hotel, Paulo Afonso – Bahia.

Radiology Institute of Bahia (currently IPS), Nazaré 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Benjamin Andrade House, Nazaré, Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo Memorial CHESF.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, ago. 2010.

1949

1948
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Mercado do Peixe no Porto da Barra, 
Barra, Salvador – Bahia.

Colégio da Bahia – Setor Garcia, Salvador – Bahia.

Fish Market at Porto da Barra, 
Barra neighbourhood Salvador – Bahia.

Colégio da Bahia – Garcia Section, Salvador – Bahia.

Foto de Pierre Verger / Fonte: Fundação Pierre Verger. As únicas 
imagens localizadas desta edificação foram realizadas por Pierre 
Verger e identificadas em pesquisa no acervo da Fundação.

Fonte: Acervo CEAB/UFBA.

Avenida Centenário, Salvador – Bahia.

Hospital de Paulo Afonso (atual Quartel do Exército), 
Paulo Afonso – Bahia.

Escola Normal Tipo, 
construída em diversas 
cidades baianas.
Coautor: Paulo de Assis Ribeiro 

Centenário Avenue, Salvador – Bahia.

Paulo Afonso Hospital (currently army barracks), Paulo 
Afonso – Bahia.

Standard Normal School, built in 
various Bahian cities.
Co-author: Paulo de Assis Ribeiro

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.

Fonte: Memorial da CHESF.

Fonte:  Acervo CEAB/FAUFBA.

1949
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Projetada por Diógenes e João Augusto 
Calmon no Epucs e construída como 
penitenciária-modelo em um amplo terreno 
na zona rural de Salvador, era formada por sete 
pavilhões articulados por passarelas e rampas 
fechadas por robustos cobogós. As celas se 
organizavam em quatro pavilhões cilíndricos, 
com pátio central, sendo um maior, com 70m 
de diâmetro e três pavimentos, e três menores, 
com 50m de diâmetro e dois pavimentos. Um 
posto de vigia localizado no centro do pátio 
de cada um dos pavilhões, acessível através 
de um passadiço – um panóptico, como 
descrito por Foucault – garantiria a vigilância 
dos presos. Os pavilhões do refeitório e de 
oficinas, onde os detentos trabalhariam,  
adotam a tipologia do galpão industrial 
com cobertura abobadada, recorrente nos 
projetos de Diógenes do período. O pavilhão 
do serviço médico e dos serviços gerais 
serve também como articulador entre os 
demais pavilhões. As rampas e cobogós, 
frequentemente encontradas na arquitetura 
moderna, são incorporados e reinterpretados 
na atual Penitenciária Lemos de Brito.

Designed by Diógenes and João Augusto Calmon at 
Epucs, and built as a model prison on a large plot 
of land in rural Salvador, it was comprised of seven 
pavilions interconnected by walkways and ramps 
that were closed in by robust cobogós (perforated 
brick screens). The cells were organized into four 
cylindrical pavilions with a central courtyard. The 
largest pavilion measures 70m in diameter and 
is three storeys high; three smaller pavilions each 
measure 50m in diameter and are comprised of 
two storeys. A lookout post located in the centre of 
the courtyard of each pavilion and accessible via a 
bridge - a panopticon, as described by Foucault – 
ensured the surveillance of prisoners. The pavilions 
of the refectory and workshops, where inmates 
worked, adopt the style of an industrial building 
with a vaulted ceiling, recurrent in Diógenes’ 
projects of that period. The medical and general 
services pavilion also serve as connectors between 
the other pavilions. Ramps and cobogós, often 
found in modern architecture, are incorporated 
and reinterpreted in the current Lemos Brito 
Penitentiary.

1950

State Penitentiary
[1] [2]

[3]

[5]

[4]

Penitenciária do Estado (1950-58)

Dos quatro pavilhões de celas previstos no projeto 
original de Diógenes para a Penitenciária do Estado, 
somente o pavilhão maior e um dos pavilhões menores 
foram construídos [1].  A construção, iniciada no 
governo Octávio Mangabeira (1947-51), se prolongou 
até o governo Antônio Balbino (1955-59).

State Penitentiary (1950-58)

Of the four prison cell pavilions provided for in Diógenes’s 
original design for the State Penitentiary, only the largest 
and one of the smaller ones were built [1]. Construction 
that began during Octavio Mangabeira’s tenure (1947-51) 
continued into that of Antônio Balbino (1955-59).

Fonte: SALVADOR. Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador. Cidade do Salvador. São 
Paulo: Habitat, 1954 [1]; BAHIA. Secretaria de Viação e Obras Públicas; fotos realizadas 
por Nivaldo Andrade, set. 2010 [2 e 4]. 3 Anos do governo Antonio Balbino. Salvador: 
SVOP, 1958 [3 e 5].
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Penitenciária do Estado (1950-58)

1. Três rampas fechadas por robustos cobogós dão 
acesso aos três níveis do pavilhão de celas, através do 
pavilhão de serviços médicos e serviços gerais; 
2. Galpão das oficinas [1] e pavilhão de serviço 
médico e serviços gerais [2].

State Penitentiary (1950-58)

1. Three ramps closed off by robust cobogó walls give 
access to a pavilion composed of three floors of cells 
through the medical services and general services pavilion. 
2. Workshops shed [1] and medical and general services 
pavilion [2].

[1]

[2] Fotos realizadas por Nivaldo Andrade, set. 2010 [1 e 2].
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Penitenciária do Estado (1950-58)

Planta do conjunto do projeto original elaborado 
por Diógenes Rebouças em 1950 [1]; / Aerofoto 
Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (CONDER), de 1976, da área da 
Penitenciária Lemos de Brito, mostrando os cinco 
pavilhões construídos: de oficinas (parcialmente); do 
refeitório; do serviço médico e dos serviços gerais; 
e dois pavilhões de celas. Um terceiro pavilhão se 
encontrava em construção, mas aparentemente 
nunca foi concluído [2]; / Aerofoto CONDER de 
2002: no local onde existia, até alguns anos antes, um 
dos pavilhões celulares cilíndricos, foi construído um 
dos novos pavilhões de celas de planta retangular [3].

State Penitentiary (1950-58)

Blueprint of the entire original design developed by 
Diógenes Rebouças in 1950 [1]. / Aerial photo of the 
Lemos de Brito Penitentiary by the CONDER company 
in 1976, showing the five pavilions that were built: 
workshops (partially); the cafeteria; medical and general 
services; and two pavilions of cells. A third pavilion was 
under construction but was apparently never completed 
[2]. / CONDER aerial photo from 2002: on the site where 
there used to be cells with a cylindrical floor plan until a 
few years prior, a new pavilion of cells with a rectangular 
floor plan was built [3].

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA [1]; INFORMS/Conder [2 e 3].

[1]

[3]

[2]
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1950

Pavilhão de Atividades de Trabalho, Escola Parque, 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, Caixa d’Água, 
Salvador – Bahia.
Work Activities Pavilion, Park School (Escola Parque), 
Carneiro Ribeiro Educational Centre, Caixa d’Água 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.

Jardim Ypiranga (Morro Ipiranga), Salvador – Bahia. 
Paisagismo: Roberto Burle Marx
Jardim Ypiranga, Morro Ipiranga, Salvador – Bahia.  
Landscape design: Roberto Burle Marx

Fonte: : SALVADOR. Órgão Central de Planejamento. Plandurb: Disponibilidade de 
terras - anexo. Inventário de loteamentos. Salvador: PMS/OCEPLAN/PLANDURB, 1977.

Publicação em Nova York de “The Work of Oscar 
Niemeyer”, de Stamo Papadaki, primeiro livro dedicado 
exclusivamente à obra do arquiteto brasileiro.

Inauguração da primeira refinaria do Brasil, em 
Mataripe, Bahia (atual Refinaria Landulpho Alves).

Publication in New York of “The Work of Oscar Niemeyer” 
by Stamo Papadaki, the first book devoted exclusively to 
the Brazilian architect’s work.

Inauguration of Brazil’s first refinery in Mataripe, Bahia 
(the present-day Landulpho Alves Refinery).



1951 - 1957

“professional latifundium”
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Em 26 de setembro, recebe finalmente o Diploma 
de Arquiteto pela Escola de Belas Artes da 
Universidade da Bahia.
Finally receives his Architect’s Diploma from the University 
of Bahia’s School of Fine Arts on 26 September.

Fonte: Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA.

1951
Régis Pacheco, Governador da Bahia (19151-55). Régis Pacheco, Governor of Bahia (1951-55).

Residência Oswaldo Augusto da Silva, Amaralina, 
Salvador – Bahia.
Oswaldo Augusto da Silva House, Amaralina 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Foto de Pierre Verger / Fonte: Fundação Pierre Verger.  As únicas imagens 
localizadas desta edificação foram realizadas por Pierre Verger e identificadas 
em pesquisa no acervo da Fundação.

Residência Antônio Sobral, Graça, Salvador – Bahia.
Antônio Sobral House, Graça neighbourhood, 
Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo pessoal Luiz Antônio de Souza.

1952
Contratado professor do curso de Arquitetura da 
Universidade da Bahia

Instala seu escritório de Arquitetura e Urbanismo, um 
dos primeiros de Salvador. O escritório é instalado 
no Edifício Cidade do Salvador, de sua autoria, no qual 
também estão sediadas a Construtora Odebrecht e 
as Empresas Reunidas Corrêa Ribeiro, para as quais 
Rebouças elaborará diversos projetos nos anos 
seguintes.

Hired as professor in the Architecture Department of 
the University of Bahia.

Sets up his Architecture and Urban Planning Office, one 
of the first in Salvador.  The office is housed in the Cidade 
do Salvador Building, which he designed, and where the 
headquarters of the Odebrecht Organization and the 
Reunidas Correa Ribeiro Companies are also located. 
Rebouças will design various projects for both entities in 
the following years.

Residência Fernando Goes, Morro Ipiranga, 
Salvador – Bahia.
Fernando Goes House, Morro Ipiranga, 
Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis.
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1952

Residência Martinho Conceição, Salvador – Bahia.

Edifício Octacílio Gualberto, antiga sede do Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado (IPASE), Centro, Salvador – Bahia.

Martinho Conceição House, Salvador – Bahia.

Octacílio Gualberto Building (former headquarters of 
IPASE), City Centre, Salvador – Bahia.

Fonte: Revista Casa & Jardim, São Paulo, nº 28, ago. 1956.

Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015.

1953

Escola Normal de Aracaju, Aracaju – Sergipe.  
Coautor: Fernando Machado Leal

Colégio São José da Ação Fraternal, Itabuna – Bahia.

Centro Educacional do Estado, Maceió – Alagoas. 
Coautor: Fernando Machado Leal

Normal School of Aracaju, Aracaju – Sergipe. 
Co-author: Fernando Machado Leal

São José da Ação Fraternal High School, Itabuna – Bahia.

State Educational Centre, Maceió – Alagoas. 
Co-author: Fernando Machado Leal

Fonte: Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, nov. 2011.

Nasce o primeiro filho, Diógenes Rebouças Filho, 
conhecido como “Diozinho”.

Criação da Petrobrás.

His first son, Diógenes Rebouças Filho, nicknamed 
Diozinho, is born.

Establishment of Petrobras.
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1953

Escola Politécnica – UFBA, Federação, Salvador – Bahia. 
Coautores: Fernando Machado Leal e 
José Bina Fonyat Filho

Edifício Almirante Barroso, Comércio, Salvador – Bahia.

Polytechnic School – UFBA, Federação neighbourhood, 
Salvador – Bahia. / Co-authors: Fernando Machado Leal 
and José Bina Fonyat Filho

Almirante Barroso Building, Comércio neighbourhood, 
Salvador – Bahia

Fonte: Acervo Faculdade de Arquitetura - UFBA.

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis.

1954

Edifício Ouro Preto, Comércio, Salvador – Bahia.  
Coautor:  Assis Reis

Ouro Preto Building, Comércio neighbourhood, Salvador Bahia.  
Co-author: Assis Reis

Fonte:  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA.

Participa da fundação do Departamento da Bahia do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-BA), sendo 
seu primeiro presidente.

Participates in the founding of the Department of Bahia 
of the Brazilian Institute of Architects (IAB-BA), serving as 
its first president.
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1954

Residência José Franco Guimarães, Barra, Salvador – 
Bahia. / Coautor: Assis Reis

Edifício Lord Cochrane, Barra, Salvador – Bahia.  
Coautor: Fernando Machado Leal

José Franco Guimarães House, Barra neighbourhood, 
Salvador – Bahia. / Co-author: Assis Reis

Lord Cochrane Building, Barra neighbourhood, Salvador – 
Bahia. Co-author: Fernando Machado Leal

Foto realizada por Nivaldo Andrade, maio 2007.

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis.

Edifício Castro Alves, Centro, Salvador – Bahia.

Mercado Público de Jequié, Jequié – Bahia.

Castro Alves Building, City Centre, Salvador – Bahia.

Jequié Public Market, Jequié – Bahia.

Fonte: SALVADOR. Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador. Cidade do Salvador. 
São Paulo: Habitat, 1954

Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Jequié.
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1955
Separação da primeira esposa, Dulce Conceição.

Inauguração da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso I.

Antônio Balbino, Governador da Bahia (1955-59).

Separates from his first wife, Dulce Conceição.

Inauguration of Paulo Afonso’s Hydroelectric Plant.

Antônio Balbino, Governor of Bahia (1955-59).

Edifício Larbrás, Comércio, Salvador – Bahia. / 
Coautor: José Bina Fonyat Filho

Edifício Comendador Urpia, Graça, Salvador – Bahia.

Larbrás Building, Comércio neighbourhood, Salvador – 
Bahia. / Co-author: José Bina Fonyat Filho

Comendador Urpia Apartment Building, Graça 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Fonte: Revista Acrópole, São Paulo, nº 218, dez. 1956.

Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015.

1956
Organiza o concurso público para a nova sede da 
Faculdade de Direito da UFBA, vencido por 
Décio Machado.

Organizes a public competition for the design of the new 
building of the Faculty of Law at UFBA, which is won by 
Décio Machado.

Diógenes Rebouças e alunos concluintes do curso de 
Arquitetura da Escola de Belas Artes da UFBA em 
visita a São Roque.

Residência José Valadares, Brotas, Salvador – Bahia.

Diógenes Rebouças and graduating students of UFBA’s 
School of Fine Arts’ Architecture course visit São Roque.

José Valadares House, Brotas neighbourhood, 
Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo pessoal Islair Pessoa

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis.

Residência Odorico Tavares, Morro Ipiranga, 
Salvador – Bahia. / Coautor: Fernando Machado Leal
Odorico Tavares House, Morro Ipiranga, Salvador – Bahia.  
Co-author: Fernando Machado Leal

Fonte: Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia.
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1956

1957

Faculdade de Farmácia da UFBA, atual Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS-UFBA), Vale do Canela, 
Salvador – Bahia.

Ginásio de Esportes Pres. Orlando Moscoso – Serviço 
Social do Comércio (Sesc) Aquidabã –, Centro, Salvador 
– Bahia.

UFBA Faculty of Pharmacy (present-day ICS-UFBA), Vale 
do Canela Avenue, Salvador – Bahia.

Presidente Orlando Moscoso Sports Gymnasium (Sesc 
Aquidabã), Downtown, Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo SUMAI/UFBA.

Fonte: Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA.

Rompimento e polêmica com Bina Fonyat, em função 
do projeto deste para o Teatro Castro Alves.

Lançamento do concurso público nacional para o Plano 
Piloto de Brasília.

Rift and controversy with Bina Fonyat, with respect to the 
latter’s plan for the Castro Alves Theatre.

Launch of a national public competition for the Pilot Plan 
for Brasília.

Edifício Barão de Itapuã, Barra, Salvador – Bahia.  
Coautor: Bina Fonyat

Conjunto Residencial Alm. 
Waldemar Motta (Conjunto dos 
Bancários), Bonfim, Salvador – Bahia.  
Coautor: Bina Fonyat
Almirante Waldemar Motta Residential 
Complex (Conjunto dos Bancários), 
Bonfim neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Bina Fonyat

Barão de Itapuã Apartment Building, Barra neighbourhood, 
Salvador – Bahia. / Co-author: Bina Fonyat

Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.



1958 - 1964

partnership with assis reis
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1958
Incêndio destrói Teatro Castro Alves a cinco dias da sua 
inauguração

João Gilberto lança o LP “Chega de Saudade”, marco 
da Bossa Nova.

Primeira visita de Lina Bo Bardi à Bahia.

Fire destroys the Castro Alves Theatre five days before its 
opening.

João Gilberto releases the LP “Chega de Saudade”, an 
important milestone in Bossa Nova music.

Lina Bo Bardi’s first visit to Bahia.

Residência Carlos Costa Pinto (atual Museu Carlos 
Costa Pinto), Vitória, Salvador – Bahia. 
Coautor: Euvaldo Reis
Carlos Costa Pinto House (currently the Carlos Costa 
Pinto Museum), Vitória neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Euvaldo Reis

Fonte: Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia.

1958-59 – Realiza viagem de estudos aos Estados 
Unidos e Europa.

1958-59 – Takes a study-oriented trip to the United 
States and Europe.

Diógenes Rebouças no Aeroporto de Santo 
Amaro do Ipitanga (atual Aeroporto Luís Eduardo 
Magalhães), embarcando para viagem de estudos 
nos Estados Unidos, a convite do United States 
Information Service (USIS). 

Segundo Paulo Ormindo de Azevedo, veem-se, da esquerda para 
a direita: o engenheiro eletricista Romeu Coelho; o arquiteto 
José Álvaro Peixoto; o arquiteto Emmanuel Berbert, que havia 
sido desenhista do Epucs; o engenheiro Enéas Gonçalves, um dos 
amigos mais próximos de Rebouças; o então deputado federal 
Antônio Carlos Magalhães; o arquiteto e professor do curso de 
arquitetura da Escola de Belas Artes Fernando Machado Leal; 
Diógenes Rebouças; o desenhista Nilton, que havia trabalhado 
no Epucs e era então colaborador do escritório de Rebouças; o 
cônsul dos Estados Unidos na Bahia; a estudante de arquitetura 
Jane Villares, então estagiária do escritório de Rebouças e, atrás 
dela, o jornalista e colecionador de arte Odorico Tavares, então 
Diretor dos Diários Associados na Bahia; o poeta Godofredo 
Filho, chefe do DPHAN na Bahia; o engenheiro Olavo Fonseca; 
Péricles, braço-direito de Rebouças; o arquiteto Assis Reis, 
principal parceiro de Diógenes à época; e o arquiteto Orlando 
Sacramento, ex-desenhista do Epucs.

Diógenes Rebouças at Santo Amaro do Ipitanga Airport 
(currently Luís Eduardo Magalhães Airport), embarking 
upon his study-oriented trip to the United States, invited 
by the United States Information Service (USIS).

According to Paulo Ormindo de Azevedo, the photo features, from left 
to right: electrical engineer Romeu Coelho; architect José Álvaro Peixoto; 
architect Emmanuel Berbert, who had been a draftsman at Epucs; 
engineer Enéas Gonçalves, one of Rebouças’s closest friends; then-
Federal Representative Antônio Carlos Magalhães; Fernando Machado 
Leal, architect and professor at the School of Fine Arts’s Architecture 
Programme; Diógenes Rebouças; draftsman Nilton, who had worked 
at Epucs and was a collaborator at Rebouças’ Office of Architecture 
and Urban Planning at the time; the United States Consul to Bahia; 
architecture student Jane Villares, then-intern in Rebouças’ office, and 
behind her journalist and art collector Odorico Tavares, then-Diretor of 
the Diários Associados Newspaper in Bahia; poet Godofredo Filho, head 
of DPHAN in Bahia; engineer Olavo Fonseca; Péricles, Rebouças’ right-
hand man; architect Assis Reis, Diógenes’s main partner at the time; and 
architect Orlando Sacramento, former draftsman at Epucs.

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis
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1959
Criação da Faculdade de Arquitetura da UFBA, 
independente da Escola de Belas Artes.

Tombamento pelo IPHAN do Centro Histórico e de 
outros sete sítios urbanos de Salvador.

Juracy Magalhães, Governador da Bahia (1959-63).

Establishment of UFBA’s Faculty of Architecture, 
independent from the School of Fine Arts.

The Historic Centre and seven other urban sites in Salvador 
are listed.

Juracy Magalhães, Governor of Bahia (1959-63).

Pavilhão de Educação Física e Recreação, Escola 
Parque, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
Caixa d’Água, Salvador – Bahia.
Physical Education and Recreation Pavilion, Park School, 
Carneiro Ribeiro Educational Centre, Caixa d’Água 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, ago. 2010

Ampliação do Colégio Goés Calmon, Barris, 
Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis
Extension of the Goés Calmon High School, Barris 
neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.
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1960
Inauguração de Brasília, nova capital do Brasil. Inauguration of Brasilia, Brazil’s new capital.

Auditório da Escola de Aplicação, atual Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA (FFCH-
UFBA), São Lázaro, Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis
Auditorium of the Escola de Aplicação (present-day 
Faculty of Philosophy and Human Sciences at UFBA), 
São Lázaro neighbourhood, Salvador – Bahia. / 
Co-author: Assis Reis

Fonte: Acervo CEAB/UFBA.

1961

Colônia de Férias Deraldo Motta – Sesc Piatã, 
Salvador – Bahia 
Coautor: Assis Reis

Pavilhão do Setor Cultural (Biblioteca), Escola 
Parque, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
Caixa d’Água, Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis

Deraldo Motta Summer Camp – Sesc Piatã, 
Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Cultural Sector Pavilion (Library), Park School, Carneiro 
Ribeiro Educational Centre, Caixa d’Água neighbourhood, 
Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Fonte: Acervo do Sesc Piatã.

Fonte: Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
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Dotada de grande arrojo volumétrico e 
técnico, a Estação Rodoviária Armando Viana 
de Castro foi o primeiro edifício baiano 
construído em concreto protendido. Erguida 
a partir de março de 1962, com projeto de 
Diógenes e Assis Reis, sua implantação fazia 
parte da articulação da capital baiana com o 
interior do Estado, funcionando como porta 
de entrada da cidade. Em 18 de janeiro de 
1963, a poucos dias da conclusão das obras, 
no momento da retirada das estacas, durante 
o processo de desfôrma, parte da cobertura 
desabou. Tal fato, associado ao estranhamento 
ao inovador modo de construir, à rapidez na 
execução, a certo grau de experimentalismo 
e ao ineditismo estrutural, construiriam um 
mito de insegurança que acompanharia o 
edifício por anos. Com a construção da nova 
rodoviária na região do Iguatemi, em 1974, 
perdeu sua função original e passou a abrigar 
um mercado de abastecimento, função que 
mantém ainda hoje. O desastroso projeto de 
adaptação modificou significativamente sua 
configuração espacial.

Endowed with great volumetric and technical 
audacity, the Armando Viana de Castro Bus Station 
was the first building in Bahia built in prestressed 
concrete. Based on a project developed by Diógenes 
and Assis Reis, its construction began in March of 
1962; it was designed to serve as a gateway to 
the city, its implementation being part of wider 
efforts to connect the city of Salvador with the 
interior of the state. On 18 January, 1963, a few 
days before the completion of construction, during 
the removal of stake out markers, part of the roof 
collapsed. This fact, coupled with the strangeness 
of the building’s innovative style, the speed of 
its execution, and its degree of experimentalism 
and structural originality, would give rise to the 
myth, which would plague the building for years, 
that it was unsafe. With the construction in 1974 
of a new road in the Iguatemi region, it lost its 
original function and came to house a supply 
market, a function it continues to perform today. 
The disastrous adaptation project significantly 
modified its spatial configuration.

1961

estação
rodoviária

de salvador
Salvador Bus Station

Estação Rodoviária Armando Viana de 
Castro (1961-63)

O edifício se destaca pela sensível implantação no 
terreno, que a integra ao relevo e a torna soberana 
em uma paisagem caracterizada por construções de 
pequeno porte.

Armando Viana de Castro Bus Station 
(1961-63)

The building stands out due to its sensitive implantation 
on the land, which has it blend into the terrain and lends 
it sovereignty over a landscape characterized by the 
construction of smaller structures.

Fonte:  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA
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Estação Rodoviária Armando Viana de Castro 
(1961-63)

A cobertura do edifício, voltada para a cidade, parece 
querer alçar voo. Merece destaque a elegância da 
caixa d’água, marco visual que, com sua verticalidade, 
se contrapõe à horizontalidade dominante no edifício.

Armando Viana de Castro Bus Station 
(1961-63)

The roofing of the building, which faces the city, seems to 
want to take flight. Noteworthy also is the elegance of the 
water tank, a visual element whose verticality counteracts 
the building’s dominant horizontality.

Fonte: Fotos realizadas por Walter Lessa [1 e 2];  Acervo Diógenes Rebouças / FAUFBA [3].

[1]

[2] [3]

Maquete realizada para a exposição.
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Estação Rodoviária Armando Viana de 
Castro (1961-63)

A sofisticada estrutura em concreto protendido 
domina a leitura do amplo espaço interno, que, no 
nível superior, encontra-se desocupado há anos.

Armando Viana de Castro Bus Station 
(1961-63)

The sophisticated prestressed concrete structure 
dominates the wide internal space, the upper level of 
which has been unoccupied for years.

Foto realizada por Raquel Neimann, mar. 2014.
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1962
O filme brasileiro “O Pagador de Promessas”, de 
Anselmo Duarte, é premiado com a Palma de Ouro 
em Cannes.

The Brazilian film “O Pagador de Promessas”, by Anselmo 
Duarte, is awarded the Palme d’Or at the Cannes Film 
Festival.

Pavilhão da Cantina e Serviços gerais, Escola 
Parque, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
Caixa d’Água, Salvador – Bahia.
Coautor: Assis Reis

Pavilhões da Administração e das Atividades 
Socializantes, Escola Parque, Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro, Caixa d’Água, Salvador – Bahia.  
Coautor: Assis Reis

Restaurant and General Services Pavilion, Park School, 
Carneiro Ribeiro Educational Centre, Caixa d’Água 
neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Administration and Socializing Activities Pavilion, Park 
School, Carneiro Ribeiro Educacional Centre, Caixa 
d’Água neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Fonte: Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.

Fonte: Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.

Estação Marítima de Passageiros Visconde de Cairú, 
atual sede da Companhia das Docas do Estado 
da Bahia (CODEBA), Comércio, Salvador – Bahia.  
Coautor: Assis Reis
Visconde de Cairú Port Terminal (present-day CODEBA 
headquarters), Comércio neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Fonte: Acervo Assis Reis, [1]; 
Acervo CODEBA, [2] e [3].

[1]

[2] [3]
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1963
Inauguração da Sede do Museu de Arte Moderna da 
Bahia, no Conjunto do Unhão, restaurado por Lina Bo 
Bardi.

Lomanto Júnior, Governador da Bahia (1963-67).

Opening of the Headquarters of the Museum of Modern 
Art of Bahia, in the Unhão Complex, restored by Lina Bo 
Bardi.

Lomanto Júnior, Governor of Bahia (1963-67).

Pavilhão do Setor Artístico (Teatro), Escola 
Parque, Centro Educacional Carneiro Ribeiro, 
Caixa d’Água, Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis

Escola Classe IV, Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro, Caixa d’Água, Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis

Artistic Sector Pavilion (Theatre), Park School, Carneiro 
Ribeiro Educational Centre, Caixa d’Água neighbourhood, 
Salvador – Bahia.
Co-author: Assis Reis

Escola Classe IV (Class School IV), Carneiro Ribeiro 
Educational Centre, Caixa d’Água neighbourhood, 
Salvador – Bahia.
Co-author: Assis Reis

Foto realizada por Nivaldo Andrade, ago 2010.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, ago 2010.

1964
Golpe no dia 31 de março dá início a 21 anos de 
Ditadura Militar no Brasil.

Coup on 31 March initiates a twenty-one-year military 
dictatorship in Brazil.

Edifício Abelardo Parente, antiga sede do Banco 
do Estado da Bahia (BANEB), Comércio,
Salvador – Bahia. 
Coautor: Assis Reis

Avenida Lafayette Coutinho (Avenida de 
Contorno), Salvador – Bahia.

Abelardo Parente Building (former headquarters of 
BANEB), Comércio neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Co-author: Assis Reis

Lafayette Coutinho Avenue (Contorno Avenue), 
Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo pessoal Assis Reis.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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1965

Frigorífico Industrial S.A. (FRIUSA), Porto, 
Comércio, Salvador – Bahia.

Faculdade de Arquitetura da UFBA, Federação, 
Salvador – Bahia. 
Colaboradores: Ana Maria Fontenelle e Analdino Lisboa

Frigorífico Industrial S.A. – FRIUSA, Porto, Comércio 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Faculty of Architecture at UFBA, Federação 
neighbourhood, Salvador – Bahia 
Collaborators: Ana Maria Fontenelle and Analdino Lisboa.

Fonte: Revista Aratu, Salvador, ano II, nº 06, fev. 1968.

Fonte: Acervo da Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa - UFBA

Participa da estruturação do curso de Arquitetura da 
Universidade Federal do Ceará.

Falecem Le Corbusier, na França, e Rino Levi, na Bahia.

Participates in the structuring of the Architecture 
Programme at the Universidade Federal do Ceará.

Deaths of Le Corbusier in France and Rino Levi in Bahia.

1966

Diógenes Rebouças ministra aula da disciplina 
“Grandes Composições” aos concluintes do curso 
de arquitetura da Faculdade de Arquitetura da UFBA, 
em meados da década de 1960. 

Segundo Isaías Carvalho, veem-se, dentre outros, os alunos 
Raimundo Pires e Antônio Carlos Linheiro (em pé, em último 
plano), Adelzino Santana Teixeira e Jorge Maldonado (de costas, 
à esquerda de Rebouças, escutando-o) e Ana Tereza Pontes (à 
direita, sentada).

Diógenes Rebouças teaches the discipline “Great 
Compositions” to the graduating class of the Architecture 
Programme at the Faculty of Architecture at UFBA, in the 
mid-1960s.

According to Isaías Carvalho, the people present in the photo are, among 
others: students Raimundo Pires and Antonio Carlos Linheiro (standing 
in the last row), Adelzino Santana Teixeira and Jorge Maldonado (backs 
turned, to the left of Rebouças, listening to him) and Ana Tereza Pontes 
(right, seated).
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1966

1967

Edifício Maria Isabel, 
Barra, Salvador – Bahia.

Shopping Center, Praça da Piedade, Salvador – Bahia. 
Colaborador: João Carlos Campos

Maria Isabel Apartment Building,
Barra neighbourhood, Salvador – Bahia.

Shopping Center, Piedade Square, Salvador – Bahia.  
Collaborator: João Carlos Campos

Foto realizada por Gabriela Otremba, 2016.

Fonte: Acervo da Euluz Empreendimentos

Inauguração do Teatro Castro Alves, projeto de Bina 
Fonyat.

Torna-se Professor Catedrático da Faculdade de 
Arquitetura da UFBA.

Luiz Viana Filho, governador da Bahia (1967-71), e Antônio 
Carlos Magalhães, prefeito de Salvador (1967-70).

Com “Alegria, Alegria”, de Caetano Veloso, e “Domingo 
no Parque”, de Gilberto Gil, surge a Tropicália, o mais 
importante movimento musical brasileiro desde a 
Bossa Nova.

Opening of the Castro Alves Theatre, a Bina Fonyat project.

Becomes a Full Professor at the Faculty of Architecture 
at UFBA.

Luíz Viana Filho, Governor of Bahia (1967-71) and Antônio 
Carlos Magalhães, Mayor of Salvador (1967-70).

The rise of Tropicália, Brazil’s most important musical 
movement since Bossa Nova, with Caetano Veloso’s 
“Alegria, Alegria”, and Gilberto Gil’s “Domingo no Parque”.

1968

Edifício Visconde de Cayru, Comércio, Salvador – Bahia. 
Colaboradores: Ana Maria Fontenelle, Heliodório 
Sampaio, Analdino Lisboa e João C. Campos

Centro de Abastecimento de Aracaju,  Aracaju – Sergipe.

Visconde de Cayru Building, Comércio neighbourhood, 
Salvador – Bahia / Collaborators: Ana Maria Fontenelle, 
Heliodório Sampaio, Analdino Lisboa and João C. Campos.

Aracaju Central Market,  Aracaju – Sergipe.

Foto realizada por Gabriela Otremba, 2016.

Fonte: Acervo do Memorial Diógenes Rebouças / Mosteiro de São Bento

Em 13 de dezembro, o Ato Institucional nº5 (AI-5) 
suspende várias garantias constitucionais e dá início à 
pior fase da Ditadura Militar brasileira.

On 13 December, Institutional Act no. 5 (AI-5) suspends 
several constitutional guarantees and initiates the worst 
phase of the Brazilian Military Dictatorship.
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A Biblioteca Juracy Magalhães Jr., em Itaparica, 
foi financiada pelo ex-governador Juracy 
Magalhães em memória de seu filho e teve 
seu projeto elaborado por Diógenes com 
a colaboração de suas ex-alunas Ana Maria 
Fontenelle e Ana Tereza Pontes. A planta da 
edificação é térrea e formada por uma malha 
de 5 por 5 módulos quadrados de 6,40m de 
lado. Destes, nove módulos correspondem 
a jardins, intercalados com os espaços da 
biblioteca propriamente dita. A alternância 
entre espaços cobertos e descobertos cria 
agradáveis recantos de leitura flanqueados 
por jardins, cujo projeto paisagístico foi 
elaborado por Roberto Burle Marx. Os 
trechos de fachada correspondentes aos 
jardins são fechados por painéis pré-moldados 
de concreto, com aberturas circulares, 
semelhantes aos utilizados por Diógenes em 
alguns pavilhões da Escola Parque. A cobertura 
é estruturada por uma grelha de vigas de 
concreto aparente que avançam em balanço 
para além do funcionamento necessário, em 
uma solução típica do brutalismo, então em voga.

The Juracy Magalhães Jr. Library in Itaparica was 
funded by former governor Juracy Magalhães Jr. 
in memory of his son. Its design was developed 
by Diógenes with the help of his former students 
Ana Maria Fontenelle and Ana Tereza Pontes. The 
building plan is ground-level and is formed by a 
grid of 5 by 5 square modules measuring 6.40m 
laterally. Of these, nine modules correspond to 
gardens, interspersed with the actual library 
space itself. The alternation between indoor and 
outdoor spaces creates pleasant reading corners 
flanked by gardens. The landscape design of the 
garden was the work of Roberto Burle Marx. 
The stretches of façade corresponging to the 
gardens are closed off by pre-cast concrete panels 
with circular openings, similar to those used by 
Diógenes in some Park School pavilions. The 
roofing is structured by a grid of exposed concrete 
cantilevers that, in addition to their functionality, 
were a typical brutalist solution, then in vogue.

1968

biblioteca
de itaparica
itaparica library

Biblioteca Juracy Magalhães 
Junior, em Itaparica, logo após 
a inauguração, 1968.

Aspectos externos da Biblioteca 
Juracy Magalhães Junior, em 
Itaparica, julho de 2010.

External aspects of the Juracy 
Magalhães Junior Library, in 
Itaparica, July of 2010.

Juracy Magalhães Junior Library, 
in Itaparica, soon after its 
inauguration, 1968.

Fonte: Acervo Biblioteca Juracy Magalhães Junior

Foto realizada por Nivaldo Andrade, jul. 2010
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Aspectos internos e externos da Biblioteca Juracy 
Magalhães Junior, em Itaparica.

External and internal aspects of the Juracy Magalhães 
Junior Library, in Itaparica.

Fotos realizadas por Nivaldo Andrade, jul. 2010.
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1969
Morrem, nos Estados Unidos, Mies van der Rohe e 
Walter Gropius.

Mies van der Rohe and Walter Gropius pass away in the 
United States.

Edifício D. João VI, Comércio, 
Salvador – Bahia.  
Colaboradores: Ana Maria 
Fontenelle, Heliodório Sampaio, 
Analdino Lisboa e João C. Campos

D. João VI Building, Comércio 
neighbourhood, Salvador – Bahia.  
Collaborators: Ana Maria Fontenelle, 
Heliodório Sampaio, Analdino Lisboa, 
and João C. Campos

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.

1970

1971
Diógenes Rebouças e Delza, sua segunda esposa, 
passam a morar juntos.

Antônio Carlos Magalhães assume pela primeira vez o 
Governo da Bahia (1971-75).

Diógenes Rebouças and his second wife Delza move in 
together.

Antônio Carlos Magalhães assumes governorship of Bahia 
for the first time (1971-75).

Edifício-garagem Otis, Comércio, 
Salvador – Bahia. 
Colaboradores: Ana Maria 
Fontenelle, Heliodório Sampaio, 
Analdino Lisboa e João C. Campos

Otis Multi-storey Car Park, Comércio 
neighbourhood, Salvador – Bahia.  
Collaborators: Ana Maria Fontenelle, 
Heliodório Sampaio, Analdino Lisboa 
and João C. Campos.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA.
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1971

Edifício-Sede do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Secretaria Estadual de Ciência 
e Tecnologia da Bahia (CEPED), Camaçari – Bahia.
Headquarters of CEPED – Research and Development 
Centre of the Bahia State Ministry of Science and 
Technology, Camaçari – Bahia

Fonte: Revista Aratu, Salvador, ano IV, nº 42, fev. 1971.

Estádio Tricolor (Estádio do 
Esporte Clube Bahia), Iguatemi, 
Salvador – Bahia.
Tricolor Stadium (Stadium of 
the Bahia Sports Club), Iguatemi 
neighbourhood, Salvador – Bahia.

Fonte: Tribuna da Bahia, Salvador, 29 mar. 1971, p. 06.

1972

1973

Plano de Ocupação Física do Campus Federação da 
UFBA, Ondina, Salvador – Bahia.  
Colaboradores: João C. Brasileiro, Sônia Kalil e 
Fernando Fahel

Plan for the Physical Occupation of UFBA’s Federação 
Campus, Ondina neighbourhood, Salvador – Bahia. 
Collaborators: João C. Brasileiro, Sônia Kalil, and 
Fernando Fahel.

Fonte: DANTAS, Antônio Nelson. Breve histórico dos campi da UFBA. 2010.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal da Bahia, Salvador,

Início da implantação do Centro Administrativo da 
Bahia.

Beginning of the implantation of the Administrative Centre 
of Bahia.
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1973

1977

1979

1979

Biblioteca Central da UFBA, Ondina, 
Salvador – Bahia. 
Colaboradores: João C. Brasileiro, Sônia Kalil e 
Fernando Fahel

Presta assessoria à Fundação de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana do Recife (FIDEM).

Antônio Carlos Magalhães assume o Governo da Bahia 
pelo segundo mandato (1979-83).

UFBA’s Central Library, Ondina neighbourhood, 
Salvador – Bahia. 
Collaborators: João C. Brasileiro, Sônia Kalil, and 
Fernando Fahel.

Provides consulting services to the Foundation for the 
Development of Recife’s Metropolitan Area (FIDEM).

Antônio Carlos Magalhães assumes governorship of Bahia 
for a second term (1979-83).

Fonte: Acervo do Memorial Diógenes Rebouças / Mosteiro de São Bento.

A Odebrecht publica o livro “Salvador da Bahia de 
Todos os Santos no Século XIX”, reunindo a pintura 
documental de Diógenes Rebouças com notas de 
Godofredo Filho. 

Odebrecht publishes the book “Salvador da Bahia 
de Todos os Santos no Século XIX” (“Salvador of All 
Saints Bay in the Nineteenth Century”), which brings 
together Diógenes Rebouças’ documentary paintings and 
Godofredo Filho’s notes.

Fonte: REBOUÇAS, Diógenes; GODOFREDO FILHO. 
Salvador da Bahia de Todos os Santos no século XIX. 
Salvador: Odebrecht, 1979.
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1980 - 1993

heritage intervention
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1980

Centro Cívico e Cultural, Ladeira da Praça, Centro, 
Salvador – Bahia.

Restauração do Engenho Vitória do 
Paraguaçu, Cachoeira – Bahia.

Cultural and Civic Centre, Ladeira da Praça, Downtown, 
Salvador – Bahia

Restoration of Engenho Vitória do 
Paraguaçu, Cachoeira - Bahia

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia.

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia.

1981

1983

Tombamento, pelo Instituto do Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (IPAC), da Escola Parque da 
Caixa d’Água.

Início do movimento Diretas Já, reivindicando eleições 
diretas para a Presidência da República.

Caixa d’Água’s Park School is listed by the Institute for 
Artistic and Cultural Heritage (IPAC).

Beginning of the Diretas Já movement, demanding direct 
elections for the presidency of the Republic.

Museu do SPHAN na Casa dos Sete Candeeiros, 
Centro, Salvador – Bahia.
SPHAN Museum at the Casa dos Sete Candeeiros, 
Downtown, Salvador – Bahia

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia.
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1983

1984

Restauração e ampliação do Solar 
Berquó, Barroquinha, Salvador – Bahia.

Reforma e ampliação do Hotel da 
Bahia, Campo Grande, Salvador – Bahia.  
Coautor: Lourenço do Prado Valladares

Restoration and extension of Solar Berquó, 
Barroquinha neighbourhood, Salvador – 
Bahia.

Renovation and extension of the Hotel 
da Bahia, Campo Grande neighbourhood, 
Salvador – Bahia.
Co-author: Lourenço do Prado Valladares

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia.

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos

1985

1986

Casa de Cultura da Bahia, Barroquinha, 
Salvador – Bahia.
Casa de Cultura da Bahia (Cultural House 
of Bahia), Barroquinha neighbourhood, 
Salvador – Bahia

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia.

Fim da Ditadura Militar no Brasil.

Mário Kértesz assume a Prefeitura de Salvador e 
convoca Lelé e Lina Bo Bardi para elaborar projetos.

Military dictatorship comes to an end in Brazil.

Mário Kértesz becomes Mayor of Salvador and invites Lelé 
and Lina Bo Bardi to develop projects.
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1986

Capela de Santa Bárbara, 
São Félix – Bahia.

Mercado do Peixe no Porto da Barra, 
Salvador – Bahia.

Santa Bárbara Chapel, 
São Félix – Bahia.

Fish Market at Porto da Barra, 
Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia

Fonte: Acervo IPHAN/Bahia

1988

1990

1992

Recuperação do Paço do Saldanha – Liceu de Artes 
e Ofícios da Bahia, Centro, Salvador – Bahia. 
Coautor: Lourenço do Prado Valadares
Rehabilitation of Saldanha Palace - Liceu de Artes 
e Ofícios da Bahia (Bahia School of Arts and Crafts), 
Downtown, Salvador – Bahia. 
Co-author: Lourenço do Prado Valadares

Fonte: Acervo do Memorial Diógenes Rebouças / Mosteiro de São Bento.

Oscar Niemeyer recebe o Prêmio Pritzker de Arquitetura.

Falece Lina Bo Bardi.

Oscar Niemeyer awarded Pritzker Architecture Prize.

Death of Lina Bo Bardi.



epílogo
epilogue
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1994

Plano de revitalização do Mosteiro de 
São Bento, Centro, Salvador – Bahia. 
Colaboradores: Maria Hermínia Hernández 
e Marcelo Pires

No dia 6 de dezembro de 1994, Diógenes 
Rebouças falece aos 80 anos, no seu 
apartamento, de infarto fulminante.

Revitalization Plan for the São Bento 
Monastery, Downtown, Salvador – Bahia. 
Collaborators: Maria Hermínia Hernández 
and Marcelo Pires

On 6 December, 1994, Diógenes Rebouças 
dies of a heart attack in his apartment.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, dez. 2005.

Fonte: Acervo pessoal Delza Rebouças.

1996

1998

2010

2012

2014

2015

2016

Recebe o Título de Professor Emérito da UFBA.

Falece Lucio Costa.

Tombamento, pelo IPAC, do Hotel da Bahia.

Falece Oscar Niemeyer.

Recebe a Comenda do Mérito Cultural da Bahia.

Exposição Diógenes Rebouças - cidade, arquitetura e 
patrimônio realizada no foyer do Teatro Castro Alves, 
Salvador - Bahia. 

Diógenes Rebouças  Exhibition – City,  Architecture and  
Heritage, held in the foyer of the Teatro  Castro Alves,  
Salvador – Bahia.

Exposição Diógenes Rebouças - cidade· arquitetura· 
patrimônio realizada no Galeria Janete Costa - Parque 
Dona Lindu, Recife - Pernambuco.

Diógenes Rebouças  Exhibition – City,  Architecture and  
Heritage, held at the Janete Costa Gallery, in Dona  Lindu 
Park, Recife –  Pernambuco.

Implosão do Estádio da Fonte Nova pelo Governo 
do Estado da Bahia.

Receives the title of Professor Emeritus from UFBA

Death of Lucio Costa.

Hotel da Bahia is listed by IPAC.

Death of Oscar Niemeyer.

Receives the Bahian Cultural Merit Commendation.

Fonte Nova imploded by the Bahia State Government.



recortes
temáticos

esruturar o turismo
structuring tourism

revolucionar o ensino
revolutionizing education

construir uma universidade
building a university

modernizar o morar
modernizing living

Intervir no patrimônio
intervening in the heritage

transformar salvador
transforming salvador

verticalizar a cidade
verticalizing the city

thematic sections



transforming salvador



Diógenes praticou Salvador longamente, com espírito, 
olhos e poros abertos. A cidade foi percorrida, 
desenhada e estudada dezenas de vezes e, de tão 
impregnada, se tornou, simultaneamente, relevo e 
maquete mental, luz e retina, rotina e possibilidade de 
transformação. 

Dessa proximidade visceral com o lugar, e da sintonia 
perceptiva e reflexiva com os limiares de seu 
próprio tempo, emergem uma afirmação magistral 
da topografia e da paisagem, uma modernidade 
radicalizada e uma relação profunda e seletiva com o 
patrimônio, que marcaram as ideias, planos e projetos 
desenvolvidos por Diógenes Rebouças para Salvador, 
entre 1942 e 1982. 

Parte de uma geração que fez da cidade um objeto 
persistente de reflexão e de atuação – ao lado de 
Mário Leal Ferreira, Gustavo Maia, Admar Guimarães, 
Lafayette Pondé, entre outros –, Diógenes teve papel 
proeminente e foi personagem destacado do processo 
de espraiamento do urbanismo e do planejamento, 
emulado pelo princípio de projetos coerentes entre si 
e sempre subordinados à ideia do plano. 

Alternando conjunturas autoritárias e democráticas, 
diversas problemáticas urbanas e urbanísticas serão 
inquiridas, com conotações distintas e com estruturas, 
vinculações e escalas de complexidade crescente. 
Do local ao nacional, do municipal ao setorial, 
do equipamento às redes de infraestrutura: essas 
parecem ter sido as ênfases no período, articulando 
os percursos da elaboração de planos e projetos para 
a cidade do Salvador. 

transformar salvador

Nesse quase meio século, Diógenes participou, 
em diferentes condições, posições e papéis, de 
iniciativas que marcaram definitivamente o cenário 
soteropolitano. Dentre tantas, estão aqui presentes: 
o processo de concepção e elaboração do plano do 
Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador 
(Epucs), 1942-1947, sem dúvida sua experiência maior 
em urbanismo, onde foi sócio-gerente e coordenou 
o setor paisagístico, sob a direção geral de Mário 
Leal Ferreira; a coordenação da Comissão do Plano 
de Urbanismo da Cidade do Salvador (CPUCS), 
1948-1950, que se seguiu à morte de Ferreira; ou a 
confluência das propostas da estrutura espacial do 
Epucs e seus centros cívicos, com os fundamentos do 
sistema de edificações escolares primárias de Anísio 
Teixeira (1947-1951). 

Como desdobramentos de diversos planos, diferentes 
projetos de intervenção são elaborados, dando lugar 
a conexões urbanas estruturantes – impossível deixar 
de admirar a experiência da Avenida Centenário ou 
da Avenida Contorno –, a equipamentos de educação 
em rede ou a polos aglutinadores da mobilidade, dos 
quais são exemplares o terminal marítimo, a estação 
rodoviária e estações de metrô. Explorando intensa e 
extensamente o vocabulário estrutural e racionalista 
do movimento moderno, o arquiteto e urbanista foi 
capaz de traduzir programas complexos de ação social 
em formas singulares e afinadas com as conjunturas 
técnicas, construtivas e poéticas de seu tempo.  
Apesar de sua modéstia e timidez ao dizer que “minha 
arquitetura mesma, não acho que tivesse tanto valor 
assim”, Diógenes contribuiu decisivamente para que 
experiências vitais de sociedade pudessem florescer 
formalmente com a dignidade e a invenção que as 
constituem em potência.

Diógenes worked in Salvador at great length, with open 
spirit, eyes, and pores. The city was traversed, designed, 
and studied dozens of times and was so ingrained that 
it became both relief and mental model, light and retina, 
routine and potential for transformation.

From this visceral proximity to place and the perceptive 
and reflective syntony with the thresholds of his time 
emerge a masterly affirmation of the topography and 
landscape, a radicalized modernity, and a deep and 
selective relation to heritage that influenced the ideas, 
plans, and projects Diógenes Rebouças developed for 
Salvador between 1942 and 1982.

Part of a generation - alongside Mario Leal Ferreira, 
Gustavo Maia, Admar Guimarães, Lafayette Pondé, to 
name a few - that made the city a persistent object 
of reflection and action, Diógenes played a prominent 
role and was an instrumental figure in the process of 
promulgating urban design and planning, based on the 
principle of a coherent relationship between projects that 
were always subordinate to the idea of a plan.

Alternating between authoritarian and democratic 
conjunctures, various urban and urban-related issues 
would be surveyed, with distinct connotations and 
structures, linkages, and scales of increasing complexity.
From the local to the national, from the municipal to the 
sectorial, from equipment to infrastructure networks: 
these seem to have been the emphases of the time period, 
linking the pathways of plan and project developments for 
the city of Salvador.

In the span of nearly half a century, Diógenes took part, 
under various conditions and in different positions and 
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roles, in initiatives that left a definitive mark on the city 
of Salvador. Among so many, we note: the process of 
designing and preparing the plan for the Office of the 
Urban Plan for the City of Salvador (Epucs) (1942-1947), 
arguably his greatest experience in urban planning, where 
he served as managing partner and coordinated the 
landscape sector under the general direction of Mario 
Leal Ferreira; the organisation and coordination of the 
Comission of the Urban Plan for the City of Salvador 
(CPUCS)(1948-1950), following  Ferreira’s death; or the 
confluence of proposals for Epucs’ spatial structure and 
its civic centers with the foundation of Anísio Teixeira’s 
system of primary school buildings (1947-1951).

As various plans unfold, different intervention projects 
are developed, giving way to structural urban connections 
(impossible not to admire the experiences of Centenário 
and Contorno Avenues), networked educational facilities, 
or poles of mobility, examples of which are the maritime 
terminal, the central bus station, and the subway stations. 
Exploring the modern movement’s structural and 
rationalist vocabulary with great intensity and breadth, 
the architect and urban planner was able to translate 
complex social policies into singular forms that were 
aligned with the technical, constructive, and poetic 
junctures of his time. Despite his modesty and shyness in 
saying “I don`t think my architecture has that much value 
as such”, Diógenes’ decisive contributions made possible 
the formal flourishing of societal interventions and 
experiences, strengthened by dignity and inventiveness.
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Esquema Síntese do Epucs
(1942-1947) 

[1] Revelando a enorme capacidade de abstração 
de Mário Leal Ferreira e a competência da equipe a 
ele vinculada, aqui se vê o esquema síntese do plano 
do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 
Salvador  (Epucs), mostrando o zoneamento da cidade 
(zona administrativa, zona portuária e comercial, zona 
de transição, zonas residenciais e zona industrial), 
fortemente apoiado no sistema viário geral, com 

Epucs Synthesis Scheme 
(1942-1947)

[1] Revealing Mario Leal Ferreira’s immense capacity for 
abstraction and the competence of the team with which 
he is affiliated, we have here the synthesis scheme of the 
Epucs plan, which shows the city’s zoning (administrative 
zone, port and commercial zone, transition zone, 
residential zones, and industrial zone) strongly supported 
by the general road system, with heavily trafficked valley 
circuits (in black) always flanked by linear parks (in green) 

[1]

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos [1 e 2][2]

circuitos de vale, de tráfego pesado (em negro), sempre 
ladeados de parques lineares (em verde) e circuitos de 
cumeada (em vermelho), centralizados pelos centros 
cívicos, locais da vida pública e cotidiana dos bairros.

[2] Processo de construção do esquema síntese do pla-
no do Epucs, geometrizado e abstrato, com qualidade 
de expressão gráfica ímpar.

and ridge circuits (in red), with their central civic centres, 
settings for the neighbourhoods’ public and everyday life.

[2] Construction process of the synthesis scheme of Epucs’ 
plan, geometrised and abstract, with a unique graphic 
quality of expression.
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Epucs:  Vias de Comunicação, Centros Cívicos e de 
Abastecimento e Habitação
(1942-1947) 

[1] Foto da maquete de trabalho da área central, 
indicando vias de comunicação de cumeada e 
centralidades, todas aqui referenciadas na topografia e 
nos bairros existentes, matéria-prima que deu origem 
ao esquema abstrato anterior.

[2] Parte da tese sobre habitação, que prevê iniciativas 
e mecanismos institucionais para tratar do problema. 
A planta indica a localização das habitações operárias 
próximas à área industrial, na região do subúrbio, e a 
dispersão concentrada da habitação proletária pelo 
tecido da cidade, tendo em vista a complementaridade 
do trabalho com relação às zonas residenciais.

[3] Sempre sobre topografia existente e referenciais 
concretos, interessa aqui observar, além dos circuitos 
de vale (negro) e de cumeada (vermelho), a relação 
intrínseca com o mar dos dois centros de abastecimento 
indicados: o antigo Mercado Modelo (demolido em 
1969) e a Feira de Água de Meninos.

Epucs: Routes of Communication, Civic and Supply 
Centres, and Housing
(1942-1947) 

[1] Photo of the model for the central area, indicating 
ridgetop communication routes and centralities, all of 
which are referenced in the topography and existing 
neighbourhoods, raw material that gave rise to the previous 
abstract scheme. 

[2] Part of his housing thesis, which anticipates initiatives 
and institutional mechanisms to address the problem, the 
plan indicates the location of workers’ dwellings near the 
industrial zone, in the suburban area, and the concentrated 
dispersion of proletarian housing throughout the city’s 
fabric, aimed at creating complementarity between work 
and residential zones.

[3] Once again with respect to existing topography and 
concrete benchmarks, it is interesting to observe the 
intrinsic relationship of the two indicated supply centres to 
the sea: the old Mercado Modelo (demolished in 1969) 
and the Feira de Água de Meninos, in addition to the valley 
circuits (black) and ridge circuits (red).

[1]

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / 
Fundação Gregório de Matos [1, 2 e 3].

[2]

[3]
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Epucs: O Leque e o Trevo  
(1942-1947) 

O leque e o trevo, duas das figuras utilizadas pelo 
Epucs para a compreensão da riqueza topográfica de 
Salvador: uma descreve a riqueza dos vales e a outra 
estrutura as possibilidades de utilização dos altiplanos e 
suas conexões, revelando a excepcional capacidade de 
Mário Leal Ferreira e Diógenes Rebouças na percepção 
e no trabalho com o relevo da cidade, numa equipe 
onde vários se destacavam com essa mesma habilidade, 
a exemplo de Assis Reis.

Epucs:  The Fan and the Cloverleaf 
(1942-1947)

The fan and the cloverleaf, two of the figures used by 
Epucs to translate Salvador’s topographical wealth: one 
describes the richness of the valleys and the other the 
usage possibilities of the highlands and their connections, 
revealing Mario Leal Ferreira’s and Diógenes Rebouças’ 
exceptional ability to perceive and work with the city’s 
terrain, in a team where several others with the same skill 
stood out, as was the case of Assis Reis.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos [1 e 2].

“O primeiro encontro com a cidade foi pela manhã, ainda no tombadilho do 
navio, já em águas calmas do porto. Espanto foi a sua sensação. Não poderia ter 
imaginado igual visão nem tal grandeza para a cidade.” 

“My first encounter with the city was in the morning, while still on the deck of 
the ship, already in the calm waters of the harbor. Astonishment was the feeling I 
experienced. I could not have imagined such a vision or such grandeur for the city.”

Diógenes Rebouças, 1987

[1]

[2]
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Epucs: Estudos para a Base de Tráfego de Salvador
(1942-1947)

Belíssimas perspectivas de Diógenes Rebouças e plantas de estudo para 
criação de conexões entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, como um túnel 
no pé da escarpa, ligando o nível do mar à Barroquinha, e uma passagem em 
nível, articulando a Ladeira da Montanha às novas vias criadas. Esquema de 
modernização urbanística drástica do centro da cidade, com redesenho radical 
dos quarteirões e salvaguarda seletiva de monumentos, reforçando princípios 
de racionalidade e funcionalidade projetuais, além de autonomia contextual 
(tabula rasa), vigentes à época. Uma grande esplanada é criada na Praça Castro 
Alves, enquadrada por edificações existentes e projetadas e por dois obeliscos 
monumentais.

Epucs: Studies for Salvador’s Traffic Base 
(1942-1947)

Diógenes Rebouças’ beautiful perspectives and study blueprints of Salvador’s 
Upper and Lower Cities, with a tunnel at the foot of the escarpment 
linking the sea level to the Barroquinha neighbourhood, and a level passage 
connecting the Ladeira da Montanha to the newly-created routes. A drastic 
urban modernization scheme of the city centre with radical redesign of city 
blocks and the selective safeguarding of monuments, reinforcing the principles 
of project rationality and functionality as well as contextual autonomy (tabula 
rasa) that were in vigor at the time.  A large terrace is created in Castro Alves 
Square, framed by existing and projected buildings and two monumental 
obelisks.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs: Estudos para a Base de Tráfego de Salvador
(1942-1947)

Vista do continente para o mar, onde se podem ver os edifícios mantidos 
(Palácio Rio Branco, Câmara de Veradores, Elevador Lacerda, Biblioteca 
Pública e Imprensa Oficial, Igreja da Misericórdia, Palácio Arquiepiscopal, 
Catedral Basílica, Faculdade de Medicina), o arrasamento do casario secular, 
da Igreja da Barroquinha e da Praça do Terreiro de Jesus, esta transformada 
em ponto de chegada da grande via de circulação criada no trajeto alargado 
e prolongado da Rua do Saldanha.

Epucs: Studies for Salvador’s Traffic Base 
(1942-1947)

View from the mainland to the sea, where one can see the still-existing 
buildings (Rio Branco Palace, the City Council Chamber, the Lacerda 
Elevator, the Public Library and the Official Press, Misericórdia Church, the 
Palace of the Archbishop, the Cathedral Basilica, the School of Medicine), 
the razing of the secular housing, of the Church of Barroquinha, and of the 
Terreiro de Jesus Square, which is transformed into an arrival point for large 
roads created on the widened and lengthened path of Saldanha Street.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs: Estudos para a Base de Tráfego de Salvador
(1942-1947)

Nova circulação multimodal em níveis, vendo-se, ao fundo, o Mosteiro de São 
Bento e o Edifício Sulacap, além das novas edificações e da esplanada criada na 
Praça Castro Alves. 

Epucs: Studies for Salvador’s Traffic Base
(1942-1947)

New multimodal and multi-level circulation; in the background São Bento 
Monastery and the Sulacap Building can be seen, in addition to the new 
buildings and the terrace built in Castro Alves Square.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs: Estudos para a Base de Tráfego de Salvador
(1942-1947)

Canal de tráfego multimodal entre o Terreiro de Jesus e o Mosteiro de São 
Bento, com a nova composição do tecido urbano feita por modernos edifícios 
em altura, galerias protegidas para pedestres e acessos em dois níveis, com 
ampla utilização de pilotis. A forma escolhida, em escala mais compacta, 
remete à Hochhausstadt de Ludwig Hilberseimer (1924). 

Epucs: Studies for Salvador’s Traffic Base
(1942-1947)

Multimodal traffic channel between Terreiro de Jesus and São Bento Monastery, 
with the new composition of the urban fabric created by modern high-rise 
buildings, protected galleries for pedestrians, and two-level entryways, with 
an extensive use of pilotis. The more compact scale of the chosen shape is 
reminiscent of Ludwig Hilberseimer’s Hochhausstadt (1924).

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs: Centro Administrativo Municipal
(1942-1947) 

Posterior aos desenhos da base de tráfego, o edifício proposto 
por Diógenes Rebouças, na área da Praça da Sé, parece 
responder ao processo de crescimento da administração pública 
e à carência de espaços para abrigá-la convenientemente. Faz 
uso expandido do vocabulário modernista (pilotis, fachada 
livre, marquise, teto-terraço) e introduz elegante e simbólica 
torre sineira em patamar elevado, em referência à Sé demolida. 
Note-se a abertura do edifício à cidade, o púlpito e a praça 
suspensa.

Epucs: Municipal Administrative Centre 
(1942-1947)

Subsequently to the drawings of the traffic base, the building 
proposed by Diógenes Rebouças in the vicinity of Praça da Sé (Sé 
Square) seems to be the answer to the public administration’s 
expansion process and to the lack of space for conveniently 
accommodating this growth. The building makes expanded use of 
modernist vocabulary [pilotis, free façade, marquise, roof-terrace] 
and introduces an elegant and very high, symbolic bell tower in 
reference to the demolished cathedral. Note the opening of the 
building toward the city, the pulpit, and the suspended square.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs:  Arruamento, Loteamento e Esquema de Ocupação Residencial 
(1942-1947) 

Projeto de arruamento e loteamento para a área atualmente ocupada 
pelo Parque Cruz Aguiar, no Rio Vermelho, limitada a leste pela proposta 
da Avenida Parque Lucaia. Note-se o trabalho exploratório em diversas 
escalas, desde a delimitação da zona de influência do Centro Cívico do Rio 
Vermelho até o detalhamento dos vários tipos de via e suas respectivas 
calçadas, além dos recuos dos lotes. O cul-de-sac aparece como recurso 
para criação e utilização de lotes de meio de quadra. Ressalte-se que 45% 
da área total da gleba é destinada a espaços abertos (viário, praças e 
áreas verdes), percentual superior, em muito, ao praticado pela legislação 
urbanística atual. 

Epucs: Street layout, Allotment, and Residential Occupation Scheme
(1942-1947)

Street layout and allotment design for the area currently occupied by Cruz Aguiar 
Park, in Rio Vermelho, delimited to the east by the proposed Lucaia Parkway. 
Note the exploratory work on various scales, from the delimitation of the Rio 
Vermelho Civic Centre’s zone of influence to the detailing of the various types of 
roads and respective sidewalks, as well as the setbacks of the lots. The cul-de-
sac appears as a resource for creating and using mid-block lots. It is worth noting 
that 45% of the plot’s total area is reserved for open spaces (roads, squares, and 
green areas), a much higher percentage than what is usually set aside for this 
use in current urban legislation.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Epucs: Cidade Universitária 
(1942-1947) 

Escolhido para ser implantado na Boa Vista de Brotas, 
o projeto da Cidade Universitária, desenhado por 
Diógenes Rebouças, é resultado da opção de situar a 
Universidade próxima ao centro de Salvador e com 
possibilidade de desenvolver relações de cooperação 
com o conjunto de instalações previstas pelo 
Departamento Estadual de Educação Física (projeto 
de organização elaborado por Mário Leal Ferreira, no 
início dos anos 40), do qual a Praça de Esportes da Bahia 
– e o seu Estádio – constituíam elementos centrais. 
Novamente, utilização farta da linguagem moderna da 
arquitetura, com edifícios em lâmina, soltos no terreno 
e liberados do solo, no qual se apóiam por pilotis, alguns 
dispostos em eixos com caráter monumental.

Epucs: University Student Residence Halls
(1942-1947)

Chosen in order to be established in Boa Vista de Brotas, 
the University Student Residence Halls project designed 
by Diógenes Rebouças results from the intent to place 
the University near the centre of Salvador, thus enabling 
the development of cooperative relations with the facilities 
anticipated by the Bahia State Department of Physical 
Education (organizational project prepared by Mario Leal 
Ferreira in the early 1940s), of which the Sports Square 
of Bahia - and its stadium - constituted core elements. 
Again, there is an abundant use of modernist architectural 
language, with slab blocks arranged freely on the ground, 
detached from the floor, and supported by pilotis, some of 
which are arranged in axes of monumental character.

Fonte:  Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.



transformar salvador 139diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Epucs: Avenida Centenário 
(1949) 

[1] Primeira avenida parque de Salvador, cuja primeira 
pista foi inaugurada nos 400 anos da cidade, de onde 
deriva seu nome, a Centenário foi projetada por 
Diógenes Rebouças. Segue o esquema de circulação 
definido pelo Epucs, sendo parte e prolongamento da 
segunda cinta concêntrica, bem como os princípios de 
verde contínuo no fundo dos vales, acompanhando, 
nesse caso, o curso do Rio dos Seixos, também 
articulado aos sistemas de drenagem e saneamento. 

Epucs: Centenário (‘Centennial’) Avenue
(1949)

[1]  Centenário Avenue, Salvador’s first parkway, the first 
lane of which was inaugurated on the city’s 400-year 
anniversary – hence its name – was designed by Diógenes 
Rebouças. It follows the circulation scheme defined by Epucs 
- being a part and an extension of the second concentric 
belt - as well as the principles of continuous green areas 
at the bottom of the valleys, following, in this case, the 
course of Rio dos Seixos, also connecting to drainage and 
sanitation systems. It is also worth noting the application of 

Fonte:  Arquivo Histórico 
Municipal de Salvador / 
Fundação Gregório de 
Matos [1]

[1]

Destaca-se, ainda, a aplicação do esquema teórico 
de ocupação residencial indicado pelo Epucs, com via 
de acesso secundária à meia encosta, o que garante, 
simultaneamente, fluidez do tráfego no vale e qualidade 
do espaço habitacional, protegido por transição em 
talude de áreas verdes e fluxo reduzido de veículos. O 
projeto de loteamentos aqui apresentado, datado de 
março de 1949, foi desenhado por Antonio Rebouças, 
irmão de Diógenes. 

the theoretical scheme of residential occupation indicated 
by Epucs, with a secondary access path to the hillside, 
which simultaneously ensures traffic fluidity in the valley 
and the quality of living space, protected by green slopes 
and a reduced stream of vehicles. The allotments project 
presented here, dated March 1949, was designed by 
Antonio Rebouças, Diógenes’s brother.

[2 e 3] Avenida Centenário ainda com suas características 
originais, antes da reforma de 2008, quando o curso 
d`água foi encapsulado. 

[2 and 3] Centenário Avenue, still with its original features, 
before its 2008 renovation, when the watercourse was 
encapsulated.

“De 1943 a 1945, minha dedicação estava totalmente voltada para a cidade e as 
avenidas de vale”

“From 1943 to 1945, I was fully dedicated to the city and to the valley avenues.”

Diogenes Rebouças 1994

[2] [3]
Fonte: Núcleo Docomomo/Bahia [2 e 3]
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Avenida de Contorno 
(1959-1962) 

Desenho à mão do traçado da Avenida de Contorno, 
provavelmente de Diógenes Rebouças, sobre base 
cartográfica de Salvador. Comparecem diversas marcações, 
como os raios de curva e as desapropriações necessárias 
à sua construção, no percurso de cerca de 1600 metros 
entre seu início, no eixo da Conceição da Praia, e seu 
engate no Vale do Canela, na garganta do Campo Grande.

Contorno Avenue 
(1959-1962) 

Hand-drawn tracing of the axis of Contorno Avenue on the 
cartographic base of Salvador, probably done by Diógenes. 
Various markings appear, such as curve radii and the 
expropriations necessary for the Avenue’s construction, 
on the approximately 1600-meter path from its starting 
point, at the axis of Conceição da Praia, to its end point in 
Vale do Canela, at the neck of Campo Grande.

“Outra vantagem seria a conquista de um soberbo panorama, oferecendo à 
nova artéria evidente interesse turístico, inclusive devido à vegetação exuberante 
que enriquece a paisagem local.”

“Another advantage would be the achievement of a superb panorama, giving the new 
arterial road obvious touristic interest, due to the lush vegetation that enriches the 
local landscape, among other factors.”

Diógenes Rebouças, 1960

Fonte:  Acervo CEAB/FAUFBA. Avenida de Contorno 
(1959-1962) 

Definida por Diógenes Rebouças como artéria radial 
sui-generis, seu projeto é de excepcional qualidade 
paisagística e construtiva, atendendo à solicitação do 
governador do Estado, Juracy Magalhães (1959-1963), 
de ligar o Comércio à Barra, em alternativa ao projeto 
que havia sido elaborado pelo Departamento de Infra-
estrutura de Transportes da Bahia (DERBA), e que fora  
duramente criticado. 

Trecho: Conceição da Praia 

“Assim, em frente à Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, haverá espaço e condições favoráveis para 
as expansões populares durante as festas consagradas 
à Padroeira do Comércio, desde que se aproveite a 
oportunidade para melhorar o arranjo do logradouro, 
de modo a proporcionar o espaço adequado para o 
movimento de pedestres e estacionamento de veículos 
e dos serviços de emergência habituais.” 

Diógenes Rebouças, 1960 

Contorno Avenue
(1959-1962)

Defined by Diógenes Rebouças as a sui-generis, radial and 
arterial road, the design, in addition to being of exceptional 
landscaping and construction quality, meets a request 
from the state governor, Juracy Magalhães (1959-1963), 
to connect the Comércio and Barra neighbourhoods, an 
alternative to the plan that had been prepared by the 
Infrastructure and Transport Department of Bahia, which 
was met with harsh criticism.

Zone: Conceição da Praia 

“Thus, in front of Nossa Senhora da Conceição Church, 
there will be space and favorable conditions for large 
crowds to gather during the festivities dedicated to the 
patroness of Comércio, provided they take the opportunity 
to improve the street arrangement by allotting adequate 
space for pedestrian movement, the parking of vehicles 
and the usual emergency services.” 

Diógenes Rebouças, 1960 

Fonte:  REBOUÇAS, Diógenes. 
Considerações a respeito da 
Avenida de Contôrno. Salvador: 
Rotary Club da Bahia, 1960.
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Avenida de Contorno 
(1959-1962) 

Trecho: Unhão 

“[...] o relevo íngreme da encosta exige cuidadoso 
estudo para implantação do eixo, que se desenvolverá 
em rampa, passando a montante do Trapiche Jaqueira. 
Não se pode deixar de reconhecer que esse é um 
trecho difícil, para projeto e construção. Mas dificuldades 
semelhantes têm sido vencidas brilhantemente por 
profissionais brasileiros em outros pontos do país [...] 
e não há meio de evitá-las [...], visto que seguir pela 
praia é inviável, dado que não poderia lograr o acordo 
do Patrimônio, em vista do obstáculo irremovível 
constituído pelo conjunto tombado do Solar do Unhão.” 

Diógenes Rebouças, 1960 

Contorno Avenue
(1959-1962)

Zone: Unhão 

“[...] The steep slope of the terrain requires careful study 
for the settlement of the axis, which will turn into a 
ramp, through the Trapiche Jaqueira climb. One cannot 
fail to recognize that this is a difficult stretch as regards 
design and construction. But such difficulties have been 
overcome brilliantly by Brazilian professionals in other 
parts of the country [...] and there is no way to avoid them 
[...] since proceeding by the beach is not viable, as an 
agreement could not be reached with IPHAN, due to the 
insurmountable obstacle constituted by the listed Solar do 
Unhão heritage site”.

Diógenes Rebouças, 1960 

Fonte:  REBOUÇAS, Diógenes. Considerações a respeito da Avenida de Contôrno. Salvador: 
Rotary Club da Bahia, 1960.

Fonte:  REBOUÇAS, Diógenes. Considerações a respeito da Avenida de Contôrno. Salvador: 
Rotary Club da Bahia, 1960.

Avenida de Contorno 
(1959-1962) 

Trecho: Gamboa 

“Continuando a subir pela encosta, ter-se-á adiante 
nova articulação com a rede viária existente, desta 
vez pela rua Newton Prado, na zona da Gamboa. Aí 
seria necessário prever-se a construção de uma via 
de acesso à Fortaleza da Gamboa, atualmente sob o 
domínio do Exército, mas em processo de transferência 
para o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que 
promoverá a sua restauração.” 

Diógenes Rebouças, 1960 

Contorno Avenue
(1959-1962)

Zone: Gamboa 

“Going up the slope, up ahead there will be a new 
connection with the existing road network, this time 
through Newton Prado Street, in the Gamboa zone. It 
would be necessary to anticipate the construction of an 
access road to the Fortress of Gamboa, currently under 
the army’s dominion but in the process of being transferred 
to the National Institute of Historic and Artistic Heritage, 
which will promote its restoration.”

Diógenes Rebouças, 1960
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Avenida de Contorno 
(1959-1962) 

[1] Construção da estrutura em arcos da Avenida 
de Contorno, em projeto inspirado na Ladeira da 
Montanha. Obras iniciadas em 1961 pela Odebrecht e 
Companhia Construtora Nacional. 

Contorno Avenue
(1959-1962)

[1] Erection of the arched structure of Contorno Avenue in 
a design inspired by Ladeira da Montanha. Construction 
work was started in 1961 by the Odebrecht Organization 
and the National Construction Company.

[2] Construção da Avenida de Contorno na altura 
do Solar do Unhão. Momento de proximidade entre 
Diógenes e Lina Bo Bardi, que morava na Bahia 
(1958-1964) e foi a responsável, naquele momento, 
pela recuperação do Conjunto do Unhão, utilizando, 
inclusive, recursos da obra da Contorno para esse fim. 

[2] Construction of Contorno Avenue in the vicinity of Solar 
do Unhão.  A time of proximity between Diógenes and 
Lina Bo Bardi, who was living in Bahia at the time (1958-
1964) and was responsible for the recovery of the Unhão 
Complex, even utilizing resources slated for the construction 
of Contorno Avenue construction toward this end. 

Fonte:  Acervo CEAB/FAUFBA.
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.[2]

[1]
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Avenida de Contorno
Contorno Avenue
(1959-1962) 

Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos.
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Shopping Center na Piedade
(1975) 

Corte (à esquerda) e perspectiva (na página seguinte) de 
uma das versões do projeto elaborado a partir de 1967, 
por Diógenes Rebouças, que, atendendo à solicitação 
da iniciativa privada (Euluz Empreendimentos), propôs 
o que poderia ter sido o primeiro Shopping Center de 
Salvador e o segundo do Brasil, nas proximidades da 
Praça da Piedade, nos terrenos atualmente ocupados 
pelo Shopping Lapa e pelo Shopping Piedade. Note-se 
a complexidade do programa, que contempla seis pisos 
de um centro comercial, quatro níveis de garagem, 
edifício comercial de 11 pavimentos, hotel de três 
andares e terminal de linhas de ônibus do aeroporto. 
Além disso, acolhe, em sua cota mais baixa, a passagem 
da Avenida Vale dos Barris, com suas seis pistas nas duas 
direções, articulada ao sistema viário da cidade (Vale do 
Tororó e passagem em nível em direção à Barroquinha). 

Fonte: Acervo Euluz Empreendimentos

Shopping Mall in Piedade
(1975)

Section (on the left) and perspective (on next page) from 
one of the versions of a project developed, starting in 1967, 
by Diógenes Rebouças, who, in response to a request from 
the private sector (Euluz Enterprises), proposed what would 
have been Salvador’s first shopping mall and the second in 
Brazil, near Piedade Square, on the site currently occupied 
by the Lapa and the Piedade Malls. Note the complexity 
of the plan, which includes a six-floor shopping centre, 
four parking levels, an eleven-floor commercial building, a 
three-storey hotel, and a bus terminal from the airport. 
Additionally, on its lower levels there is a passageway to 
Vale dos Barris Avenue, with its six lanes in both directions, 
which is connected to the city’s traffic system (Tororó Valley 
and a passageway towards Barroquinha).
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Fonte: Acervo Euluz Empreendimentos

Shopping Center na Piedade
(1975) 

Shopping Mall in Piedade 
(1975)
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Transporte de Massa de Salvador 
(1982) 

Planta geral da rede básica de Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) elaborada por Diógenes Rebouças, constituída 
por anel em torno do centro e extensões norte (onde 
se integra com a ferrovia e prossegue até o Calabetão) e 
leste (atingindo Pernambués). As expansões do sistema 
estão indicadas a sul e, na direção leste, até o Centro 
Administrativo. Interessante notar que a posição do 
mapa de Salvador ainda guarda a centralidade da Baía 
de Todos os Santos, como no Epucs.

Mass Transport in Salvador
(1982) 

General plan of the basic Light Rail Transit (LRT) network 
prepared by Diógenes Rebouças, consisting of a ring around 
the centre with a northern extension (which integrates 
with the railroad and continues until Calabetão) and an 
eastern one (reaching Pernambués).  Expansions of the 
system are indicated to the south and to the east, up to the 
Administrative Center. Interestingly, the orientation of the 
map of Salvador still maintains the centrality of All Saints 
Bay, same as Epucs.

Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.
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Transporte de Massa de Salvador 
(1982) 

Detalhe em planta do anel central, ou do “circuito 
básico”, onde se destacam, na primeira cumeada da 
cidade, as estações Campo Grande/Politeama, Piedade 
(em articulação com a Estação de Transbordo da Lapa) 
e Praça dos Veteranos (conectada à Praça Cairú, na 
Cidade Baixa). 

Mass Transport in Salvador
(1982) 

Detail in plan of the central ring, or “basic circuit”, which 
features the Campo Grande / Politeama stations, Piedade 
(connected to the Lapa Transshipment Station) and Praça 
dos Veteranos – ‘Veterans Square’ (connected to Cairú 
Square, in the Lower City) Stations on the city’s first ridge.

Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.
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Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.

Transporte de Massa de Salvador 
(1982) 
 
Planta geral de renovação e reestruturação urbana, 
desenhada sobre tecido urbano preexistente. Para a 
implantação do sistema proposto, ampla reconfiguração 
urbanística em área tombada é indicada, sobretudo 
entre a Ladeira de Santana e a Ladeira do Prata, na 
segunda cumeada, e no eixo de articulação entre a 
Praça dos Veteranos e o Elevador Lacerda. Note-se o 
túnel em declive perfurado a partir da J.J. Seabra, com 
saída na meia encosta, articulando-se à Estação do 
Taboão, já no Comércio, de onde segue em elevado 
sobre arcos.

Mass Transport in Salvador
(1982) 

Urban renewal and restructuring general plan, drawn on 
pre-existing urban fabric. For the implementation of the 
proposed system, broad urban reconfiguration in heritage 
site areas is indicated, especially between Ladeira de 
Santana and Ladeira do Prata, on the second ridge, and 
on the connection axis between Praça dos Veteranos and 
the Lacerda Elevator. Note the perforated sloping tunnel 
starting at J.J. Seabra Avenue, with an exit on the hillside, 
linking to Taboão Station in the Comércio neighbourhood, 
where it starts to rise on arches.
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Transporte de Massa de Salvador 
(1982)

[1] Estação Taboão, na Cidade Baixa, que articula em 
nível a chegada do túnel e o seguimento do transporte 
elevado sobre arcos. 
[2] Estação Piedade, no vale, articulada à Avenida Sete 

Mass Transport in Salvador
(1982)
 
[1] Taboão Station, in the Lower City, which connects the 
arrival level of the tunnel and the elevated transit segment 
on arches.
[2] Piedade Station, in Cidade Baixa (Lower City), 

[1]

[2]

de Setembro através de ampla reconfiguração da Praça 
da Piedade, que tem seu piso elevado e passa a abrigar 
um Centro Cultural. A estação também se conecta, 
através da criação de nova praça, à colina onde se loca-
liza a Biblioteca Pública do Estado (Biblioteca Central), 
nos Barris. 

connected to Sete de Setembro Avenue through a broad 
reconfiguration of Piedade Square, which has its floor 
raised and ends up housing a Cultural Centre.  Through 
the creation of a new square, the station also connects to 
the hill, where the State Library (Central Library), is located.

Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.
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Transporte de Massa de Salvador 
(1982)
 
Estação Campo Grande/Politeama dá origem a grande 
centro comercial que conecta o Campo Grande à linha 
de transporte, que aqui tem percurso elevado, bem 
como a instalações complementares propostas para o 
Teatro Castro Alves. 

Mass Transport in Salvador
(1982) 

Campo Grande / Politeama Station gives rise to a large 
shopping mall that connects Campo Grande to the 
VLT, which, here, has an elevated passage, as well as 
complementary facilities proposed for the Castro Alves 
Theatre.

Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.
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Transporte de Massa de Salvador 
(1982) 

Estação Praça dos Veteranos, localizada na J.J. Seabra 
(Baixa dos Sapateiros), que se conecta, através de 
centro comercial, estacionamento e escadas rolantes 
perfuradas na encosta, à Ladeira da Montanha e à 
Praça Cairú, na Cidade Baixa, perfazendo uma extensão 
horizontal de aproximadamente 450 metros, vencendo 
um desnível de cerca de 35 metros. Notem-se, ainda, as 
sugestões de edifícios de apartamentos, de escritórios 
ou mistos, e sua articulação com a cidade.

Mass Transport in Salvador
(1982)

Praça dos Veteranos Station, located on J.J. Seabra Avenue 
(Baixa dos Sapateiros), which connects to Ladeira da 
Montanha and Praça Cairú through the shopping mall, 
parking lot, and escalators in tunnels bored into the 
cliff, creating a horizontal extension of about 450m and 
closing an approximately 35m level gap. Note, as well, the 
suggestions for apartment buildings, offices buildings, or 
multi-purpose buildings, and their connection to the city.

Fonte: Salvador – Sistema Integrado de Transporte de Massa – Estudo Preliminar. Vol. 4. 
Renovação Urbana. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1982.
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Apesar da fama decorrente do sucesso, no Brasil e no 
exterior, dos romances de Jorge Amado e de canções 
como as de Dorival Caymmi, nos anos 1940 Salvador 
dispunha de apenas sete hotéis, sendo o melhor deles 
– ou o “menos ruim”, como observou Amado – o 
Palace Hotel, na Rua Chile. No interior do Estado, 
a situação não era melhor, o que levou o Governo 
do Estado a iniciar, em 1942, a construção de hotéis-
cassino de grande porte nas Estâncias Hidrominerais 
de Cipó e Itaparica. 

Esses novos “grandes hotéis”, contudo, não adotaram 
uma arquitetura efetivamente moderna, o que só 
ocorreria com os dois projetos de hotéis elaborados 
por Diógenes para Salvador e Paulo Afonso, a partir 
de 1948.

O Hotel da Bahia foi o primeiro estabelecimento 
hoteleiro de grande porte erguido no Brasil seguindo 
os preceitos da nova arquitetura. Sua construção 
foi uma espécie de parceria público-privada, sendo 
realizada por uma Sociedade Anônima que tinha 
como acionista majoritário o Governo do Estado, 
então liderado por Otávio Mangabeira. 

Já o Hotel Paulo Afonso, cujo projeto foi 
encomendado a Diógenes por Rodrigo Mello Franco 
de Andrade, então Diretor do Departamento do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) 
– atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) –, teve suas obras interrompidas 
quando a estrutura já estava erguida. Após duas 
décadas de abandono, as obras foram retomadas, 
porém seguindo outro projeto, que adotou 
revestimentos, vedações e esquadrias muito distintos 
daqueles especificados originalmente.

estruturar o turismo

Se o Hotel da Bahia, tombado há alguns anos pelo 
Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia 
(IPAC), é conhecido por baianos e forasteiros, tendo 
seu projeto sido publicado em diversos países, o 
Hotel Paulo Afonso é uma obra-prima praticamente 
desconhecida, cujo projeto original nunca foi 
publicado e cuja construção, abandonada há muitos 
anos, preserva do projeto original de Diógenes 
apenas volumetria e espacialidade.

Além do repertório da arquitetura moderna, 
formado por pilotis, cobogós e brises, os dois 
hotéis compartilham também implantações geniais 
que demonstram o domínio de Diógenes sobre 
a topografia e sua capacidade de tirar partido das 
visuais. Ambos remetem também às máquinas 
modernas, como os aviões e os transatlânticos, que 
deslumbraram Le Corbusier nos anos 1920. 

O Hotel da Bahia, um transatlântico ancorado no 
Campo Grande, a cavaleiro da Baía de Todos os 
Santos, na litorânea cidade da Bahia; o Hotel Paulo 
Afonso, um avião prestes a decolar sobre o cânion 
do rio São Francisco, em pleno sertão baiano: dois 
hotéis concebidos contemporaneamente, pelo 
mesmo arquiteto, para contextos absolutamente 
distintos; dois projetos que estão, seguramente, entre 
os melhores da arquitetura moderna brasileira. Dois 
edifícios pioneiros na estruturação do território 
baiano para o turismo. 

Despite the fame resulting from the success of Jorge 
Amado`s novels and songs such as those of Dorival 
Caymmi, both in Brazil and abroad, Salvador disposed of 
only seven hotels in the 1940s, the best of which - or “least 
awful”, as Jorge Amado noted - was the Palace Hotel on 
Chile Street. In the interior of Bahia, the situation was 
no better, prompting the State Government to start the 
construction of large hotel-casinos in the Hydromineral 
Resorts of Cipó and Itaparica, in 1942.

These large, new hotels did not, however, adopt an 
effectively modern architecture; this would only occur with 
the two projects Diógenes developed for the Salvador and 
Paulo Afonso hotels, starting in 1948.

The Hotel da Bahia was the first major hotel establishment 
built in Brazil that followed the precepts of the new 
architecture. Its construction was a kind of public-private 
partnership, carried out by a corporation that had the 
state government, led at that time by Otávio Mangabeira, 
as its major shareholder. 

The construction of the Paulo Afonso Hotel, whose 
project Diógenes was commissioned to design by Rodrigo 
Mello Franco de Andrade, then-Director of the National 
Department of Historic and Artistic Heritage (DPHAN) 
(currently the National Historic and Artistic Heritage 
Institute a.k.a IPHAN), was halted following the erection 
of its frame. After two decades of neglect, its construction 
was resumed, but it was done so under another plan 
which adopted very distinct cladding, seals, and blinds 
from those originally specified.

If the Hotel da Bahia, officially declared a heritage site a 
few years ago by IPAC, and whose design was published 
internationally, is known by both local and foreign 
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architects, the Paulo Afonso Hotel is a virtually unknown 
masterpiece, abandoned for many years. Of Diógenes’ 
original plan, it retains only the volume and spaciousness.

In addition to the repertoire of modern architecture 
consisting of pilotis, cobogós (perforated ceramic screens), 
and brise-soleil, the two hotels also share brilliant settings 
and orientations that showcase Diógenes’ mastery over 
topography and its ability to take advantage of the views. 
Both also make reference to modern machines such as 
the airplanes and ships that dazzled Le Corbusier in 
the 1920s.

Hotel da Bahia, a transatlantic ship anchored in Campo 
Grande, astride the Bay of All Saints, in the coastal city of 
Bahia; Paulo Afonso Hotel, a plane about to take off over 
the canyon of the São Francisco River, in Bahia’s sertão 
(backcountry). Two hotels designed simultaneously by 
the same architect, for absolutely distinct contexts; two 
projects that are surely among the best in the panoply 
of Brazilian modern architecture. Two pioneer buildings in 
the structuring of Bahia’s territory for tourism.
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[1]

Hotel da Bahia  
(com Paulo Antunes Ribeiro,1948-1951)  

A implantação do Hotel da Bahia é única e improvável: 
o edifício não é paralelo à Avenida Sete de Setembro, 
que delimita o terreno a noroeste, nem ao Campo 
Grande, que o delimita a sudoeste. O edifício atravessa 
o terreno em diagonal, o que permite uma lâmina mais 
longa e garante vistas privilegiadas tanto aos quartos 
da fachada noroeste, voltados para a Baía de Todos 
os Santos, quanto aos quartos da fachada sudeste, 
voltados para o Campo Grande e, mais ao longe, 
para o Oceano Atlântico. A implantação em diagonal 
resolve, ainda, o sempre delicado problema da esquina 
do quarteirão e organiza o terreno ao dividi-lo em dois 
grandes triângulos: um, voltado para Avenida Sete, que 
abriga o acesso ao hotel e o restaurante/boate, e outro, 
voltado para o Campo Grande, que deveria abrigar 
um centro comercial – nunca construído – contendo 

Hotel da Bahia  
(with Paulo Antunes Ribeiro,1948-1951)  

The orientation of Hotel da Bahia is unique and unlikely: 
the building is neither parallel to Sete de Setembro Avenue, 
which delimits its lot to the northwest, nor does it face 
Campo Grande, which delimits it to the east. The building 
traverses the lot diagonally, which allows for a longer slab and 
guarantees coveted views both for rooms on the northern 
façade, facing the Bay of All Saints, and on the southern 
façade facing Campo Grande, and, in the background, the 
Atlantic Ocean. The diagonal siting also solves the ever-
delicate problem of the city block corner and organizes the 
land by dividing it into two large triangles, one facing Sete 
Avenue, where access to the hotel and to the restaurant/
nightclub is located, and the other facing Campo Grande, 
which was supposed to be the location of a shopping centre 
(never constructed) with another restaurant, shops, bars, 
and a thousand-seat movie theatre. Brise-soleil, cobogós 

[3]

[4]

[2]

Fonte:  Arquitetura e Engenharia, Belo Horizonte, nº 17, mar.-abr. 1951 [1 e 2];  Arquivo 
Histórico Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Matos [3]; SALVADOR. 
Prefeitura do Município de Salvador. Obras Públicas na Administração Wanderley Pinho 
1947-1951. [Salvador]: Tipografia Beneditina, 1951 [4].

outro restaurante, lojas, bares e um cinema com 1.000 
assentos. Brises soleils, cobogós, pilotis em “V” e de 
seção circular: o repertório moderno se faz presente a 
cada instante, não só na arquitetura, mas também nos 
jardins concebidos por Roberto Burle Marx.

(perforated ceramic screens), V-shaped and circular pilotis: 
the modernist repertoire is present at every turn, not only 
in the architecture but also in the gardens designed by 
Roberto Burle Marx.
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Hotel da Bahia 
(com Paulo Antunes Ribeiro, 1948-1951) 

Anteprojeto elaborado no Epucs por Dió genes 
Rebouças. Nessa versão, o bloco de apartamentos 
aparece com nove pavimen tos, que seriam reduzidos 
a oito na versão mais conhecida do projeto, mas dos 
quais só seriam construídos cinco em 1951. O bloco de 
apartamentos ortogonal está elevado a 12m do solo por 
delgados pilotis de seção circular.  O espaço resultante 
da sobrelevação do bloco de apartamentos é ocupado 
por três volumes curvos formalmente independen tes, 

Hotel da Bahia 
(with Paulo Antunes Ribeiro, 1948-1951) 

Architectural design developed at Epucs by Diógenes 
Rebouças. This version presents a nine-storey tower for the 
rooms, which would be reduced to eight storeys in the best-
known version of the project, but of which only five would be 
built in 1951. The orthogonal apartment block is elevated 
2m off the ground by slender, circular pilotis. The space 
resulting from the superelevation of the block is occupied 
by three curved, formally independent yet functionally 
connected volumes which house the social interaction 

[1] Fonte:  Acervo Epucs / Arquivo Histórico Municipal de Salvador / 
Fundação Gregório de Matos [1 e 2] 

porém funcionalmente articulados, que abrigam os 
espaços sociais, distribuídos em dois pavimentos com 
pé-direito duplo. Estes volumes curvos não respeitam 
a ortogo nalidade do bloco superior e se distribuem 
livremente pelo terreno, ora situando-se na projeção 
do bloco de apartamentos, ora não. O resultado é um 
rico contraste entre a rigidez e estaticidade do bloco de 
aparta mentos e a sinuosidade dinâmica dos blocos que 
abrigam os espaços sociais.

spaces that are distributed over two storeys. These curved 
volumes do not respect the orthogonality of the upper block 
and are distributed freely throughout the land, sometimes 
situated in the projection of the apartment block and 
sometimes not. The result is a rich contrast between the 
rigid and static nature of the apartment block and the 
dynamic sinuousness of the blocks that house the social 
interaction spaces.

[2]
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Hotel da Bahia: repercussão internacional 

O Hotel da Bahia foi uma das obras de arquitetura 
moderna produzidas na Bahia a obter maior 
reconhecimento no Brasil e no exterior. Foi publicada 
na revista francesa L’Architecture d’Aujourd’hui, uma das 
mais importantes do mundo, em duas ocasiões – 1949 
[1 e 2] e 1954. Foi também uma das duas únicas obras 
na Bahia, e a única de autor baiano, a ser incluída no 
livro Modern Architecture in Brazil, de Henrique Mindlin, 
publicado em 1956, com edições em francês, alemão 
e inglês [3]. 

Hotel da Bahia: international repercussion 

Hotel da Bahia was one of the modern architectural works 
produced in Bahia to gain greater recognition in Brazil and 
abroad. It was featured in one of the best-known French 
publications in the world, L’Architecture d’Aujourd’hui, 
on two separate occasions – 1949 [1 and 2] and 1954. 
It was also one of only two works in Bahia, and the only 
one by a local author, to be included in the book Modern 
Architecture in Brazil, published in 1956 by Henrique 
Mindlin, with editions in French, German and English [3].

Fonte: L’Architecture d’Aujourd’hui, Paris, n 27, dez. 1949 
[1 e 2];  MINDLIN, Henrique E. Modern Architecture in Brazil. 
Nova York: Reinhold, 1956 [3].  

[1]

[2] [3]

“O projeto deste hotel na Bahia é um dos mais característicos da Escola brasileira. 
Ele demonstra em que sentido evolui uma concepção arquitetônica amplamente 
influenciada na sua origem pelas diretrizes de Le Corbusier.

Os arquitetos brasileiros compreenderam a necessidade de enriquecer seu vocabulário 
plástico; o volume rigoroso de um paralelepípedo com fachadas definidas por linhas 
calmas e denunciando um caráter funcional se move com vigor e elegância perfeitos 
sobre uma base que pretende provocar, na visão do pedestre, uma sensação de leveza e 
de audaciosa fantasia, sem que seja ultrapassada, contudo, a estrita ‘medida’ além da qual 
o humanismo arrisca se transformar em pitoresco” 

“The design of this hotel in Bahia is one of the most characteristic of the Brazilian School. 
It demonstrates the evolution of an architectural concept, the origins of which were heavily 
influenced by Le Corbusier’s guidelines.

Brazilian architects understood the need to enrich their plastic vocabulary; the rigorous volume 
of a parallelepiped with façades defined by calm lines exuding a functional character, moves 
with perfect vigor and elegance on a foundation that aims to provoke a sense of lightness 
and bold fantasy in the pedestrian’s vision without exceeding the strict ‘degree’ beyond which 
humanism risks becoming picturesque.”

L’Architecture d’Aujourd’hui, 1949
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Hotel da Bahia: integração das artes 

[1] O restaurante do Hotel da Bahia abriga o monumental 
mural em afresco seco “Festas Regionais” (1950), 
de Genaro de Carvalho, tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia (IPAC). Com 50 
m de circunferência e 4m de altura, era, à época, um dos 
maiores do Brasil, e é considerado um dos marcos iniciais 
do muralismo baiano. Embora possua claras influências 
do cubismo na sua expressão e esteja inserido em uma 
arquitetura moderna, com influências internacionais e da 
escola carioca, tem um caráter marcadamente regional, 
registrando as manifestações populares baianas. 

Hotel da Bahia: integration of the arts 

[1] Hotel da Bahia’s restaurant is home to Genaro de 
Carvalho’s monumental fresco-secco mural “Regional 
Festivities” (1950), which was later recognized and listed by 
the Artistic and Cultural Heritage Institute of Bahia (IPAC).  
With a 50m circumference and height of 4m, it was, at the 
time, one of the largest murals in Brazil and is considered 
one of the Bahian muralist’s early artistic milestones. 
Although it is clearly influenced by cubism and is inserted 
in a work of modern architecture with international and 
Rio School influences, it possesses a distinctly regional 
character and is a record of Bahian folk manifestations.

1

[1]

Fonte: Foto realizada por Nivaldo Andrade, nov. 2014 [1]; 
Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015 [2].

Hotel da Bahia: integração das artes

[2] Em 1984, durante a ampla reforma realizada 
no hotel, novas obras de arte foram incorporadas, 
merecendo destaque os altos e baixos relevos em 
concreto aparente de autoria de Carybé, integrados a 
espaços como o hall de entrada, o auditório e o salão 
de eventos.

Hotel da Bahia: integration of the arts

[2] During the hotel’s extensive renovations carried out in 
1984, new works of art were incorporated, including the 
high and low exposed concrete embossments designed by 
Carybé which were integrated into spaces such as the main 
lobby, the auditorium, and the event halls.

[2]
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Hotel da Bahia: veneziana e vidro 

Assim como boa parte da arquitetura moderna brasileira, 
o Hotel da Bahia possuía originalmente esquadrias em 
venezianas de madeira e vidro nos apartamentos. As 
esquadrias foram detalhadas pelo baiano Bina Fonyat, 
então estudante de arquitetura no Rio de Janeiro 
e posteriormente parceiro de Diógenes em vários 
projetos (além de autor do projeto definitivo do Teatro 
Castro Alves). As esquadrias da fachada noroeste são as 
mais sofisticadas, formadas por três faixas horizontais 
que alternam venezianas de madeira fixas e reguláveis e 
folhas de correr de vidro com caixilhos de madeira, o que 
permite todas as combinações possíveis entre permitir 
ou não a iluminação e a ventilação naturais. Na reforma 
realizada por Diógenes e Lourenço do Prado Valladares, na 
década de 1980, estas esquadrias foram substituídas.

Hotel da Bahia: wooden and glass louvres 

Like much of modern Brazilian architecture, Hotel da 
Bahia originally possessed wooden and glass louvres 
in its apartments. The window frames were detailed 
by Bina Fonyat, then an architecture student in Rio de 
Janeiro and later Diógenes’ partner on several projects (in 
addition to authoring the definitive project of the Castro 
Alves Theatre). The frames of the northeastern façade 
are the most sophisticated, comprised of three horizontal 
strips that alternate fixed and adjustable wooden louvres 
and sliding glass panels with wooden frames, allowing all 
possible combinations of permitting or preventing natural 
ventilation and lighting. These frames are replaced in the 
renovation that was carried out by Diógenes and Lourenço 
do Prado Valladares in the 1980s.

Fonte: FONYAT FILHO, José Bina. 
Veneziana e Vidro – A Ocorrência. 
Acrópole, São Paulo, nº 251, set 1959.
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Reforma e ampliação do Hotel da Bahia 
(com Lourenço do Prado Valladares, 1980-1984) 

O projeto coordenado por Diógenes na década de 1980 
visava atualizar a estrutura operacional do hotel para 
que pudesse obter o padrão cinco estrelas. Representou 
a duplicação da área construída do edifício, através da 
construção de mais três pavimentos de apartamentos, 
previstos no projeto original, e da ampliação dos 

Renovation and addition of Hotel da Bahia 
(with Lourenço do Prado Valladares, 1980-1984) 

The project coordinated by Diógenes in the 1980s was 
aimed at upgrading the hotel’s operational structure so 
that it could obtain a five-star rating. This meant doubling 
the building’s constructed area through the additional 
construction of three floors of apartments provided for in 
the original design, and the expansion of social and service 

[1]

setores sociais e de serviço, localizados nos pavimentos 
inferiores. Além disso, com a reforma, o Hotel da Bahia 
passou a contar com garagens, salas para convenções, 
ar condicionado central e outras facilidades. Apesar de 
serem, em grande parte, necessárias, as intervenções 
provocaram polêmica, e Diógenes foi acusado de 
descaracterizar sua própria obra, especialmente pela 
substituição de alguns materiais de revestimentos e das 
esquadrias originais.

sectors located on the lower floors. Moreover, after the 
renovation Hotel da Bahia disposed of garages, convention 
rooms, central air conditioning, and other facilities. 
Despite being largely necessary, the interventions sparked 
controversy, and Diógenes was accused of disfiguring his 
own work, especially when he replaced some coating 
materials and original frames.

Fonte: Acervo Prado Valladares 
Arquitetos [1]; Acervo do Núcleo 
Docomomo/Bahia [2]

[2]



estruturar o turismo 181diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Paulo Afonso Hotel (1948-1951) 

A project designed by Diógenes at the request of Rodrigo 
Mello Franco de Andrade, then Director of DPHAN 
(currently IPHAN), aimed at promoting tourism in the region 
of Paulo Afonso’s waterfalls located on the border between 
Bahia and Alagoas, at the time when the Hydroelectric 
Company of São Francisco (Chesf ) began constructing 
the Paulo Afonso Hydroelectric Complex. The magnificent 
location of the hotel, on the Bahia side, on a 85m high 
plateau level with the São Francisco River, was set to take 
advantage of the views over canyon and river. Despite 
the Hotel’s reinforced concrete structure having already 
been erected in 1951, the building remained unoccupied 
and without coatings or frames until Varig purchased it in 
the 1970s and finished up the work with many serious 
changes to the original design’s specifications that detract 
from the property’s original aesthetic.

Hotel Paulo Afonso (1948-1951) 

Projeto elaborado por Diógenes a pedido de 
Rodrigo Mello Franco de Andrade, então Diretor do 
Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (DPHAN) – atual Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) –, visando 
fomentar o turismo na região da cachoeira de Paulo 
Afonso, na divisa entre Bahia e Alagoas, no momento 
em que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf) iniciava a construção do complexo hidroelétrico 
homônimo. A magnífica localização do hotel, do lado 
baiano, em um altiplano a 85 metros de altura do rio 
São Francisco, foi definida para tirar partido das visuais 
sobre o cânion e o rio. Embora a estrutura em concreto 
armado do hotel já estivesse erguida em 1951, o edifício 
permaneceu desocupado e sem revestimentos nem 
esquadrias, até que, na década de 1970, foi comprado 
pela Varig, que finalizou a obra com muitas e graves 
alterações nas especificações do projeto original, 
descaracterizando o imóvel. 

[1]

Fonte: Memorial da Chesf Paulo Afonso [1e 2]; Acervo 
do IPHAN/Bahia [3]; 

[2]

[3]
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Hotel Paulo Afonso: modernidade no sertão 
(1948-1951) 

Projeto executivo, abril de 1949. Diógenes se encantou 
com a “flora regional intacta, rica de exemplares 
característicos”, registrada na perspectiva ao lado, e a 
escolha do sítio para implantação do hotel levou em 
consideração a “disponibilidade de área contígua, ampla, 
bem definida e em altiplano, perfeitamente adequada à 
formação de um parque representativo da flora e da 
fauna regionais”, incluindo um serpentário. No topo 
da escarpa, no entorno do hotel, seria implantado um 
sistema de belvederes, abrigando uma piscina e um 
teleférico para permitir a travessia do rio até a margem 
alagoana, onde se poderiam fazer trilhas e chegar ao 
mirante conhecido como Limpo do Imperador. A planta 
do edifício, em “T”, com duas alas laterais de dimensões 
diferentes, resulta em uma arquitetura assimétrica e de 
expressão claramente moderna.

Paulo Afonso Hotel: modernity in the backcountry 
(1948-1951) 

Executive project, April 1949. Diógenes was delighted with 
the “intact regional flora, rich in characteristic examples”, 
recorded in the perspective on the right, and the choice of 
the site for the Hotel’s implementation took into account 
the ”availability of [a] large, contiguous area that was well-
defined and elevated, perfectly suited to the creation of a 
park for regional fauna”, iincluding a serpentarium. At the 
top of the escarpment, surrounding the hotel, a system of 
gazebos would be deployed, housing a swimming pool and 
a lift to cross the river to the Alagoas-side river bank, where 
you could go hiking and visit the observation deck known as 
Limpo do Imperador. The building’s T-shaped plan, with two 
side wings of different sizes, results in an asymmetrical and 
clearly modern architecture.

Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro.



estruturar o turismo 187diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Hotel Paulo Afonso (1948-1951)

Paulo Afonso Hotel (1948-1951) 

Fonte:  Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro.
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Hotel Paulo Afonso (1948-1951)

Paulo Afonso Hotel (1948-1951) 

Fonte:  Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro.
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Paulo Afonso Hotel: spatial amplitude 
(1948-1951) 

Executive project, April, 1949. The central block with an 
asymmetrical butterfly roof houses the social and service 
sectors, especially the hall with eight meters of variable 
headroom. To allow access to the apartments’ side wings, 
an elegant set of ramps snake up a stone wall. In the hall, 
the wall facing the river canyon is ‘torn’ by a large (24m 
x 6.3m) window that frames the surrounding countryside 
and transports it into the building. The monumental 
dimensions, the zigzag effect created by the ramps, the 
butterfly roof on which the majority of the rainfall follows 
the slope of the ramp, the spacing and the slenderness 
of its pilotis, and the visual relationship established with 
the exuberant, surrounding nature make this hall one 
of the most impressive spaces Diógenes designed. Its 
design makes reference to unexecuted projects such as 
Le Corbusier’s Casa Errázuriz in Chile (1930) and Oscar 
Niemeyer’s Hotel Nova Friburgo (1945).

Hotel Paulo Afonso: amplitude espacial 
(1948-1951)    

Projeto executivo, abril de 1949. O bloco central, com 
telhado borboleta assimétrico, abriga os setores social 
e de serviço, com destaque para o hall, com pé-direito 
variável, chegando a 8 m. Para dar acesso às alas laterais 
dos apartamentos, um elegante conjunto de rampas 
serpenteia sobre um muro de alvenaria de pedra. A 
parede voltada para o cânion do rio é rasgada no hall 
por uma ampla vidraça (24 x 6,3 m), que emoldura a 
paisagem circundante e a transporta para o interior 
do edifício. As dimensões monumentais, o ziguezague 
promovido pelas rampas, o telhado-borboleta, em que 
a maior das águas acompanha a inclinação da rampa, o 
ritmo e a esbelteza dos seus pilotis e a relação visual 
estabelecida com a exuberante natureza do entorno 
tornam este hall um dos espaços mais impactantes 
concebidos por Diógenes. Seu desenho remete aos 
projetos não construídos da Casa Errázuriz (1930), 
de Le Corbusier, no Chile, e do Hotel Nova Friburgo 
(1945), de Oscar Niemeyer.

Hotel Paulo Afonso (1948-1951)

Paulo Afonso Hotel (1948-1951)

Fonte: Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro.

Fonte:  Arquivo Central do IPHAN, Rio de Janeiro.
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Falar da revolução do ensino no Brasil é invariavelmente 
remeter-se à figura de Anísio Teixeira, um baiano de 
Caetité, formado em Direito, educador por destino e 
vocação. Uma trajetória de projeção internacional, que 
ainda hoje nos serve de rumo e inspiração, iniciada 
à frente da Inspetoria Geral da Instrução Pública da 
Bahia em 1925. 

Em sua caminhada, alguns encontros foram importantes 
para a construção do legado desse grande homem. 
Na década de 1920, no contato com John Dewey, seu 
professor na Columbia University, surge uma nova 
visão de mundo especialmente no campo da filosofia 
da educação. Nos anos de 1930, da interação com 
as manifestações das vanguardas cariocas e paulistas, 
brota seu entusiasmo pela arte e pela arquitetura 
modernistas. Mas foi do seu encontro com outro 
baiano, o arquiteto Diógenes Rebouças, já na segunda 
metade dos anos 1940, que nasceram as soluções 
mais inovadoras para revolucionar o ensino no país. 
Diógenes foi capaz de interpretar e materializar, de 
maneira ímpar e pioneira, as várias necessidades e 
modos do espaço do educar idealizado por Anísio, 
pautado pelas limitadas condições da Bahia dos anos 
1940 e 1950. A simplicidade se tornou riqueza modular 
e exemplar na busca de qualificar a educação nos seus 
amplos e diversos sentidos. Do Prédio Escolar de 
Construção Extensível à Escola Parque, Diógenes deu 
sala e recreio, oficina e palco ao “homem comum” de 
Anísio. 

Essa parceria se dá durante o Governo de Otávio 
Mangabeira (1947-1951), quando, à frente da 
Secretaria Estadual de Educação e Saúde, Anísio 
concebeu e implantou um dos mais ambiciosos planos 
educacionais de que se tem notícia no Brasil: o “Plano 
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de Edificações Escolares”. Este plano, cuja grande 
maioria dos projetos arquitetônicos foi de autoria de 
Diógenes, surge como resposta à situação precária em 
que se encontravam o ensino e os edifícios destinados 
a abrigar as escolas na Bahia daquele período. 
Segundo Anísio, a construção de edifícios escolares 
era condição essencial para garantir uma educação 
de qualidade. Para enfrentar o gigantesco desafio de 
construir centenas de escolas em todo o território 
baiano em apenas quatro anos, ele estruturou o 
Serviço de Obras da Secretaria de Educação e Saúde, 
coordenado inicialmente por Fernando Sant’Anna. 
Ao término de sua passagem pela Secretaria, Anísio 
registrou a obtenção de auxílios para a impressionante 
construção de 878 escolas rurais, 51 grupos escolares, 
seis escolas normais e um ginásio. 

Diógenes, numa entrevista publicada em 1999, afirmou 
que, em todas as obras que executara para o plano 
educacional, apenas havia interpretado “uma magnífica 
ideia de Anísio Teixeira, que sugeria uma arquitetura 
sadia, modesta e séria, mas pelo programa”. Para ele 
“com um programa tão sólido como o de Anísio 
Teixeira, você não pode fazer uma coisa mambembe, 
pois ele é sólido em sua filosofia”. 

To speak of the educational revolution in Brazil is invariably 
to refer to the figure of Anísio Teixeira, born in Caetité in 
southwestern Bahia, a lawyer by training, an educator by 
vocation and destiny. His was a trajectory of international 
scope which still guides and inspires us today, starting 
with his leadership of the General Inspectorate of Bahia 
Public Instruction in 1925. 

Certain encounters were paramount in the construction 
of this great man’s legacy. In the 1920s,  contact with his 
Columbia University professor John Dewey results in the 
emergence of a new worldview, especially in the field of 
educational philosophy. In the 1930s, his enthusiasm for 
art and modernist architecture buds and grows from his 
interaction with the manifestations of the Carioca and 
Paulista vanguards. But it was from his encounter with 
another man from Bahia, architect Diógenes Rebouças, 
in the second half of the 1940s, that his most innovative 
solutions for revolutionising education in the country 
were born. Diógenes was able to interpret and realise 
the various needs and styles of the educational spaces 
designed by Anísio in a unique and pioneering fashion, 
determined by the limited conditions of 1940s and 1950s 
Bahia. Simplicity turned into exemplary modular wealth 
in the quest to raise the quality of education in its broad 
and diverse senses. From the School Building of Extensible 
Construction to the Park School (escola-parque), Diógenes 
created common and recreational areas, workshops and 
stages for the benefit of Anísio’s “common man”.

This partnership took place during the governorship of 
Otávio Mangabeira (1947-1951), when, as the head 
of the State Department of Education and Health, 
Anísio designed and implemented one of the most 
ambitious educational plans known in Brazil: the “Plan 
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for Educational Buildings”. This plan, the vast majority of 
whose architectural projects were authored by Diógenes, is 
a response to the precarious condition of the educational 
system and schoolhouse buildings in Bahia at that time. 
According to Anísio, the construction of school buildings 
was paramount in ensuring quality education. In order to 
face the huge challenge of building hundreds of schools 
across the national territory in four years, he structured the 
Construction Department of the Health and Education 
Department, initially coordinated by Fernando Sant’Anna. 
By the end of his passage through the Department, Anísio 
had secured financial aid for the impressive construction 
of 878 rural schools, 51 school groups, six regular schools, 
and one gymnasium.

In an interview published in 1999, Diógenes affirmed that 
in all the works that he was to execute for the educational 
plan, he had simply interpreted “Anísio’s idea, which 
suggested an architecture that was sound, modest, and 
serious, but for the sake of the programme.” According 
to him, “with a programme as solid as Anísio Teixeira’s, 
you couldn’t create something shoddy, as he is solidly 
grounded in his philosophy.”



revolucionar o ensino 197diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Fonte: Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Setor de Documentação Baiana [1]; 
Revista Fiscal da Bahia. Quatro séculos de história da Bahia. Salvador: Tipografia 
Beneditina, 1949 [2];  Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro [3].

Anísio Teixeira “Educação para Todos” 

A partir de 1947, Anísio Teixeira elaborou, com 
Diógenes Rebouças e o engenheiro Paulo de Assis 
Ribeiro, um ambicioso “Plano de Edificações Escolares 
da Capital”. Integrado ao Plano do Epucs, o plano de 
Anísio previa a construção de sete Centros de Educação 
Elementar, com capacidade para 4.000 alunos, cada 
um deles formado por uma Escola parque e quatro 
Escolas Classe. As Escolas Parque estariam localizadas 
nos subcentros urbanos definidos pelo plano Epucs. 
Infelizmente, devido à escassez de recursos, Anísio 
só conseguiu iniciar a construção do primeiro desses 
centros: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na 
Caixa d’Água, nos arredores da invasão do Corta-
Braço, totalmente carente de infraestrutura. 

Segundo o jornalista Odorico Tavares, a inauguração da 
primeira etapa do Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
(CECR), em setembro de 1950, correspondente às 
Escolas Classe I, II e III, ocorreu “entre milhares de 
pessoas, na sua maioria homens e mulheres humildes 
do bairro da Liberdade” e representou “um marco de 
renovação numa zona onde, às vezes, o desespero e o 
desencanto poderiam levar aos caminhos da subversão”. 

Anísio Teixeira: “Education for All”

Starting in 1947, Anísio Teixeira developed an ambitious 
“Plan for Educational Buildings in the Capital” with Diógenes 
Rebouças and engineer Paulo de Assis Ribeiro. Integrated 
in Epucs’ plan, Anísio’s plan envisaged the construction of 
seven Elementary Education Centres with a 4,000-student 
capacity, each comprised of a Park School and four Class 
Schools. The Park Schools would be located in urban sub-
centres defined in Epucs’ plan. Unfortunately, due to lack 
of resources, Anísio only managed to start construction of 
the first of these centres, the Carneiro Ribeiro Educational 
Centre in Caixa d’Água, on the outskirts of Corta-Braço, 
which was totally lacking in infrastructure.

According to journalist Odorico Tavares, “thousands 
of people, mostly humble men and women from the 
Liberdade neighbourhood”, participated in the September 
1950 inauguration of the first stage (Class Schools I, II and 
III) of the Carneiro Ribeiro Educational Centre (CECR), 
which represented “a milestone of renovation in an area 
where, at times, despair and disenchantment could lead to 
the paths of subversion.”

[1] [2]

[3]
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“A obra de recuperação do ensino primário tem de atingir o prédio escolar e seu 
aparelhamento, o professor e o aluno. Primeiro: há que exigir um teto para cada 
escola. Não é possível continuar-se com a ‘escola-professor’. O mestre é um elemento, 
sem dúvida, essencial, mas não pode trabalhar sem local e material adequados. A 
escola sem prédio é uma demonstração do conceito da ‘escola-formalidade’, ou de 
escola para mistificar a necessidade de educação da população mais pobre.”

“The primary school restoration work has to impact the school building and its equipment, 
the teacher and the student. Firstly, every school requires a roof. It is not possible to 
continue with the concept of ‘teacher-school’. The schoolmaster is undoubtedly an important 
element, but s/he cannot work without adequate surroundings and materials. A school 
without a building demonstrates the concept of ‘school as formality’, or of a school for 
mysticizing the poorest populations’ need for education.”

Anísio Teixeira, 1948

Fonte: [1] Acervo do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. 
[2] BASTOS, Zélia. Centro Educacional Carneiro Ribeiro: 
uma experiência de educação integral em tempo integral de 
atividades. Salvador: Fundação Anísio Teixeira, 2000.

O Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
(1947-1964) 

Vista aérea da Escola Parque/Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro, na Caixa d’Água, em Salvador. Em 
primeiro plano, à esquerda, o Pavilhão das Atividades de 
Trabalho, primeiro a ser inaugurado, em 1955. À direita 
dele, o Pavilhão da Cantina e Serviços Gerais, com a 
torre d’água e o Pavilhão das Atividades Socializantes, 
concluídos em 1962. No canto superior direito, o 
Pavilhão da Administração, ainda em construção. O 
Pavilhão de Educação Física e Recreação e o anfiteatro, 
inaugurados por volta de 1959, estão na parte superior 
da foto. Ainda não haviam sido construídos o Pavilhão 
do Setor Artístico (teatro) e o Pavilhão do Setor 
Cultural (biblioteca), na área ocupada por árvores no 
trecho superior da imagem. O conjunto arquitetônico 
moderno e de escala monumental contrasta fortemente 
com o entorno quase rural e formado por construções 
irregulares e de pequeno porte.

The Carneiro Ribeiro Educational Centre 
(1947-1964) 

Aerial view of the Park School / Carneiro Ribeiro Educational 
Centre, in Salvador’s Caixa d’Água neighbourhood.  In the 
foreground on the left, the Work Activities Pavilion was the 
first to be inaugurated in 1955. To its right are the Canteen 
and General Services Pavilions, with a water tower, and the 
Socializing Activities Pavilion, completed in 1962.  In the 
top right-hand corner is the Administration Pavilion, still 
under construction. The Physical Education and Recreation 
Pavilion and the amphitheatre, inaugurated around 
1959, are at the top of the photo. The Artistic Sector 
Pavilion (theatre) and the Cultural Sector Pavilion (library) 
had not yet been built in the area occupied by trees in 
the upper part of the photo. The modern architectural 
complex of monumental scale stands in stark contrast to 
the almost rural surroundings comprised of small, irregular 
constructions.

[1]
[2]
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“A falta de áreas suficientemente amplas [em Salvador] para grupos escolares 
completos [...] levou-nos a imaginar um sistema especial de escolas, em que 
fossem localizadas as funções do ensino propriamente dito em um prédio, e 
em [...] outros as de educação física, artística, social e pré-vocacional. Nasceu 
daí o prédio escolar que designamos de ‘escola-classe’, composto tão somente 
de salas de aula e dependências para o professor, e o prédio escolar que 
designamos de ‘escola-parque’, compreendendo salas de música, dança, 
teatro, clubes (educação artística e social), salas de desenho e artes industriais 
(educação pré-vocacional), ginásio de educação física e mais dormitórios, 
biblioteca, restaurante e serviços gerais.”

“The lack of sufficiently large spaces [in Salvador] for entire school groups [...] led us 
to imagine a special school system, in which one could find the functions of traditional 
teaching in one building and in […] other buildings those of physical education and 
artistic, social and pre-vocational training. This gave rise to the school building that 
we call the ‘class school’, comprised solely of classrooms and teacher facilities, and 
the school building that we call the ‘park school’, including rooms dedicated to music, 
dance, theatre, clubs (for artistic and social education), rooms for drawing and 
industrial arts (pre-vocational education), a gymnasium for physical education and 
more dormitories, a library, a restaurant, and general services.”

Anísio Teixeira, 1950

Escola Parque

Centro Educacional Carneiro Ribeiro
Carneiro Ribeiro Educational Centre

Escola Classe I

Escola Classe II

Escola Classe IV

Escola Classe III

‘Class-School’ I 

‘Class-School’ II 

‘Class-School’ IV 

‘Class-School’ III 

‘Park-School’
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Escola Classe I 
(Diógenes Rebouças, 1948-1950) 

Localizada na invasão do Corta-Braço (atual Pero Vaz), 
foi inaugurada junto com as Escolas Classe II e III, em 
1950. Para adequar o edifício ao terreno em declive, 
Diógenes dividiu o programa em dois blocos paralelos, 
implantados em níveis distintos: o de acesso, térreo e 
que abriga administração e biblioteca, e o das classes, 
distribuídas em dois pavimentos. Os dois blocos são 
conectados por um volume transversal, abrigando as 
rampas, formando uma promenade architecturale, 
ao gosto de Le Corbusier, e retomando uma solução 
que Diógenes adotaria posteriormente no projeto do 
Ginásio da Bahia – Setor do Garcia. 

A iluminação e ventilação das classes se faz por amplas 
janelas basculantes em venezianas de madeira e vidro. 
O repertório moderno se faz presente também nos 
cobogós que fecham lateralmente uma das rampas.

Carneiro Ribeiro Educational Centre 
‘Class-School’ I 
(Diógenes Rebouças, 1948-1950) 

Located in the illegally occupied area of Corta-Braço (the 
present-day Pero Vaz), it was inaugurated along with Class 
Schools II and III in 1950. In order to adapt the building to 
the sloping terrain, Diógenes divided the program into two 
parallel blocks, placed at different levels: one at ground level, 
permitting entry and housing the administrative offices and 
library, and one for classrooms, distributed over two floors. 
The two blocks are connected by a transversal volume with 
ramps, forming a promenade architecturale of Corbusian 
taste and reapplying a solution Diógenes would later adopt 
in the Ginásio da Bahia – Garcia Branch project. 

The lighting and ventilation of the classrooms is achieved 
through large tilting windows with wood and glass louvres. 
The modern repertoire is also present in the cobogó wall 
that laterally closes off one of the ramps.

Fonte: SALVADOR. Prefeitura Municipal da Cidade do Salvador. Cidade do 
Salvador. São Paulo: Habitat, 1954

Fonte:  Acervo Centro Educacional Carneiro Ribeiro

Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Escola Classe II 
(Hélio Duarte, 1948-1950)  

A Escola Classe II, projeto de Hélio Duarte, apresenta a 
arquitetura mais singela de todo o conjunto. Ocupando 
um vasto terreno plano no Pero Vaz (Corta-Braço), 
corresponde a dois blocos térreos e longitudinais, cada 
um deles com seis salas de aula, que se articulam nas 
extremidades. O acesso principal ocorre na articulação 
dos blocos e é protegido por uma ampla marquise de 
concreto apoiada por quatro pilotis metálicos em “V”. 
Outros elementos da arquitetura moderna marcantes 
neste projeto são as janelas basculantes das salas de 
aula, em venezianas de madeira e vidro, semelhantes às 
da Escola Classe I, e os cobogós de grandes dimensões, 
que iluminam os recreios cobertos dos dois blocos. 

Carneiro Ribeiro Educational Centre 
‘Class-School’ II 
(Hélio Duarte, 1948-1950)  

A Hélio Duarte design, Class School II presents the simplest 
architecture in the entire complex. Occupying a vast plot 
of land in Pero Vaz (Corta-Braço), it is composed of two 
longitudinal ground floors, each with six classrooms which 
are connected at the ends. The main entryway is at the 
connection of the blocks, and is protected by a large 
concrete marquee supported on four V-shaped pilotis. 
Other striking elements of modernist architecture in this 
project are the classrooms’ tilting windows with their wood 
and glass louvres similar to the ones found in Class School 
I, and latticework of large dimensions that illuminates the 
two blocks’ covered playgrounds.

Foto realizada por Nivaldo Andrade, ago. 2010. Fonte:  Acervo CEAB/FAUFBA
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Escola Classe III 
(Hélio Duarte, 1948-1950)  

A Escola-Classe III, no Pau Miúdo, projetada por Hélio 
Duarte, está a 1,2 km da Escola Parque. Como na Escola 
Classe I, o programa foi distribuído em dois blocos 
paralelos – um menor e térreo que abriga o acesso e a 
administração e outro maior, com dois pavimentos, que 
abriga as classes. Ainda como na Escola Classe I, os dois 
blocos estão articulados por uma passagem coberta, 
fechada lateralmente por cobogós. Neste caso, porém, 
por se tratar de um terreno plano, esta articulação não 
é formada por rampas, mas por uma passagem coberta. 

O bloco administrativo é assimétrico, com telhado-
borboleta, porta em treliça de madeira e um robusto 
quebra-sol em grelha que provoca interessantes efeitos 
de luz e sombra. 

Carneiro Ribeiro Educational Centre 
 ‘Class-School’ III 
(Hélio Duarte, 1948-1950)  

Designed by Hélio Duarte, Class School III in the Pau Miúdo 
neighbourhood is located 1.2 km from the Park School. As 
with Class School I, the programme was distributed over 
two parallel blocks - a smaller, ground-floor block housing 
the entryway and the administrative offices, and a second, 
larger two-storey block housing the classrooms. As with 
Class School I, the two blocks are connected by a closed 
passageway with lateral cobogó wall.  In this case, however, 
because it is on flat terrain, the connection is not comprised 
of ramps, but rather of a covered walkway. 

The administrative block is asymmetrical, with a butterfly 
roof, a wooden-trellis door, and a robust grid of brise-soleil 
that creates interesting light and shadow effects.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA

Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Escola Classe IV 
(Diógenes Rebouças e Assis Reis, 1964)  

Inaugurada 16 anos depois do início da construção do 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a Escola Classe 
IV foi a última edificação do conjunto a ser erguida, 
em terreno contíguo à própria Escola Parque. O 
projeto de Diógenes Rebouças e Assis Reis substituiu 
uma proposta elaborada em 1948 por Hélio Duarte 
para outro terreno. Sua arquitetura difere daquela das 
Escolas Classe I a III e se caracteriza por uma circulação 
horizontal contínua, que atravessa longitudinalmente 
o terreno e em cujas laterais se alternam espaços 
fechados, como salas de aula, e pátios abertos. O 
desnível do terreno permite a criação de um pavimento 
semienterrado e que a circulação longitudinal citada 
se transforme em passarela elevada em diversos 
momentos. 

Carneiro Ribeiro Educational Centre 
‘Class-School’ IV
(Diógenes Rebouças and Assis Reis, 1964)  

Inaugurated sixteen years after construction began on the 
Carneiro Ribeiro Educational Centre, Class School IV was 
the complex’s last building to be built, on land adjacent 
the Park School itself.  A project designed by Diógenes 
Rebouças and Assis Reis, it replaced a proposal made 
by Hélio Duarte in 1948 for another plot of land. Its 
architecture differs from that of Class Schools I-III and is 
characterized by a horizontal movement that traverses 
the land longitudinally and whose sides alternate enclosed 
spaces, such as classrooms, and open schoolyards. The 
unevenness of the terrain allows for the creation of a semi-
subterranean floor, and for the aforementioned longitudinal 
movement to be transformed into elevated walkways at 
various times.

Fotos realizadas por 
Nivaldo Andrade, ago. 2010
[1 e 3]. Foto realizada por
Carol Sylos, jun. 2015 [2].

[2]

[3][1]
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Maquete 
Escola Classe I

Maquete 
Escola Classe I

Model 
‘Class-School’ I 

Model 
‘Class-School’ I 

Foto Gabriela Otremba, 
abril 2016.

Foto Gabriela Otremba, 
abril 2016.

Maquete 
Escola Classe II

Maquete 
Escola Classe III

Model 
‘Class-School’ II 

Model 
‘Class-School’ III 

Foto Gabriela Otremba, 
abril 2016.

Foto Gabriela Otremba, 
abril 2016.
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Maquete do Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque
Model of Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’
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Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Work Activities Pavilion  
(1950-1955) 

The Work Activities Pavilion was the first to be built and is 
the Park School’s largest: a huge vaulted warehouse with full 
arches that, though they appear uniform and continuous, 
are actually formed by reinforced concrete starts and 
wooden arches. The concrete, A-shaped starts are locked 
in by bracing slabs, giving the complex a certain rigidity. 
The combination between the bracing slabs, the precast 
and perforated panels of the façades’ lower expanse, and 
the large tilting glass frames of the upper stretch ensure 
protection from direct sunlight in the areas of the pavilion 
located near the façades.

Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão de Atividades de Trabalho 
(1950-1955) 

O pavilhão de Atividades de Trabalho foi o primeiro 
a ser construído e é o maior da Escola Parque: um 
gigantesco galpão em forma de abóbada de berço, 
com estrutura em arcos plenos que, embora pareçam 
uniformes e contínuos, são, na verdade, formados 
por arranques em concreto armado e por arcos em 
madeira. Os arranques possuem a forma da letra “A” 
e são travados pelas lajes de contraventamento, que 
dão rigidez ao conjunto. A combinação entre as lajes 
de contraventamento, os painéis pré-moldados e 
perfurados do trecho inferior das fachadas e as grandes 
esquadrias basculantes de vidro do trecho superior da 
fachada garantem a proteção da incidência direta do sol 
nas áreas do pavilhão localizadas nas proximidades das 
fachadas. 

[1]

A solução em galpão foi recorrente na produção de 
Diógenes na década de 1950, podendo ser encontrada 
em outros projetos educacionais, como o Centro 
Educacional de Maceió e a Escola Normal de Aracaju, e 
em edifícios destinados a outros usos, como as oficinas 
da Penitenciária do Estado, o Mercado Público de Jequié 
e o Ginásio de Esportes do Serviço Social do Comércio 
(Sesc) Aquidabã.

The shed solution was recurrent in Diógenes’ production in 
the 1950s and can be found in other educational projects, 
such as the Maceió Educational Centre, the Normal School 
of Aracaju, and buildings designed for other purposes, such 
as the workshops of the State Penitentiary, the Jequié Public 
Market, and Sesc Aquidabã’s Sports Gymnasium.

[2] [3]

[4]

Fonte: Foto realizada por Carol Sylos, jul. 2015 [1];  Acervo Centro Educacional Carneiro 
Ribeiro [2, 3 e 4].
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão de Atividades de Trabalho 
Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Work Activities Pavilion  

Fonte: Arquivo CEAB/FAUFBA [1]; Acervo Centro Educacional Carneiro Ribeiro [2 e 3].

[1]

[2]

[3]
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soap, and the second volume was for rinsing. We achieved 
a high rate of baths per group [...]. This was very important 
because doctors [...] maintained that the great spread of 
certain types of diseases was due to lack of hygiene.”

While the slabs of the gym floor were divided into beams 
and rectangular concrete pillars, the curved roof of the 
pavilion was supported on a set of parallel concrete 
arches with T-sections. The free movement of the arches 
supporting the roof in addition to the gym façades gives 
a sense of lightness to the building, accentuated by glass 
and by the wooden louvres adopted for the side gables. In 
formal terms, this pavilion resembles the gym of Affonso 
Eduardo Reidy’s Pedregulho residential complex (1947) in 
Rio de Janeiro.

Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão de Educação Física e Recreação 
(1959) 

O segundo pavilhão construído na Escola Parque se 
aproveita do declive do terreno para criar o ginásio 
coberto no nível mais alto e as áreas administrativas e 
os vestiários no pavimento semienterrado, com acessos 
independentes. O acesso a estas últimas se dá por uma 
circulação coberta pela laje do piso do ginásio.

 Curiosa é a solução encontrada por Anísio e Diógenes 
para o chamado “balneário”, impressionante por suas 
dimensões e por seu funcionamento, como registrou 
Rebouças em 1994: “os meninos entravam, meninos de 
um lado, meninas do outro. E o instrutor dava abertura 
nos chuveiros, a primeira água já vinha com sabão e a 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Physical Education and Recreational Activities Pavilion 
(1959)

The second pavilion built in the Park School takes 
advantage of the sloping terrain to create the indoor gym 
on the uppermost level and the administrative areas 
and changing rooms on a semi-subterranean floor, with 
independent entryways. Access to the administrative areas 
and changing rooms is through a covered passageway 
whose roof is provided by the gymnasium floor. 

Anísio and Diógenes employ a curious solution for the so-
called “bathhouse,” impressive in its size and operation. As 
Rebouças recalled in 1994, “The kids entered, boys on one 
side, girls on the other. And when the instructor opened 
the showers, the first volume of water already came with 

Fonte: Acervo Centro 
Educacional Carneiro 
Ribeiro

segunda era para enxaguar. Conseguimos um alto índice 
de banhos por grupos [...]. Isso foi muito importante, 
porque os médicos [...] tinham que a generalização 
muito grande de certos tipos de doenças era devido à 
falta de higiene. ” 

Enquanto a laje do piso do ginásio se estrutura em vigas 
e pilares de concreto de seção retangular, a cobertura 
curva do pavilhão se apoia em um conjunto de arcos 
paralelos em concreto com seção em “T”. O avanço 
livre dos arcos que sustentam a cobertura para além 
das fachadas do ginásio dá uma sensação de leveza à 
edificação, acentuada pelo vidro e pela veneziana de 
madeira adotados nas empenas laterais. Em termos 
formais, este pavilhão se assemelha ao ginásio do 
conjunto residencial do Pedregulho (1947), de Affonso 
Eduardo Reidy, no Rio de Janeiro.

Fonte: Acervo Centro 
Educacional Carneiro 
Ribeiro
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão do Setor Cultural - Biblioteca 
(com Assis Reis, 1961) 

Obra-prima do CECR e uma das arquiteturas mais 
exuberantes da produção de Rebouças, no caso, em 
coautoria com Assis. Toda a estrutura e organização 
espacial e funcional da biblioteca decorrem da sua 
planta circular. A cobertura e o mezanino central 
são sustentados por dezessete pilares: um pilar de 
seção circular localizado no ponto central do edifício 
e dezesseis pilares de seção triangular e variável, 
distribuídos radialmente em dois anéis concêntricos de 
oito pilares cada. A leveza do mezanino e da escada 
helicoidal que lhe dá acesso é acentuada pelos delicados 
guarda-corpos em barras de ferro. 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Cultural Sector Pavilion - Library
(with Assis Reis, 1961) 

Masterpiece of the Carneiro Ribeiro Educational Centre, it is 
one of Rebouças’ most exuberant architectural productions, 
in this case co-authored with Assis. The entire structure 
and spatial and functional organization of the library stem 
from its circular plan. The roof and the central mezzanine 
are supported on seventeen pillars: a circular pillar located 
at the midpoint of the building and sixteen triangular and 
variable section pillars radially distributed in two concentric 
rings of eight pillars each. The lightness of the mezzanine 
and the spiral staircase which gives entry into the library is 
accentuated by light iron guardrails.

Foto realizada por Carol Sylos, jul. 2015.

O elemento mais marcante da biblioteca é a cobertura, 
plissada e organizada em dois níveis: um mais alto, 
sobre o mezanino, e outro mais baixo, correspondente 
ao restante do pavilhão circular. A cobertura mais alta 
parece brotar do pilar central, e os vazios em formato 
de losangos, resultantes da diferença de altura entre os 
dois níveis da cobertura, funcionam como lanternins. 
O fechamento externo da biblioteca é feito quase que 
totalmente por uma esquadria contínua, que intercala 
folhas de vidro com painéis de venezianas de madeira. 

Além de permitir a ventilação natural e o ensolejamento, 
esta solução permite a visualização da arborizada área 
externa. 

The most striking feature of the library is the pleated roof 
which is organized on two levels: a higher level on the 
mezzanine, and another lower level which is the remainder 
of the circular pavilion. The higher roof seems to burgeon 
from the central pillar, and diamond-shaped gaps resulting 
from the height difference between the roof ’s two levels, 
function as louvres. The library’s external closure is achieved 
almost entirely by continuous frames of alternating sheets 
of glass with wooden louver panels.

In addition to allowing natural ventilation and lighting, this 
solution allows a view of the wooded area outside.

Foto realizada por Carol Sylos, jul. 2015
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque  
Pavilhão do Setor Cultural - Biblioteca 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Cultural Sector Pavilion - Library

Fonte: Arquivo CEAB/FAUFBA.
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque  
Pavilhão do Setor Cultural - Biblioteca 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Cultural Sector Pavilion - Library

Fonte: Acervo Assis Reis

“A biblioteca é uma joia. É a minha obra-prima. Ela é 
interessante porque está bem num bosque cheio de árvores. 
O telhado é todo muito agradável. Depois repetiu-se muito 
isso, li muita coisa. Muitos anos depois eu comecei a ver isso 
em muitos lugares. Se eu tivesse publicado eu tinha primazia, 
mas agora pensam que eu copiei dos outros.” 

“The library is a jewel. It’s my masterpiece. It is interesting 
because it is located deep in a forest full of trees. The roof is quite 
delightful. Afterwards, it [the style] was repeated a lot, I read a 
lot of things. Many years later I began to see it in many places. If 
I had published it, I would have had precedence, but now people 
think I copied it from others.” 

Diógenes Rebouças, 1994
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão de Atividades Socializantes - Oficinas 
(com Assis Reis, 1962) 

Projeto desenvolvido após o retorno de Diógenes de 
temporada na North Carolina State University, nos 
Estados Unidos, onde, segundo Paulo Ormindo de 
Azevedo, teria conhecido as estruturas esculturais 
elaboradas por Eduardo Catalano – então vinculado 
àquela universidade –, Felix Candela e outros. 

Os novos pavilhões da Escola Parque concebidos por 
Diógenes depois dessa viagem apresentam coberturas 
em concreto plissado, apoiadas em esbeltos pilares 
de seção variável, numa tentativa de reinterpretar as 

Foto realizada por 
Carol Sylos, jul. 2015 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Socializing Activities Pavilion - Workshops 
(with Assis Reis, 1962) 

Project developed upon Diógenes’ return from a stint at 
North Carolina State University, in the United States, 
where, according to Paul Ormindo de Azevedo, he became 
acquainted with the sculptural structures developed by 
Eduardo Catalano, then affiliated with the University, 
Felix Candela, and others.

The Park School’s new pavilions designed by Diógenes 
after this trip feature pleated concrete roofs supported on 
slender, variable-section pillars, an attempt to reinterpret 
the sculptural, structural solutions he had encountered in 

Fonte: Acervo Centro 
Educacional Carneiro 
Ribeiro 

soluções estruturais escultóricas que conhecera na 
América do Norte. Solução, ademais, recorrente na 
obra de Diógenes do período, encontrada também no 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 
Aquidabã e no edifício para os Frigoríficos Unidos 
S.A. (FRIUSA). A vedação é feita através de painéis 
de concreto pré-moldado perfurados, nos quais se 
encaixam grandes janelas retangulares com molduras 
salientes em concreto, em uma reinterpretação da 
solução adotada por Lucio Costa nos edifícios do 
Parque Guinle (1948-54) e por Affonso Eduardo Reidy 
no conjunto habitacional do Pedregulho (1947-51). 

North America. Moreover, this was a recurrent solution 
in Diógenes’s work of that time period, also found at 
Senac Aquidabã and Frigorífico FRIUSA. The seal is made 
with perforated, precast concrete panels in which large 
rectangular windows with protruding concrete frames 
are fitted, in a reinterpretation of the solution adopted 
by Lucio Costa in the Parque Guinle Buildings (1948-54) 
and by Affonso Eduardo Reidy in the Pedregulho Housing 
Complex (1947-51).
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola Parque 
Pavilhão da Cantina e Serviços Gerais e Pavilhão da 
Administração (com Assis Reis, 1962) 

A solução adotada na cobertura do Pavilhão das 
Atividades Socializantes é repetida nos Pavilhões da 
Cantina e Serviços Gerais e da Administração, que 
o ladeiam, porém, nas fachadas principais destes 
dois pavilhões, os pilares verticais de seção variável 
são substituídos por pilotis em “V”, criando uma 
interessante contraposição à cobertura plissada. 

Segundo Yves Bruand, nestes pavilhões “Rebouças 
conseguiu achar um vocabulário adequado para as 
circunstâncias: simples, funcional e expressivo. A 
composição repousa no emprego de elementos 

 Fonte:  Acervo Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Canteen and General Services Pavilion and Administrative 
Pavilion (with Assis Reis, 1962) 

The solution adopted for the roof of the Socializing Activities 
Pavilion is repeated in the Canteen and General Services 
and Administrative Pavilions which are located on either 
side of the former, but on the main façades of the latter two 
pavilions the vertical, variable section pilotis are replaced 
by V-shaped ones, creating an interesting contrast to the 
pleated roof.

According to Yves Bruand, with these pavilions “Rebouças 
managed to find an adequate vocabulary for the 
circumstances: simple, functional, and expressive. The 
composition is based on the use of closely-related structural 

Foto realizada por Carol Sylos, jul. 2015 

estruturais aparentados, que garantem ao conjunto 
a unidade de concepção desejável, ao mesmo tempo 
que evitam, por engenhosas variações, toda sensação 
de monotonia. [...] Substituiu a curva tensa inicial [do 
Pavilhão de Atividades de Trabalho] por um engenhoso 
sistema de segmentos de retas e determinou a criação 
de uma ossatura de pórticos paralelos que podia 
dispor à vontade no sentido da largura ou justapor 
longitudinalmente numa armação fora da obra. O 
desenho rítmico homogêneo obtido neste caso 
parece fruto da fusão natural de um telhado em linhas 
quebradas e de elegantes suportes em ‘V’”. 

elements that ensure the complex’s desirable conceptual 
unity while avoiding any feelings of monotony through 
ingenious variations. [...] He replaced the initial tense curve 
[of the Work Activities Pavilion] with an ingenious system 
of line segments and created a skeleton of parallel porticos 
that could be stretched out widthwise or juxtaposed 
lengthwise on an external frame. The homogeneous, 
rhythmic design obtained in this case seems to result from 
the natural fusion of a roof in broken lines and elegant, 
V-shaped supports.”
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro: Escola 
Parque - Pavilhão da Cantina e Serviços Gerais e 
Pavilhão da Administração

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Canteen and General Services Pavilion and 
Administrative Pavilion 

Fonte: Arquivo CEAB/FAUFBA
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Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Artistic Sector Pavilion - Theatre
(with Assis Reis, 1963) 

The Park School’s last pavilion to reach completion, its plan 
is comprised of two isosceles trapezoids resting on smaller 
bases. The larger trapezoid houses the theatre itself; the 
music, dance, choreography, and set design rooms, in 
addition to the dressing rooms, are located on the sides 
of the stage. The lower trapezoid is a terrace-foyer facing 
the School’s main square. The narrowing of the volume’s 
middle coincides with the central channel of its butterfly 
roof, a recurring element in Diógenes’ work of the 1940s 
to the 1960s.

The result, for those approaching the building’s façade, 
which is reduced to a slender marquee supported against 
the lateral walls on two slender columns, is a light and 

Fonte: Acervo Assis Reis

apoiada nos muros laterais e em dois esbeltos pilares, 
é um pavilhão leve e elegante, remetendo às asas de 
um pássaro. A esta leveza da fachada principal, se 
contrapõe a monumentalidade da fachada posterior, 
com 54 x 16m, decorrente do terreno em declive. 
Sabiamente, os arquitetos atenuaram o peso desta 
fachada, balançando-a sobre o terreno e criando 
faixas contínuas horizontais de janelas e cobogós. O 
contraste aqui observado entre uma fachada principal 
leve, reduzida a uma linha horizontal, e uma fachada 
posterior monumental tem precedente no Teatro 
Castro Alves, cujo projeto, de autoria de Bina Fonyat, 
data de 1957 e foi alvo de muitas críticas da parte de 
Diógenes e Assis.

elegant pavilion, reminiscent of a bird’s wings. The lightness 
of this main façade counters the monumentality of the 
rear, 54 x 16m façade, due to the sloping terrain. Wisely, 
the architects attenuated the weight of this façade by 
cantilevering it on the ground and creating continuous, 
horizontal strips of windows and cobogós. The contrast 
observed here between a light main façade, reduced to 
a horizontal line, and a monumental rear façade, has 
precedence in the Castro Alves Theatre, whose design, 
authored by Bina Fonyat in 1957, was the subject of much 
criticism by Diógenes and Assis.

Fonte: Arquivo CEAB/FAUFBA

Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Pavilhão do Setor Artístico - Teatro 
(com Assis Reis, 1963) 

Último pavilhão da Escola Parque a ser concluído, 
tem sua planta formada por dois trapézios isósceles 
adossados nas suas bases menores. O trapézio maior 
abriga o teatro propriamente dito e, nas laterais do 
palco, salas de música, dança, coreografia e cenografia, 
além dos camarins. O trapézio menor corresponde 
a uma varanda-foyer, voltada para a praça central da 
Escola. O estreitamento na parte central do volume 
coincide com a calha central do seu telhado borboleta, 
elemento recorrente na obra de Diógenes das décadas 
de 1940 a 1960. 

O resultado para os que se aproximam da fachada 
principal do edifício, reduzida a uma delgada marquise 
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Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Pavilhão do Setor Artístico - Teatro 

Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’ 
Artistic Sector Pavilion - Theatre

[1]

[2]

Fonte: Fotos realizadas por Carol Sylos, jul. 2015 [1 e 4]; 
Acervo Centro Educacional Carneiro Ribeiro [2 e 3].

[3]

[4]
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Carneiro Ribeiro Educational Centre: ‘Park-School’
Integration of the arts

The “education through art” motto, recurrent in Anísio’s 
pedagogical discourse since the 1930s, is realised for the 
first time at the Carneiro Ribeiro Educational Centre. In 
the foyers of the three Class Schools opened in 1950, the 
integrated works of the new generation’s leading artists 
are featured. In Class School I, the “Jogos Infantis” panel by 
Carlos Bastos [1]; in Class School II, Carybé’s “Panorâmica 
de Salvador” panel, (his first work in Bahia) [2 and 3]; and 
in Class School III, Mario Cravo’s “Origem da Vida” panel. 
On Class School III ’s main façade, one encounters Mario 
Cravo’s copper sculpture, “Criança Desenhando”. 

The Centre’s most striking panels, however, are those 
executed between 1953 and 1955 and located in the Work 
Activities Pavilion: the frescoes “Trabalho de Costumes” by 
Paulista artist Carlos Magano and “A Evolução do Homem” 
by Jenner Augusto, on the Pavilion’s ground floor; Maria 
Célia’s tempera on wood panel  “O Ofício do Homem”, 

Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
Integração das artes 

A “educação pela arte”, recorrente no discurso 
pedagógico de Anísio desde a década de 1930, se 
concretiza pela primeira vez no CECR. As três escolas 
classe inauguradas em 1950 já abrigam, nos seus halls 
de entrada, obras integradas de autoria dos principais 
artistas da nova geração. Na Escola Classe I, o painel 
“Jogos infantis”, de Carlos Bastos [1]; na Escola Classe 
II, o painel “Panorâmica de Salvador”, primeira obra de 
Carybé na Bahia [2 e 3]; e na Escola Classe III, o painel 
“Origem da vida”, de Mário Cravo. Na fachada principal 
da Escola Classe III encontra-se, ainda, a escultura em 
vergas de cobre “Criança desenhando”, de Mário 
Cravo. 

Os painéis mais impactantes do CECR, contudo, são 
aqueles localizados no Pavilhão de Atividades de 
Trabalho, executados entre 1953 e 1955: os afrescos 
“Trabalho de Costumes”, do artista paulista Carlos 

Fonte: Núcleo de Artes: primórdios da arte moderna na Bahia. 
Salvador: Núcleo de Artes do Desenbanco, 1982.

Fonte: FURRER, Bruno (Org.). Carybé. Salvador: Odebrecht, 1989.[1] [2]

on the Pavilion’s mezzanine floor [3];  and the tempera 
on wood panels “Os Cinco Elementos” by Carybé [4] and 
“Força do Trabalho” by Mario Cravo, located in the male 
and female workshops respectively.

Magano, e “A evolução do homem”, de Jenner Augusto, 
localizados no hall do térreo; o painel em têmpera 
sobre madeira, “O ofício do homem”, de Maria Célia 
[3], no hall da sobreloja; e os painéis em têmpera sobre 
madeira, “Os cinco elementos”, de Carybé [4], e “Força 
do trabalho”, de Mário Cravo, nas oficinas masculina e 
feminina, respectivamente.

[3]

[4] Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015 [3 e 4]
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Rebatimentos da experiência baiana
Convênio Escolar de São Paulo

Antes mesmo da inauguração das três primeiras 
escolas-classe, em Salvador, em 1950, os “rebatimentos 
da experiência baiana”, como registrou Hélio Duarte, 
já se faziam notar em outras capitais brasileiras.  Ainda 
hoje, em pleno século XXI, a parceria entre Anísio e 
Diógenes no Centro Educacional Carneiro Ribeiro 
continua a servir de paradigma para novos e relevantes 
projetos de edifícios escolares. 

O Convênio Escolar, firmado em 1948 entre o 
Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo, foi o 
primeiro programa educacional brasileiro tributário da 
experiência baiana. O Presidente da Subcomissão de 
Planejamento deste programa foi Hélio Duarte, autor 
dos projetos das Escolas Classe II e III e dos primeiros 
estudos (não executados) para a Escola Parque, em 
Salvador. Entre 1949 e 1954, foram construídas, pelo 
Convênio Escolar, 70 escolas com funcionamento em 
tempo integral e equipamentos como biblioteca, parque 
infantil e teatro abertos à comunidade. Em muitas 
delas, o bloco de recreação correspondia a um galpão 
de forma abobadada, com arcos de concreto armado 
pré-moldados, como em diversos exemplos de escolas 
projetadas por Rebouças. Na fotografia acima, a Escola 
Estadual Pandiá Calógeras (1949), projetada por Duarte. 

Reverberations of Bahia’s experience
Convênio Escolar in São Paulo

Even before the opening of the first Class Schools in Salvador 
in 1950, the “reverberations of the experience of Bahia”, 
as Helio Duarte recalled, were already noted in other 
Brazilian cities. Even today, in the twenty-first century, the 
partnership between Anísio and Diógenes with respect to 
the Carneiro Ribeiro Educational Centre continues to serve 
as a model for new and relevant school building projects.

The Convênio Escolar (School Agreement), signed in 1948 
between the State Government and the Municipality of São 
Paulo, was the first Brazilian educational tax program in 
Bahia. The programme’s Planning Subcommittee chairman 
was Hélio Duarte, author of the Class Schools II and III 
projects and of the first (unimplemented) studies for the 
Park School in Salvador. Between 1949 and 1954, seventy 
full-time schools with facilities such as libraries, playgrounds, 
and theatres open to the community were built through 
the Convênio Escolar. In many of them, the recreation 
block was a domed warehouse with precast, reinforced 
concrete arches, as is the case with many schools designed 
by Rebouças. Featured in the photograph above, Pandiá 
Calógeras State School (1949), designed by Duarte.

Fonte: FERREIRA, Avany 
de Francisco & MELLO, 
Mirela Geiger de (Orgs.). 
Arquitetura Escolar Paulista 
– Anos 1950 e 1960. São 
Paulo: FDE-SP, 2006

Centros de Educação Elementar (CEE)

O “Plano para Construções Escolares para Brasília”, 
elaborado em 1957 por Anísio Teixeira, previa a 
criação de 28 Centros de Educação Elementar (CEE), 
um para cada Unidade de Vizinhança prevista no Plano 
Piloto de Lucio Costa. Cada CEE seria formado por 
quatro jardins de infância, quatro Escolas Classe – uma 
para cada superquadra – e uma Escola Parque, com 
capacidade total para 2.000 alunos. Somente cinco dos 
28 CEE previstos foram construídos, sendo o primeiro 
o das superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul, cuja 
Escola Parque foi projetada por José de Souza Reis e 
inaugurada em 1960.

Centres of Elementary Education (CEE)

The “School Buildings Plan for Brasilia”, prepared by Teixeira 
in 1957, provided for the establishment of twenty-eight  
Centres of Elementary Education (CEE), one for each of 
the anticipated Neighbourhood Units in Lucio Costa’s Pilot 
Plan. Each CEE would be comprised of four kindergartens 
and four Class Schools - one for each superblock - and a 
Park School with a total 2,000-student capacity. Only five 
of the planned twenty-eight CEEs were built, the first one 
being that of superblocks 107, 108, 307, and 308 South, 
whose Park School was designed by José de Souza Reis and 
inaugurated in 1960.

Fonte: http://arquiteturadobrasil.com.br
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Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) 

Entre 1983 e 1987, quando Darcy Ribeiro – discípulo 
confesso de Anísio Teixeira – ocupou a Secretaria 
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, durante 
o governo de Leonel Brizola, foram construídos 80 
Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), 
baseados em um projeto pedagógico de ensino em 
tempo integral. O projeto desenvolvido por Niemeyer 
se baseava em peças pré-fabricadas de concreto 
armado.

Integrated Centres for Public Education (CIEP)

When Teixeira’s avowed disciple Darcy Ribeiro served at 
the State of Rio de Janeiro’s Secretariat of Education from 
1983 to 1987, under Leonel Brizola’s governorship, eighty 
Integrated Centres for Public Education (CIEP) were built 
based on a pedagogical project for full-time education. 
The design developed by Niemeyer was based on precast, 
reinforced concrete.

Fonte: http://www.niemeyer.org.br

Centros Educacionais Unificados (CEU) 

Segundo os arquitetos responsáveis pela sua concepção, 
Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, 
os Centros Educacionais Unificados (CEU), construídos 
pela Prefeitura de São Paulo na periferia da cidade, têm 
como principal referência a Escola Parque baiana. A 
imagem acima retrata o CEU Jambeiro, em Guaianazes, 
Zona Leste de São Paulo, inaugurado em 2003, 
cujo projeto executivo foi desenvolvido pela Brasil 
Arquitetura.

Unified Educational  Centres (CEU)

According to the  architects responsible for its design, 
Alexandre  Delijaicov, André Takiya  and Wanderley Ariza, 
the Unified Educational Centres (CEU), built by  the 
Municipality of São  Paulo on the outskirts of  the city, 
have as their main reference the Park School built in Bahia. 
The image above portrays CEU Jambeiro, in Guaianazes, 
in East São Paulo, inaugurated in  2003, whose technical  
design was developed by the studio Brasil Arquitetura. 

Foto realizada por David Rêgo Júnior, cedida por André Takiya.
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Prédio de construção extensível 
(1948) 

No âmbito do Plano de Edificações Escolares da 
Bahia, elaborado por Anísio, se previu um sistema de 
edificações escolares primárias para os núcleos urbanos 
do interior do Estado, que agregou um aspecto 
inovador: a adoção de um módulo básico e do conceito 
de “construção extensível”, o que permitiu que, através 
de sucessivas ampliações previstas no projeto original, 
uma escola pequena pudesse continuar atendendo 
às demandas de cidades em acelerado crescimento 
populacional. 

O “prédio de construção extensível” concebido por 
Diógenes deveria atender aos núcleos urbanos do 
interior do Estado com população entre 400 e 10.000 
habitantes. O edifício seria construído a partir do 
módulo básico de 1,25m. O resultado seria, nas palavras 
de Anísio, “uma arquitetura de grande singeleza, 
podendo nele ser utilizado qualquer material de 
construção, até mesmo adobes, funcionando as colunas 
como gigantes de sustentação”. Devido à escassez de 
materiais modernos e de mão de obra qualificada no 
interior do Estado, onde viria a ser construída a maioria 
das escolas projetadas, no prédio de construção 
extensível, Diógenes utilizou tecnologias construtivas e 
soluções formais modestas.

Building of extensible construction 
(1948) 

The Bahia School Buildings Plan developed by Anísio allowed 
for a system of primary school buildings for the State’s 
urban centres which added an innovative aspect: the 
adoption of a basic module and the concept of “extensible 
construction”, that allowed for a small school to continue 
to meet the needs of cities undergoing rapid population 
growth through successive expansions provided for in the 
original design.

The “building of extensible construction” conceived of by 
Diógenes would serve urban centres with a population 
of between 400 and 10,000 inhabitants in the State’s 
interior. The building would be built starting from a basic 
module of 1.25m. In Anísio’s words, the result would be 
“an architecture of great simplicity, employing any building 
materials, even clay-brick, with columns serving as gigantic 
supports.” Due to the shortage of modern materials and 
skilled laborers in the State’s interior where the bulk of the 
school projects were to be built, Diógenes used traditional 
building technologies and simple formal solutions.

“A necessidade de construir, o mais rapidamente possível, não alguns prédios, 
mas todo um sistema escolar, exige planos de economia e construção em massa 
que não são fáceis de traçar.”

“The necessity of building not just some buildings, but an entire school system, as soon as 
possible, requires a savings program and mass construction which are not easy to plot.”

Anísio Teixeira, 1950

[1]  A célula inicial do prédio de construção extensível 
era a escola mínima, concebida para “povoados e 
arraiais diminutos, onde só caiba a escola isolada”, a ser 
implantada em terrenos de um hectare. Trata-se de 
“um prédio de tamanha simplicidade que nem sequer 
possui janelas. É uma classe com paredes meias e uma 
porta. Em torno, uma pequena área coberta. Ao lado, a 
instalação sanitária mínima”. 

[2] Com o futuro crescimento populacional da 
localidade e a consequente demanda por novas salas 
de aula, a escola mínima poderia ser ampliada para se 
transformar em uma escola de duas classes. 

[3]    A escola nuclear é formada por três salas de aula 
– uma para cada um dos três primeiros graus de ensino 
–, diretoria, biblioteca e residência do zelador, além de 
área coberta para recreio. Prevista para ser construída 
nas vilas e povoados mais densos, correspondia à escola 
de duas classes, com o acréscimo de uma sala de aula e 
a ampliação do recreio coberto. 

[1] The initial cell of the building of extensible construction 
was the minimal school, designed for “tiny villages and 
hamlets that only have room for a single school”, to be 
constructed on one hectare of land. It is “a building of 
such simplicity that it doesn’t even have windows. It is a 
classroom with half walls and a door. Surrounding it is a 
small covered area. Beside it, a minimal sanitary unit.“

[2]   With future population growth and the consequent 
need for new classrooms, the minimal school could be 
expanded to become a two-classroom school.

[3] The nuclear school consists of three classrooms (one 
for each of the first three educational levels), the school’s 
administration offices, library, and caretaker’s house, and 
a covered area for recreational activities. Slated to be built 
in villages and denser settlements, it corresponded to the 
two-classroom school with the addition of a classroom and 
expansion of the covered playground.

[1]

[3]

[2]
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[4] O grupo escolar médio seria construído nas 
pequenas cidades e teria, além de seis salas de aula, 
salas administrativas, biblioteca, espaços para os clubes 
escolares, auditório, salas de desenho, artes industriais 
e ciências, além de amplas áreas cobertas para recreio. 

[5]  O grupo escolar completo estaria “em condições, 
afinal, de permitir o regular funcionamento da escola 
primária de cinco séries e de um centro recreativo e 
cultural da comunidade”. 

[4] The ‘medium school group’ was to be built in small 
towns and was to dispose of six classrooms in addition to 
administrative offices, a library, spaces for school clubs, an 
auditorium, rooms for drawing, industrial arts, and science, 
and large, covered recreational areas.

[5] The ‘full school group’ would be “in a position, finally, 
to permit the proper functioning of an elementary school 
(grades one through five) and a community recreational 
and cultural centre.”

[4]

[5]
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Instituto de Educação Euclides Dantas 
(1952) 

O Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória 
da Conquista, foi inaugurado por volta de 1952. Seu 
projeto arquitetônico é uma adaptação do grupo escolar 
completo desenhado por Diógenes, com alterações 
volumétricas no pavilhão do auditório, Muitas escolas 
estaduais ainda hoje em funcionamento no interior 
do Estado foram construídas a partir do projeto do 
prédio de construção extensível de Rebouças, tais 
como o Colégio Estadual Cândido Meireles, em Cairú, 
que corresponde a uma escola nuclear, ou o Centro 
Educacional Teodoro Sampaio, em Santo Amaro, uma 
variação do projeto do grupo escolar médio. 

Euclides Dantas Educational Institute 
(1952) 

The Euclides Dantas Educational Institute in Vitória da 
Conquista was inaugurated around 1952. Its architectural 
design is an adaptation of the ‘full school group’ designed 
by Diógenes, with volumetric changes to the auditorium’s 
pavilion. Many public schools still operating in Bahia’s 
towns, such as the ‘nuclear’ Cândido Meireles State Middle 
School in Cairú or the Teodoro Sampaio Educational Centre 
(a variation of the ‘medium school group’ project) were built 
employing Rebouças’ building of extensible construction 
project.

Fonte: Acervo do Instituto de 
Educação Euclides Dantas. 

Escola nuclear em Catu 
(1950) 

Ao final da gestão de Anísio Teixeira à frente da 
Secretaria Estadual de Educação, em 1950, apenas três 
prédios de construção extensível previstos no Plano 
de Edificações Escolares estavam concluídos, enquanto 
47 se encontravam em construção e 20 haviam sido 
iniciados, totalizando 70 edificações. Destas, 49 
correspondiam a escolas nucleares ou a escolas de 
duas classes, 15 eram escolas mínimas, quatro eram 
grupos escolares médios e somente duas eram grupos 
escolares completos.

‘Nuclear School’ in Catu
(1950) 

At the end of Anísio Teixeira’s management as the head 
of the Bahia State Department of Education in 1950, only 
three of the buildings of extensible construction referred to 
in the Plan for Educational Buildings had been completed, 
while forty-seven were still under construction and the 
construction of twenty more had been initiated, totalling 
seventy buildings. Of these, forty-nine were nuclear schools 
or two-classroom schools, fifteen were minimal schools, four 
were medium school groups, and only two were full school 
groups.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA
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Ginásio da Bahia – Setor do Garcia 
(1949) 

Em 1947, Salvador possuía apenas duas instituições de 
educação secundária: o Colégio da Bahia e o Instituto Normal 
da Bahia (atual ICEIA), no Barbalho, voltados à formação do 
magistério primário. Anísio propôs a descentralização do 
Colégio da Bahia, através da criação de seções ginasiais nos 
bairros de Nazaré, Liberdade, Itapagipe, Brotas e Garcia. 

As duas primeiras seções de bairro foram criadas em 1948, 
ambas instaladas em imóveis existentes: a de Nazaré (atual 
Colégio Severino Vieira) e a da Liberdade (no local da Escola 
Duque de Caxias). A seção de Itapagipe foi construída no 
início dos anos 1950, na Ribeira (atual Ginásio Estadual João 
Florêncio Gomes), enquanto as seções do Garcia e de Brotas 
não chegaram a ser criadas. Para a seção do Garcia, Diógenes 
elaborou, em 1949, um interessante projeto, que deveria estar 
conectado ao Teatro Castro Alves, então em construção, e 
cujo programa, desenvolvido por Anísio, contemplava um 
centro de formação artística.

Ginásio da Bahia–Garcia Branch
(1949)

In 1947, Salvador disposed of only two institutions of secondary 
education – Colégio da Bahia and Instituto Normal da Bahia 
(currently ICEIA) in Barbalho – geared toward training primary 
teachers. Anísio proposed the decentralization of Colégio da 
Bahia through the creation of branches in the Nazaré, Liberdade, 
Itapagipe, Brotas, and Garcia neighbourhoods. 

The first two neighbourhood branches, in Nazaré (now Colégio 
Severino Vieira) and Liberdade (at the location of Escola Duque 
de Caxias) were created in 1948. The Itapagipe branch was built 
in the early 1950s in Ribeira (the present-day Ginásio Estadual 
João Florêncio Gomes), while the Garcia and Brotas branches 
were never created. Diógenes produced an interesting design for 
the Garcia branch in 1949, which was supposed to be connected 
to the Castro Alves Theatre, under construction at the time, and 
whose programme, developed by Anísio, contemplated an artistic 
training centre.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA



revolucionar o ensino 247diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Ginásio da Bahia – Setor do Garcia 
(1949) 

O complexo arquitetônico possui três pavimentos e é 
formado por cinco pavilhões, sendo três deles paralelos 
entre si – administração, laboratórios e oficinas – e 
conectados transversalmente por dois conjuntos 
paralelos de passagens cobertas. 

O pavilhão da administração, localizado mais ao norte, 
é prolongado nas extremidades para se articular ao 
pavilhão da escola-classe e ao auditório, e em um destes 
prolongamentos, abriga os serviços de assistência 
estudantil, inseridos em um volume de forma orgânica 
voltado para a grande área aberta e coberta do 
pavimento térreo, criando um contraste formal com 
a rigidez geométrica do restante do complexo. Na 
extremidade leste do pavilhão administrativo, e implantado 
transversalmente a ele, encontra-se o pavilhão da escola 
classe, ao qual é conectado por rampas. 

Ginásio da Bahia – Garcia Branch 
(1949) 

The three-storey architectural complex consists of five 
pavilions, three of them (for administration, laboratories, 
and workshops) parallel to one another and transversely 
connected by two parallel sets of covered walkways.

The administrative pavilion, located further north, is 
extended at the extremities to link to the Class School and 
auditorium pavilions. One of these extensions houses the 
student assistance services in an organic volume facing the 
large open and covered ground floor space, which creates 
a formal contrast to the rest of the complex’s geometric 
rigidity. At the eastermost end of the administrative pavilion 
and deployed transversally is the Class School pavilion, to 
which the administrative pavilion is connected via ramps.Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA
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Ginásio da Bahia – Setor do Garcia 
(1949) 

Visando resolver o problema da implantação do 
conjunto em um terreno íngreme, o pavilhão dos 
laboratórios encontra-se implantado paralelamente e 
a meio nível com relação ao pavilhão administrativo, 
sendo conectado a ele por duas rampas cobertas e 
paralelas. 

O pavilhão de oficinas é aquele localizado mais a sul, 
e também se conecta ao pavilhão de laboratórios por 
duas passagens cobertas paralelas e em rampa. Tanto 
o pavilhão dos laboratórios quanto o pavilhão de 
oficinas possuem telhado borboleta, com duas águas 
convergindo para o eixo longitudinal.

Ginásio da Bahia – Garcia Branch 
(1949) 

Aiming to solve the problem of the complex’s deployment 
on a steep terrain, the laboratories pavilion is implanted 
parallel and midway to the administrative pavilion, 
connecting to it via two parallel, covered ramps.

The workshops pavilion is the one located further south, 
also connecting to the laboratories pavilion via two parallel 
passageways and a covered ramp. Both the laboratories 
and workshops pavilions have butterfly roofs, with gables 
converging at the longitudinal axis.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA
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Centro Educacional de Maceió 
(1953) 

Em 1953, por indicação de Anísio, então Diretor do 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 
Diógenes elaborou, em parceria com o arquiteto 
Fernando Machado Leal, o projeto do Centro 
Educacional do Estado de Alagoas, atual Centro 
Educacional de Pesquisa Aplicada (CEPA), no bairro 
do Farol, em Maceió. Claramente inspirado no Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro e em outros projetos 
de edificações escolares de Diógenes, foi inaugurado 
em 1958, com apenas quatro pavilhões. Nos anos 
seguintes, os demais pavilhões previstos no projeto 
original de Diógenes foram sendo construídos e o 
Centro Educacional de Maceió se tornou um dos 
maiores complexos educacionais do Brasil. 

O projeto corresponde a um conjunto de pavilhões 
dispostos em um grande parque. Alguns são totalmente 
independentes, enquanto outros se articulam através 
de passarelas cobertas. Os pavilhões da biblioteca, 
da escola secundária, da escola normal e da escola 
de aplicação são bastante simples: prismas de base 

Maceió Educational Centre 
(1953) 

In 1953, at the suggestion of Anísio, who was then Director 
of the National Institute of Pedagogical Studies (INEP), 
Diógenes elaborated the Alagoas State Educational Centre 
in partnership with architect Fernando Machado Leal 
(currently the Educational Centre of Applied Research - 
CEPA), in the city of Maceió’s Farol neighbourhood. Clearly 
inspired by the Carneiro Ribeiro Educational Centre and 
Diógenes’ other school buildings projects, it was inaugurated 
in 1958 with only four pavilions. In the following years, the 
remaining pavilions provided for in Diógenes’ original design 
were built, making the Maceió Educational Centre one of 
the largest educational complexes in Brazil. 

The project is a set of pavilions in a large park. Some are 
completely independent, while others are connected via 
covered walkways. The library and school pavilions are quite 
simple: single-storey rectangular prisms with gable roofs. 
The restaurant, the music, dance, and exposition pavilions, 
and the gymnasium have a vault-like shape and are 
structured by a series of concrete arches, greatly resembling 
the Pedregulho Gymnasium in Rio de Janeiro designed by 

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA

retangular, com um único pavimento e cobertura em 
uma água. Já o restaurante,  os pavilhões de música, das 
exposições, de  dança e o ginásio possuem cobertura 
em abóbada de berço, estruturados por um sucessão 
de arcos de concreto, se assemelhando bastante ao 
ginásio do Pedregulho, no Rio de Janeiro, projeto de 
Affonso Eduardo Reidy, e a uma série de projetos que 
Diógenes já havia realizado, àquela altura, para Anísio. 

O pavilhão das oficinas corresponde a um prisma de 
planta quadrada, com cobertura em sheds. O projeto 
do teatro, por sua vez, nunca chegou a ser executado 
e possuía clara influência da proposta elaborada em 
1931 por Le Corbusier para o concurso do Palácio dos 
Sovietes, em Moscou.

Affonso Eduardo Reidy and a series of Diogenes’ projects 
that had already been carried out for Anísio.  

The workshops pavilion, which had already been built, is a 
large square prism with a ‘shed’ roof.  The theatre project 
was never executed and showed clear influences of a 1931 
proposal made by Le Corbusier for the Palace of the Soviets 
public competition in Moscow.

Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA
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“Enquanto o [centro educacional] daqui levou 20 anos para ser feito, o de lá [de 
Maceió] fizeram em quatro anos. Tinha escola normal, ginásio coberto, teatro, 
escola de arte, escola primária, jardim de infância, ginásio. Tudo isso num imenso 
terreno, perto do farol.

Fui lá várias vezes e não sabia que estavam continuando o trabalho. Quando fui 
projetar a Salgema, me falaram que o Centro Educacional era a maior obra que o 
Estado tinha. Aí eu saí para ver. Cheguei lá e tomei um susto. Tudo pronto. Puxa, 
tem momentos em que, na terra da gente, não valemos nada. Tem lá uma casa 
que talvez seja a minha melhor obra em termos sentimentais. É a escolinha de 
arte. Quando eu olhei, que vi a escolinha de arte lá, fiquei emocionado. Eu estava 
na sala que havia imaginado, e estavam ali os meninos, como eu havia pensado.”

“While the [educational center] here took twenty years to complete, the one there 
[Maceió] was completed in four. There was a normal school, an indoor gym, a theatre, 
an art school, an elementary school, a kindergarten, and an outdoor gym. All this on a 
huge piece of land near the lighthouse.

I had been there several times and did not know they were continuing the work. 
When I was designing the Salgema, they told me that the Educational Center was the 
greatest work in the State. Then I went out to see. I arrived there, and I was shocked. 
Everything was done. Boy, there are times when, in our own land, we are worth nothing. 
There’s a house there that is perhaps my best work in sentimental terms. It is a small 
art school. When I looked and saw the little art school there, I was moved. I was in the 
room I had imagined, and all the boys were there, just as I had conceived in my mind.”

Diógenes Rebouças 1994
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A contribuição de Diógenes Rebouças à Universidade 
Federal da Bahia se deu em múltiplas frentes. 
Como professor da Escola de Belas Artes da então 
Universidade da Bahia, a partir de 1952, participou 
ativamente da (re)estruturação do curso de 
arquitetura promovida naquele período, inclusive na 
incorporação de professores como Bina Fonyat, autor 
do projeto do Teatro Castro Alves, e Lina Bo Bardi, 
autora do projeto do Museu de Arte Moderna da 
Bahia e assistente de Diógenes, em 1958, na disciplina 
“Teoria da Arquitetura”. 

A disciplina cativa de Diógenes, contudo, era a de 
“Grandes Composições”, ministrada aos alunos do 
último ano do curso de graduação. Catedrático a 
partir de 1967, ele foi, indiscutivelmente, uma das mais 
importantes lideranças da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA, junto com os professores Américo Simas Filho 
e Walter Gordilho. A sua aposentadoria compulsória, 
ao atingir os setenta anos de idade, em 1984, teve um 
impacto muito forte na sua vida. 

Além do seu papel referencial na formação de muitas 
gerações de arquitetos ao longo de mais de trinta anos 
de magistério, Diógenes também contribuiu de modo 
decisivo na constituição física da UFBA, coordenando 
a elaboração dos projetos arquitetônicos de algumas 
das suas mais importantes unidades, como a Escola 
Politécnica (1953-60) e a Faculdade de Arquitetura 
(1963-71), ambas no campus da Federação, e a 
Faculdade de Farmácia, atual Instituto de Ciências da 
Saúde (1957-63), no campus do Canela. 

A Escola Politécnica – um prisma horizontal com 
cobogós, brises, venezianas de madeira, marquises e 
pilares em “V” – representa a vinculação à arquitetura 
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moderna da “escola carioca” de Lucio Costa, 
Niemeyer e Reidy, que caracterizou sua produção a 
partir de meados da década de 1940. A Faculdade de 
Arquitetura, por sua vez, corresponde à adesão do 
arquiteto baiano ao brutalismo que, no Brasil, esteve 
vinculado principalmente à escola paulista, liderada 
por Vilanova Artigas, caracterizada pela utilização dos 
materiais aparentes – especialmente o concreto – e 
pela expressividade formal dos elementos estruturais, 
com pilares escultóricos e de seção variável. 

Além destes projetos, Diógenes coordenou um 
estudo para a ocupação física do Campus da 
Federação (e Ondina) e os anteprojetos para quatro 
edificações que ficariam localizadas naquele campus: a 
Biblioteca Central, a Escola de Belas Artes, o edifício 
do Restaurante Universitário e Intercurso Social e 
um Pavilhão de Aulas. Estes estudos, elaborados em 
1973, contaram com a colaboração dos arquitetos 
João Cypriano Brasileiro, Sônia Kalil e Fernando 
Fahel. Foi ainda o coordenador, em 1956, do concurso 
público nacional de anteprojetos para a nova sede da 
Faculdade de Direito, na Graça, vencido pelo jovem 
arquiteto mineiro Décio Machado, e que resultou no 
edifício inaugurado em 1961. 

A dedicação e compromisso de Diógenes com 
a UFBA resultaram na concessão do título honorífico 
de Professor Emérito post mortem, em 1996.

Diógenes Rebouças’ contribution to the Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) occurred on multiple fronts. 
As professor at the School of Fine Arts of the then-
Universidade da Bahia, starting in 1952, he actively 
participated in the (re)structuring of the undergraduate 
program in Architecture promoted during that time 
period, including the incorporation of teachers such as 
Bina Fonyat, author of the Castro Alves Theatre project, 
and Lina Bo Bardi, author of the Museum of Modern Art 
of Bahia project and Diógenes’s assistant in the “Theory 
of Architecture” course in 1958.

Diógenes’ main course, however, was that of  “Great 
Compositions”, taught to senior undergraduate students. 
A full professor since 1967, he was indisputably one of the 
most important leaders of UFBA’s Faculty of Architecture, 
alongside professors like Américo Simas Filho and Walter 
Gordilho. His mandatory retirement upon reaching the age 
of seventy in 1984 had a very strong impact on his life.

In addition to his referential role in the education of many 
generations of architects over more than thirty years of 
teaching, Diógenes also contributed decisively to the 
physical constitution of UFBA, coordinating the architectural 
designs for some of its most important buildings, such 
as the Polytechnic School (1953-60) and the Faculty of 
Architecture (1963-71), both on the Federação campus, 
and the Faculty of Pharmacy [current Institute of Health 
Sciences] (1957-63) on the Canela campus.

The Polytechnic School - a horizontal prism with cobogós 
(perforated ceramic screens), brise-soleils, wooden louvres, 
awning, and V-shaped columns - represents the link to the 
modern architecture of Lucio Costa’s, Niemeyer’s, and 
Reidy’s “Carioca school”, featured in Diógenes’ production 
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from the mid-1940s onwards. The Faculty of Architecture, 
in turn, corresponds to the architect’s adherence to 
brutalism which, in Brazil, was linked mainly to the 
“Paulista school” (led by Vilanova Artigas), characterized 
by the use of apparent materials - especially concrete - 
and by the formal expressiveness of structural elements, 
with sculptural columns of variable sections.

In addition to these projects, Diógenes coordinated a 
study for the physical occupation of the Federação (and 
Ondina) campus as well as the preliminary drafts for four 
buildings that would be located on the campus: the Central 
Library, the School of Fine Arts, the University Cafeteria 
and Social Intercourse Building, and a Lecture Hall. These 
studies, developed in 1973, included collaboration with 
the architects João Cypriano Brasileiro, Sonia Kalil, and 
Fernando Fahel. In 1956, he also coordinated  the national 
competition for the new Faculty of Law, in Graça, won by the 
young architect Décio Machado (from Minas Gerais), which 
resulted in the building which was inaugurated in 1961.

Diógenes was posthumously awarded the honorary title of 
Professor Emeritus by the Universidade Federal da Bahia 
in 1996, in recognition of his dedication and commitment 
to UFBA.
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“Queriam uma Escola Politécnica vagabundinha. Levantei o programa. Arranjei 
um grupo de professores para fazer o programa: o [Hernani] Sobral, o [Magno] 
Valente, três ou quatro professores de alto peso. Um programa no nível de uma 
escola moderna para formar o técnico de amanhã. Então, é o projeto de um 
edifício, e não uma besteirinha, há uma ideia.”

Diógenes Rebouças, 1994

Escola Politécnica da UFBA: anteprojeto original 
(com Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho, 1953)

O ambicioso anteprojeto elaborado em 1953 por 
Diógenes, em coautoria com outros dois professores 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
da Bahia (FAUFBA) – Fernando Leal e Bina Fonyat 
–, era formado por quatro blocos com programas e 
formas distintas, distribuídos ao redor de uma grande 
esplanada e articulados por uma sinuosa marquise. 

O bloco I, longa lâmina horizontal implantada no 
lado sul da esplanada, foi o único efetivamente 
construído.  Inaugurado  em  1960,  deveria  abrigar a 
biblioteca, a administração,  vários departamentos e 
os grandes ateliês de modelos e maquetes. O bloco 
II, na extremidade leste da esplanada, corresponderia 
a uma torre de nove pavimentos, elevada sobre um 
embasamento de três pavimentos, e abrigaria os 
departamentos de Física, Eletricidade e Química, além 
dos respectivos laboratorios e de usinas piloto. O bloco 
III, localizado no centro da esplanada, possuía planta 
circular e aparência de nave espacial; deveria abrigar 
oito anfiteatros dispostos radialmente, com capacidade 
para 200 alunos cada. O bloco IV, no lado oeste da 
esplanada, corresponderia a um grande auditório com 
capacidade para 2.000 pessoas.

UFBA’s Polytechnic School: original preliminary design 
(with Fernando Machado Leal and José Bina Fonyat Filho, 1953) 

The ambitious preliminary draft developed by Diógenes 
in 1953 and co-authored by two other professors from 
UFBA’s Faculty of Architecture – Fernando Leal and Bina 
Fonyat, the Polytechnic School was comprised of four 
blocks with distinct programmes and shapes, distributed 
around the edges of the large esplanade and connected 
by a winding marquee. 

Block I, a long horizontal strip deployed on the esplanade’s 
south side, was the only one actually built . Opened in 
1960, it was to house the library, the administration, 
various departments, and large modeling workshops. 
Block II, a nine-storey tower elevated on a three-storey 
foundation and located on the easternmost side of the 
esplanade, was to house the Physics, Electricity, and 
Chemistry Departments and their respective laboratories, 
in addition to pilot plants.  Block III, located in the centre 
of the esplanade, had a circular plan and the appearance 
of a spacecraft; it was to accommodate eight, radially-
arranged amphitheatres, each with a 200 student-
capacity.  Block IV, on the west side of the esplanade, was 
to be a large 2,000-capacity auditorium.

“They wanted a crappy Polytechnic School. I developed the programme. I invited in a 
group of teachers to build the programme: [Hernani] Sobral, [Magno] Valente, three 
or four teachers of excellent repute. A programme with the caliber of a modern school 
to shape tomorrow`s technicians. So, this is the design of a building and not some 
stupid little thing, there’s an idea there.”

Diogenes Rebouças 1994

Fonte: Acervo Escola Politécnica/UFBA
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Escola Politécnica da UFBA: anteprojeto original 
(com Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho, 1953)

UFBA’s Polytechnic School: original preliminary design 
(with Fernando Machado Leal and José Bina Fonyat Filho, 1953) 

Fonte: Acervo Escola Politécnica/UFBA
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Escola Politécnica da UFBA: anteprojeto original 
(com Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho, 1953)

UFBA’s Polytechnic School: original preliminary design
(with Fernando Machado Leal and José Bina Fonyat Filho, 1953) 

Fonte: Acervo Escola Politécnica/UFBA
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Escola Politécnica da UFBA: Bloco I 
(com Fernando Machado Leal e José Bina Fonyat Filho, 
1953-1960) 

O edifício, inaugurado em 1960, corresponde ao bloco 
I do projeto elaborado por Diógenes, Fernando Leal 
e Bina Fonyat, em 1953. Uma típica lâmina horizontal, 
apresenta uma série de elementos do repertório da 
arquitetura moderna da escola carioca, com destaque 
para os marcantes cobogós da fachada norte, para a 
escada helicoidal inserida em um volume cilíndrico 
independente articulado ao edifício e para a marquise 
do acesso principal, apoiada em uma sequência de 
robustos pilotis em “V”. Na fachada sul, aparecem, 
ainda, os brise soleils e as esquadrias em veneziana 
de madeira. A composição clássica tripartite em 
embasamento, corpo e coroamento, com tratamentos 
distintos, recorrente na arquitetura moderna brasileira, 
se faz presente também neste projeto.

UFBA’s Polytechnic School: Block I 
(with Fernando Machado Leal and José Bina Fonyat Filho, 
1953-1960) 

The building inaugurated in 1960 corresponds to Block I, 
designed by Diógenes, Fernando Leal, and Bina Fonyat in 
1953. A typical horizontal strip, it features a number of 
elements found in the “Carioca school” modern architectural 
repertoire, such as the striking cobogó (perforated ceramic 
screens) wall of the northern facade, the spiral staircase 
inserted into an independent, cylindrical volume connected 
to the building, and the main entryway’s awning supported 
on robust V-shaped pilotis. On the southern facade, the 
brise-soleils and wooden Venetian blinds are present. The 
classic tripartite composition (base, body and cap) with 
different treatments, and recurrent in modern Brazilian 
architecture, is also present in this project.

Fonte:  Acervo SUMAI/UFBA [1];  Acervo Escola Politécnica/UFBA [2 e 3]; Foto realizada por Carol Sylos, jul. 2015 [4].

[2]

[1]

[4]

[3]
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Faculdade de Arquitetura da UFBA 
(com Ana Maria Fontenelle e Analdino Lisboa, 1963-1971) 

O projeto elaborado para a FAUFBA entre 1963 e 
1964, contando com a colaboração de estudantes da 
própria Faculdade, consistia em um volume ao redor 
de um pátio central, a ser construído em quatro etapas. 
Segundo Heliodorio Sampaio, aconteceram sucessivas 
“mutilações, improvisos e deturpações” do projeto 
original, e o que foi efetivamente erguido de 1965 a 
1971 corresponde ao primeiro bloco, ao pórtico e 
aos dois auditórios sobrepostos. Contemporânea 
à sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (FAU-USP,) em São 
Paulo, com ela compartilha a estética brutalista, 
reconhecida na expressividade formal da estrutura 
em concreto armado aparente, com destaque para 

UFBA’s Faculty of Architecture
(with Ana Maria Fontenelle and Analdino Lisboa, 1963-1971) 

The project prepared for UFBA’s Faculty of Architecture 
between 1963 and 1964, with the collaboration of 
undergraduate students, consisted of a volume around a 
central courtyard, to be built in four stages. According to 
Heliodório Sampaio, there were successive “mutilations, 
improvisations, and deformations” of the original design, 
and what was actually built from 1965 to 1971 were 
the first block, the huge porch, and the two overlapping 
auditoriums. A contemporary of FAU-USP, in São Paulo, it 
shares its brutalist aesthetic, recognizable in the formal 
expressiveness of the reinforced, exposed concrete 
structure, with particular attention to the sculptural pillars 
with variable cross-sections, and the monumentality of its 
spaces.

[1] os pilares escultóricos, de seção variável, e para a 
monumentalidade dos espaços.
 
Com seus três volumes de dimensões, orientações 
e tratamentos distintos, o edifício da FAUFBA se 
diferencia do monólito de concreto cego e elevado 
da FAU-USP por ser um edifício aberto com clara 
diferenciação entre elementos estruturais e de vedação. 
Além disso, enquanto o edifício da FAU-USP é fechado 
e ensimesmado, o da FAUFBA é aberto e explora ao 
máximo a continuidade espacial entre o espaço interno 
da edificação e a paisagem circundante.

With its three volumes of varying dimensions, orientations, 
and treatments, the UFBA’s School of Architecture Building 
differs from FAU-USP’s elevated, blind concrete monolith 
in that it is an open building with clear differentiation 
between structural elements and walls. Also, while the 
FAU-USP building is closed and introverted, UFBA’s Faculty 
of Architecture building is open and maximally explores the 
spatial continuity between the interior of the building and 
the surrounding landscape.

[2]

Fonte:  Acervo Biblioteca Universitária 
Reitor Macedo Costa/UFBA [1]; 
Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia [2]
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[1]

[2]

Faculdade de Arquitetura da 
UFBA (com Ana Maria Fontenelle e 
Analdino Lisboa, 1963-1971)

UFBA’s Faculty of Architecture
(with Ana Maria Fontenelle and Analdino 
Lisboa, 1963-1971) 

Fonte:  Acervo Biblioteca Universitária Reitor 
Macedo Costa/UFBA [1 e 2]; fotos realizadas por 
Carol Sylos, jul. 2015 [3 e 4].

[3]

[4]
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Frames do vídeo “FAUFBA” de Manoel Sá, 2013.

Acessível em: https://www.youtube.com/watch?v=p_-a2e42Qeg

Faculdade de Arquitetura da 
UFBA (com Ana Maria Fontenelle e 
Analdino Lisboa, 1963-1971)

UFBA’s Faculty of Architecture
(with Ana Maria Fontenelle and Analdino 
Lisboa, 1963-1971) 

Foto realizada por Arina Vital na oficina de fotografia, 
jul. 2015.

Faculdade de Arquitetura da 
UFBA (com Ana Maria Fontenelle e 
Analdino Lisboa, 1963-1971)

UFBA’s Faculty of Architecture
(with Ana Maria Fontenelle and Analdino 
Lisboa, 1963-1971) 

Foto realizada por Arina Vital na oficina de fotografia, 
jul. 2015.
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As residências projetadas por Diógenes Rebouças 
são, provavelmente, a parte menos conhecida 
da sua produção arquitetônica. São também, 
indiscutivelmente, as obras mais sujeitas a 
intervenções descaracterizadoras e a demolições. De 
fato, poucas resistiram à valorização do solo urbano 
nas últimas décadas e à ausência de políticas públicas 
voltadas à preservação da arquitetura moderna. 

Seus proprietários foram importantes personagens 
da história baiana do século XX, como o economista 
Rômulo Almeida, o diretor dos Diários Associados e 
colecionador de arte Odorico Tavares, o médico e 
artista plástico Mirabeau Sampaio, o crítico de arte 
e diretor do Museu do Estado José Valladares, os 
banqueiros Clemente Mariani e Fernando Goes, os 
cacauicultores Martinho Conceição e Gileno Amado, 
o empresário e colecionador Carlos Costa Pinto e o 
engenheiro Nilo Simões Pedreira, vice-presidente da 
Construtora Norberto Odebrecht. 

Concentradas principalmente em Salvador e em 
Itabuna, cidade com a qual Diógenes sempre 
manteve estreitas relações, essas casas tiveram papel 
relevante na difusão da arquitetura moderna na 
Bahia, adotando um repertório, de resto, recorrente 
na produção brasileira do período: pilotis, telhado 
borboleta, rampas, cobogós e esquadrias em 
venezianas de madeira. 

No caso de Salvador, estas residências se concentram 
nos bairros localizados ao sul do centro, para os 
quais as classes mais abastadas migraram a partir do 
início do século XX, como Vitória, Graça e Barra. Em 
alguns casos, elas se situam em novos loteamentos 

modernizar o morar

desenhados pelo próprio Diógenes, como ocorre 
com as residências Fernando Goes e Odorico 
Tavares, construídas no Jardim Ypiranga (Morro 
Ipiranga). 

Em meados dos anos 1950, em projetos como o da 
residência Fernando Goes, Diógenes tenta superar a 
influência de Oscar Niemeyer, predominante na sua 
arquitetura residencial até então, e, como fizera Lucio 
Costa anos antes, passa a incorporar referências à 
arquitetura tradicional, como os telhados em duas 
águas com beirais, as grandes varandas e a utilização 
da gelosia como elemento de proteção solar. 

Influenciada por Niemeyer ou Lucio Costa, a 
arquitetura residencial de Diógenes esteve alinhada 
com os princípios da arquitetura moderna desde, 
pelo menos, meados dos anos 1940. Isso não 
impediu, contudo, que, no final da década de 1950, 
Diógenes elaborasse, em coautoria com o arquiteto 
Euvaldo Reis, o projeto de uma residência em estilo 
colonial norte-americano para o empresário Carlos 
Costa Pinto (atual Museu Carlos Costa Pinto), no 
Corredor da Vitória, sem qualquer semelhança 
com o restante da produção do arquiteto à época. 
Embora seja inegável a participação de Diógenes 
neste projeto, trata-se, sem dúvida, de um ponto fora 
da curva. 

The houses designed by Diógenes Rebouças are likely the 
least known part of his architectural production. They are 
also indisputably the works that have most been subject 
to deforming interventions and demolitions. In fact, few 
houses have resisted the appreciation of urban land in 
recent decades and the lack of public policies for the 
conservation of modern architecture.

The owners of these houses were important figures of 
20th century Bahian history: economist Romulo Almeida, 
director of the Diários Associados and art collector Odorico 
Tavares, medical doctor and artist Mirabeau Sampaio, art 
critic and State Museum director José Valladares, bankers 
Clemente Mariani and Fernando Goes, cocoa farmers 
Martinho Conceição and Gileno Amado, entrepreneur and 
collector Carlos Costa Pinto, and engineer Nilo Simões 
Pedreira - vice-president of the Odebrecht Organization.

Concentrated mainly in Salvador and Itabuna, a city 
with which Diógenes always maintained close ties, these 
houses played a relevant role in the spread of modern 
architecture, adopting a repertoire, moreover, which 
was recurrent in the Brazilian production of the time: 
pilotis, butterfly roof, ramps, cobogós (perforated ceramic 
screens), and wooden louvres.

In Salvador, these houses are mostly concentrated in 
neighborhoods such as Vitória, Graça, and Barra, located to 
the south of the downtown area, which the upper classes 
started migrating to in the early 20th century. In some 
cases, they are situated in new housing developments 
designed by Diógenes himself, as was the case with the 
Fernando Goes and Odorico Tavares houses, built in 
Jardim Ypiranga (currently Morro Ipiranga).

modernizing living

In the mid-1950s, with projects such as the Fernando 
Goes house, Diógenes tries to overcome Oscar Niemeyer’s 
influence, predominant in his residential architecture until 
then, and, as Lucio Costa had done years earlier, begins to 
incorporate references from traditional architecture, such 
as gable roofs with eaves, large porches, and the use of 
latticework as a solar protection element.

Influenced by Niemeyer or Lucio Costa, Diógenes’ 
residential architecture was in line with the principles of 
modern architecture since at least the mid-1940s. This 
does not prevent the fact, however, that at the end of 
the 1950s, Diógenes developed, jointly with the architect 
Euvaldo Reis, the plan of an American colonial-style house 
for businessman Carlos Costa Pinto (currently the Carlos 
Costa Pinto Museum) in Corredor da Vitória, which bore 
no resemblance to the rest of the architect`s production 
at the time. While Diógenes’ participation in this project 
is undeniable, it is undoubtedly uncharacteristic of his 
usual work.
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Foto de Pierre Verger / Fonte: Fundação Pierre Verger. As únicas imagens localizadas desta edificação 
foram realizadas por Pierre Verger e identificadas em pesquisa no acervo da Fundação.

Residência Oswaldo Augusto da Silva (1951)

Diógenes considerava esta casa, projetada para o 
engenheiro Oswaldo Augusto da Silva, em Amaralina, 
“uma das primeiras casas de arquitetura moderna 
construídas em Salvador”. Térrea, caracterizava-se 
pelas delgadas colunas e pelas esquadrias contínuas da 
fachada principal, onde estava instalada um mosaico 
de Mario Cravo. Destacava-se o telhado-borboleta, 
elemento recorrente na arquitetura de Diógenes nas 
décadas de 1940 e 1950, e que mostra a influência de 
projetos de Oscar Niemeyer, como a residência Passos, 
em Miguel Pereira (1939), e a residência Charles Ofair, 
no Rio de Janeiro (1943).

A residência Oswaldo Augusto da Silva foi demolida 
e as únicas imagens localizadas desta edificação foram 
realizadas por Pierre Verger e identificadas em pesquisa 
no acervo da Fundação Pierre Verger.

Oswaldo Augusto da Silva House (1951)

Diógenes considered this house, designed for engineer 
Oswaldo Augusto da Silva in the Amaralina neighborhood, 
“one of the first houses in modern architecture built in 
Salvador”. Single-storey, it was characterized by elegant 
columns and the continuous frames of the front façade, 
which featured a mosaic by Mario Cravo. The butterfly 
roof, a recurring element in Diógenes’ buildings in the 
1940s and 1950s, stood out, showing the influence of 
Oscar Niemeyer’s designs, such as the Passos House in 
Miguel Pereira (1939) and the Charles Ofair House in Rio 
de Janeiro (1943).

The Oswaldo Augusto da Silva house was demolished and 
the only photographs of this building were taken by Pierre 
Verger and identified through research in the archives of 
the Pierre Verger Foundation.
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Residência Martinho Conceição (1952) 

Ampla e refinada casa projetada por Diógenes na 
Avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça, em 
Salvador, para o pai de sua primeira esposa. Erguida sobre 
pilotis, possuía belos jardins de Roberto Burle Marx e 
móveis de Joaquim Tenreiro. Assim como em outras 
casas projetadas por Diógenes, o acesso ao pavimento 
superior, onde se localizavam os quartos, era feito por 
uma rampa em dois lances, com um leve guarda-corpo 
metálico. A parede de cobogós da varanda se assemelha 
à da residência do banqueiro Walther Moreira Salles 
(1948-51), no Rio de Janeiro, projeto do arquiteto Olavo 
Redig de Campos. A residência Martinho Conceição foi 
demolida na década de 1980.

Martinho Conceição House (1952)   

A spacious and refined house designed by Diógenes on 
Princesa Leopoldina Avenue in the Graça neighborhood, in 
Salvador, for the father of his first wife. Built on pilotis, it 
had beautiful gardens conceived by Roberto Burle Marx 
and furniture designed by Joaquim Tenreiro. As was the 
case with other houses Diógenes designed, access to the 
upper floor where the bedrooms were located was via a 
two-flight ramp with a light metal handrail. The cobogó wall 
(perforated ceramic screen) on the porch resembles that of 
banker Walter Moreira Salles’ house (1948-51) in Rio de 
Janeiro, designed by architect Olavo Redig de Campos. The 
Martinho Conceição House was demolished in the 1980s.

Fonte: Revista Casa & Jardim, São Paulo, nº 28, ago. 1956. 
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Residência Fernando Goes (1952)  

A residência projetada por Diógenes para o Vice-
presidente do Banco da Bahia, Fernando Goes, no 
Loteamento Jardim Ypiranga (atual Morro Ipiranga), 
demonstra a influência de Lucio Costa na obra do 
arquiteto baiano, com seu telhado em telhas-canal com 
grandes beirais, venezianas e gelosias de madeira, além 
de varandas e revestimentos em azulejos. Os jardins 
foram projetados por Roberto Burle Marx, e o projeto 
de Diógenes incorporou um painel de azulejos antigos 
proveniente da sede do Banco da Bahia, que havia sido 
demolida. 

Fernando Goes House (1952)   

The house designed by Diógenes for the Vice President of 
the Banco da Bahia, Fernando Goes, on Jardim Ypiranga 
(currently Morro Ipiranga), shows the influence of Lucio 
Costa in Diogenes’ work with its tiled roof with large eaves, 
wooden louvres, and latticework, in addition to porches and 
azulejos (glazed ceramic tiles). The gardens were designed 
by Roberto Burle Marx, and Diógenes’ plan incorporated a 
panel of old azulejos taken from the former headquarters 
of the Banco da Bahia, which had been demolished.

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

Residência Fernando Goes, Salvador – Bahia.
Fernando Goes House, Salvador – Bahia.

Fonte: Acervo pessoal de Assis Reis [1]; GOES, Carlos Tertuliano de. Fernando Goes: 
um homem e sua época. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 2006 [2]; Foto 
realizada por Nivaldo Andrade, ago. 2010 [3]; Fotos realizadas por Paulo Kalil, ago. 
2010 [4 e 5]. 
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Residência Odorico Tavares 
(com Fernando Machado Leal, 1956)

Telhado em duas águas, fachada principal baixa e 
marcada por quatro pequenas janelas quadradas, 
fachada posterior marcada pelas amplas esquadrias em 
veneziana de madeira e pelas pastilhas multicoloridas. 
Internamente, a recorrente – nos projetos de Diógenes 
– galeria de acesso aos quartos no pavimento superior 
se abre para a sala com pé-direito duplo. Trata-se de uma 
das poucas residências projetadas por Diógenes que 
ainda não foi demolida ou totalmente descaracterizada.

Odorico Tavares House 
(with Fernando Machado Leal, 1956)  

Gable roof, a low front façade with four small square 
windows, a rear façade with large wooden louvres and 
multicolored tessera glass tiles. Inside, the recurrent - in 
Diógenes’ designs - access gallery to the bedrooms located 
on the upper floor opens to a double-height living room. 
This is one of the few houses designed by Diógenes that 
has not been demolished or that has not completely lost its 
original character.

[1]

[2] [3]

[4]

Fonte: Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia [1];  ARAÚJO, Emanuel (Org.). Odorico 
Tavares: Minha casa baiana. Sonhos e desejos de um colecionador. São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2005 [2 e 3]; Foto realizada por Nivaldo Andrade, 
agosto de 2010 [4].
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Residência José Rebouças (década de 1950)
 

Construída em Vitória, capital do Espírito Santo, para o 
irmão mais velho de Diógenes, o médico oftalmologista 
José Rebouças, o “Zezito”.   Estão presentes alguns 
elementos recorrentes na arquitetura residencial de 
Diógenes, como a ampla sala de estar com pé-direito 
duplo, na qual se desenvolve, em dois lances, a rampa 
de acesso ao pavimento superior, onde se encontram 
os quartos. O patamar da rampa dá acesso a um 
pavimento intermediário, na parte anterior da casa, 
onde estão a biblioteca e uma varanda. As vedações 
são de diversos tipos – alvenaria de pedra aparente, 
alvenaria de tijolos, rebocada e pintada, e painéis pré-
moldados perfurados –, resultando em uma arquitetura 
singular. Era, nas palavras do arquiteto, o seu melhor 
projeto de arquitetura residencial. Há alguns anos, esta 
casa foi bastante descaracterizada ao ser reformada 
para abrigar uma agência do Banco do Brasil.

José Rebouças House (1950s)   
 

Built in Vitória, capital of the state of Espirito Santo, for 
Diógenes’ older brother, ophthalmologist José Rebouças 
a.k.a “Zezito”. Some of the recurring elements present in 
Diógenes’ residential architecture are seen here, such as 
the spacious double-height living room, which gives way 
to the two-flight ramp leading to the upper floor, where 
the bedrooms are located. The ramp’s landing provides 
access to an intermediate floor at the back of the house, 
where the library and a terrace are located. There are 
different types of walls – plastered and painted, stone brick 
and precast perforated panels - that result in a unique 
architecture. It was, in the words of the architect, his best 
residential architecture design. A few years ago, this house 
was modificied to be adapted into a Banco do Brasil branch 
and thus lost its original character.

Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 
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Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 

Residência José Rebouças (década de 1950)
Vitória – Espírito Santo 
José Rebouças House (1950s)
Vitória – Espírito Santo

Residência José Rebouças (década de 1950)
Vitória – Espírito Santo 
José Rebouças House (1950s)
Vitória – Espírito Santo

Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 
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Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA.

Residência José Rebouças (década de 1950)
Vitória – Espírito Santo 
José Rebouças House (1950s)
Vitória – Espírito Santo
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Residência Rômulo Almeida 
(com Assis Reis, década de 1950)

Construída para o economista Rômulo Almeida em um 
terreno na esquina das ruas Bahia e Ceará, na Pituba, 
em Salvador, foi demolida para dar lugar a um edifício 
de apartamentos. Adotava um partido em pátio central, 
incomum na obra de Diógenes.

Rômulo Almeida House  
(with Assis Reis, 1950s)

Built for economist Rômulo Almeida on a plot located on the 
corner of Bahia and Ceará Streets in Pituba neighborhood, it 
was demolished to make way for an apartment building. Its 
central courtyard is an uncommon feature in Diógenes’ work.

Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 

Residência Rômulo Almeida (com Assis Reis, década de 1950)
Salvador – Bahia
Rômulo Almeida House (with Assis Reis, 1950s)
Salvador – Bahia
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Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 

Residência Rômulo Almeida (com Assis Reis, década de 1950) 
Salvador – Bahia

Residência Rômulo Almeida (com Assis Reis, década de 1950) 
Salvador – Bahia

Rômulo Almeida House (with Assis Reis, 1950s)
Salvador – Bahia

Rômulo Almeida House (with Assis Reis, 1950s)
Salvador – Bahia

Fonte: Acervo CEAB-FAUFBA 
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Os primeiros edifícios em altura de Salvador 
foram inaugurados em meados da década de 1940 
e projetados por arquitetos sediados no Rio de 
Janeiro, então Capital Federal. Dentre os edifícios 
residenciais, o Edifício Oceania (1932-44), na Barra, 
teve um grande impacto na cidade devido a seus 14 
pavimentos, ao diversificado programa, que incluía 
cassino e cinema, e à sua localização, em frente ao 
Farol da Barra. Dentre os edifícios de escritórios, 
o Edifício Caramuru (1946-49), construído em um 
dos terrenos conquistados ao mar no bairro do 
Comércio, foi, com seus nove pavimentos, saudado 
como o primeiro “arranha-céu” da Cidade Baixa, 
formada então por edifícios de até cinco pavimentos, 
fossem os sobrados coloniais, neoclássicos e 
ecléticos, fossem os edifícios modernos de reduzida 
altura, como o Instituto do Cacau e a Agência 
Central dos Correios e Telégrafos, construídos nos 
anos de 1930. 

O Decreto nº 1.335, de 1º de janeiro de 1954, fiel 
às diretrizes do Epucs, foi a primeira lei urbanística 
a estabelecer gabaritos máximos de altura em 
Salvador, e determinou, dentre outros aspectos que, 
no bairro do Comércio, o teto da edificação não 
poderia ultrapassar os 45m de altura. Além disso, 
determinou que as novas edificações possuíssem 
uma galeria pública obrigatória com largura de 4m e 
altura máxima de 11m. Parâmetros análogos foram 
estabelecidos para o setor comercial da Cidade Alta, 
formado pela Avenida Sete de Setembro e pelas ruas 
da Ajuda, Chile e Carlos Gomes. 

Deste modo, o Decreto nº 1.335/54 contribuiu 
de modo decisivo para o surgimento de uma nova 
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arquitetura no bairro do Comércio, caracterizada 
por torres de escritórios de até 12 pavimentos, 
erguidas sobre pilotis que permitiam a criação de 
uma galeria pública no nível da rua.  

Autor dos projetos de diversos edifícios verticais de 
escritórios, construídos a partir do final dos anos de 
1940 no aterro do Comércio ou no centro comercial 
da Cidade Alta, Diógenes Rebouças contribuiu 
para a verticalização da paisagem de Salvador. O 
fez, contudo, com critérios claros e justificáveis: o 
gabarito máximo de 45 metros para o bairro do 
Comércio, estabelecido pelo Decreto nº 1.335/54, 
garantiu a preservação do frontispício de Salvador e 
da encosta verde, fundamentais na caracterização de 
um núcleo urbano formado por duas “cidades” (Alta 
e Baixa), separadas por uma escarpa de 60 metros 
de altura, assim como viabilizou a manutenção das 
relações visuais entre a Cidade Alta e a Baía de 
Todos os Santos. 

No que se refere aos projetos de edifícios de 
apartamentos, a atuação de Diógenes Rebouças 
foi mais esporádica, concentrando-se nos bairros 
ao sul do centro, como Graça e Barra, onde 
construiu marcos da expansão urbana da cidade e 
da consolidação da arquitetura moderna na Bahia, 
como os edifícios Comendador Urpia e Barão de 
Itapuã. 

Salvador’s first high-rise buildings were inaugurated in 
the mid-1940s and designed by architects based in Rio 
de Janeiro, the Federal Capital at the time. Among the 
residential buildings, the Oceania Building (1932-44) in 
Barra had a great impact on the city due to its 14 floors, 
the diversified programme which included a casino and 
a movie theatre, and its location across from the Barra 
Lighthouse. Among the office buildings, the Caramuru 
Building (1946-49) with its nine floors, built on  land 
reclaimed from the sea in the Comércio neighborhood, 
was hailed as the first “skyscraper” of Salvador’s Lower 
City (Cidade Baixa), then composed of colonial and 
neoclassical buildings of up to five floors and modern 
buildings of equal height, such as the Cocoa Institute and 
the Post and Telegraph Office Building, which were built 
in the 1930s.

Faithful to Epucs guidelines, Decree No. 1335 of 1 
January, 1954, was the first piece of urban legislation 
to set maximum building height limits in Salvador. It 
determined, among other things, that in the Comércio 
district, building roofs could not exceed 45m in height. 
In addition, it determined that new buildings must have 
a mandatory public gallery with a width of 4m and a 
maximum height of 11m. Similar parameters were 
established for the commercial sector of the Upper City 
(Cidade Alta), composed of Sete de Setembro Avenue 
and Ajuda, Chile, and Carlos Gomes Streets.

Thus, Decree No. 1335/54 decisively contributed to 
the emergence of a new architecture in the Comércio, 
characterized by office towers of up to 12 floors, built 
on pilotis that allowed for the creation of a public gallery 
at street level.

verticalizing the city

Diógenes Rebouças contributed to the vertical rise 
of Salvador’s landscape, as the author of plans for 
a series of vertical office buildings, built from the late 
1940s onwards, at the Comércio landfill or the Upper 
City’s commercial center. He did so, however, employing 
clear and justified criteria: the maximum building height 
limits established by Decree No. 1335/54 ensured the 
preservation of Salvador’s characteristic landscape 
divided into two levels by green slopes, fundamental in 
the perception of an urban core comprised of two “cities” 
(Upper and Lower) split by a sixty-meter high cliff, as 
they also enabled the maintenance of visual relationships 
between the Upper City and the Bay of All Saints.

With regard to residential building projects, Diógenes 
Rebouças’ work was more sporadic, focusing on 
neighborhoods located south of downtown, such as Graça 
and Barra, where he built some landmarks of urban 
expansion and consolidation of modern architecture in 
Bahia, such as the Comendador Urpia and Barão de 
Itapuã buildings.
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Fonte: Acervo CEAB/FAUFBA [1,2 e 3].
[1]

Edifício Cidade do Salvador (1947-51) 

Primeiro edifício de escritórios projetado por Diógenes, 
abrigou, a partir de 1952 e durante mais de dez anos, 
o escritório do próprio arquiteto. Construído em duas 
etapas, é prova inconteste da filiação de Diógenes 
à escola carioca da arquitetura moderna, com o bloco 
de escritórios elevado sobre pilotis de seção circular 
e dupla altura, encimado por um volume recuado e 
coroado por uma elegante pérola. A solução adotada 
no pavimento térreo, com uma parede sinuosa de 
blocos de vidro que serpenteia ao redor dos pilotis, 
ora incorporando-os ao espaço interno do edifício, ora 
deixando-os externos, é inspirada naquela adotada por 
Oscar Niemeyer no projeto do Banco Boavista (1946), 
na Avenida Presidente Vargas, centro do Rio de Janeiro. 
No hall de entrada, se encontra um dos primeiros 
painéis realizados por Carybé na capital baiana, intitulado 
“Fundação da Cidade do Salvador” (1951). 

Cidade do Salvador Building  (1947-51) 

The first office building designed by Diógenes, it was home 
to the architect’s own office for more than ten years, 
starting in 1952. Built in two stages, it is incontestable 
proof of Diógenes’ adherence to the Rio school of modern 
architecture, with the block of offices elevated over circular, 
double-height pilotis and crowned by an elegant pergola. 
The solution adopted on the ground floor, with a winding 
wall of glass blocks that snakes around the pilotis, at times 
incorporating them into internal building space, at others 
leaving them out, is inspired by a solution adopted by Oscar 
Niemeyer in Banco Boavista (1946), located on Presidente 
Vargas Avenue in downtown Rio de Janeiro. In its lobby 
is one of the first panels painted by Carybé in Salvador, 
entitled “Fundação da Cidade do Salvador” (‘Foundation 
of the City of Salvador’) (1951).

[2] [3]
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Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015. 

Edifício Octacílio Gualberto (IPASE) (1952-53) 

Primeiro projeto de Diógenes desenhado por Assis 
Reis, que trabalhara como topógrafo no Epucs e que, a 
partir da abertura do escritório de Diógenes, em 1952, 
passou a colaborar como desenhista. Construído para 
abrigar a sede do Instituto de Previdência e Assistência 
dos Servidores do Estado (IPASE), foi o primeiro edifício 
da Cidade Alta a seguir as normas estabelecidas pelo 
Decreto nº 1.335/54, com a galeria pública no nível 
da rua. Ao mesmo tempo, segue todos os preceitos 
da arquitetura moderna da  escola carioca, de matriz 
corbusiana: pilotis, pavimentos livres e contínuos, fachadas 
independentes, utilização de brise-soleil e terraço jardim 
– tudo em radical contraste com as edificações vizinhas 
dos séculos XVIII e XIX, incluindo o Mirante do Saldanha, 
sobrado do século XVIII contíguo ao novo edifício e 
tombado pelo IPHAN em 1941. A fachada é resolvida 
através da alternância de elementos – no caso, conjuntos 
de brises verticais e de painéis de cobogós.

Octacílio Gualberto Building (IPASE) (1952-53) 

Diógenes’ first project to be drawn by Assis Reis, who worked 
as a surveyor at Epucs and went on to work for Diógenes 
as a draftsman when the latter opened up his office in 
1952. Built to house the headquarters of the Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (‘ Institute 
of Welfare and Assistance to Civil Servants’) (IPASE), it was 
the first building in the Upper City to follow the norms 
established by Decree No. 1335/54, with the public gallery 
at street level. At the same time, it followed all the precepts 
of the Carioca school of modern architecture, defined by Le 
Corbusier: pilotis, free and continuous floors, free facades, 
the use of brise-soleil and roof gardens - all in stark contrast 
to the surrounding eighteenth and nineteenth-century 
buildings, including Mirante do Saldanha, an 18th Century 
townhouse located next to the new building and listed as 
a National Monument in 1941. The façade is resolved by 
alternating elements - in this case, sets of vertical brise-
soleil and cobogós (perforated ceramic screens).
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Edifício Castro Alves (1954-57)

Neste edifício, de escritórios construído na Rua Carlos 
Gomes, nas proximidades da Praça Castro Alves, o 
principal desafio projetual consistia em aproveitar a 
vista da Baía de Todos os Santos,  obtida a partir  da 
única fachada efetivamente livre do edifício, voltada 
para noroeste e, ao mesmo tempo, minimizar a 
incidência direta dos raios solares nos espaços internos. 
A solução encontrada foi simples e marcante: criar um 
conjunto de painéis verticais cegos, oblíquos à fachada, 
protegendo as janelas do sol poente. Um volume 
cilíndrico com 3,20m de diâmetro e mais de 30m de 
altura abriga a escada e funciona como contraponto 
monolítico e vertical à fragmentação da fachada. No 
hall de entrada, um painel de Carybé, intitulado “Navio 
negreiro” (1955). 

Castro Alves Building (1954-57) 

In this office building built on Carlos Gomes Street, in the 
environs of Castro Alves Square, the main design challenge 
was how to take advantage of the view of the Bay of All 
Saints, obtainable from the only free façade of the building, 
which faces northwest, while at the same time minimizing 
direct sunlight in the internal spaces. The solution was 
simple and striking: the creation of a set of blind vertical 
panels, diagonal to the façade, protecting the windows 
from the setting sun. A 30m-tall cylindrical volume with a 
3.20m diameter houses the staircase and functions as a 
monolithic and vertical counterpoint to the fragmentation 
of the façade. In the main lobby, a mural painted by Carybé 
entitled “Navio negreiro” (‘Slave Ship’) (1955).

Fonte: SALVADOR. Prefeitura do Município de Salvador. Obras Públicas na 
Administração Wanderley Pinho 1947-1951. [Salvador]: Tipografia Beneditina, 
1951 [1]; Foto realizada por Heber Moraes, jun. 2010. [à direita]

[1]
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Fonte: Revista Acrópole, São Paulo, nº 218, 
dez. 1956 [1]; Foto realizada por Nivaldo 
Andrade, mar. 2008 [2]. 

[1]

Edifício Larbrás  (com Bina Fonyat, 1955)

Edifício de escritórios projetado por Diógenes e Bina 
Fonyat para o Banco Lar Brasileiro (Larbrás). A leveza 
do edifício, com suas fachadas totalmente envidraçadas, 
se justificava pelas magníficas vistas da Cidade Alta, 
obstruídas, com o passar dos anos, pelos novos edifícios 
construídos nos terrenos em frente. No hall de entrada, 
painel em mosaico “Ravena” de autoria de  Carybé, 
com motivos marinhos.

Larbrás Building (with Bina Fonyat, 1955) 

Office building designed by Diógenes and Bina Fonyat for 
Banco Lar Brasileiro (Larbrás). The lightness of the build-
ing, with its façades made entirely of glass, was justified by 
the magnificent views of the Upper City, obstructed over 
the years by the construction of new buildings on the plots 
located opposite the building. In the lobby, a mosaic panel 
designed by Carybé with marine motifs.

[2]
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Edifício Abelardo Parente (BANEB) 
(com Assis Reis, 1963) 

O antigo edifício-sede do Banco do Estado da Bahia 
(BANEB), atual Bradesco, foi um dos primeiros de 
Salvador a adotar a solução de fachada-cortina em 
alumínio e vidro. Apesar de inovador tecnologicamente, 
apresenta proporções deselegantes e uma inserção 
urbana questionável, na medida em que ocupa 
integralmente, desde o pavimento térreo, o pequeno 
quarteirão delimitado pelas ruas da Holanda e da 
Polônia e pelas Avenidas da França e Estados Unidos. 
Representa o oposto da generosidade urbana dos 
edifícios com galerias cobertas, como o Ouro Preto, 
o Almirante Barroso e o Octacílio Gualberto (Sede do 
IPASE).

Abelardo Parente Building [BANEB] 
(with Assis Reis, 1963) 

The former headquarters of Banco do Estado da Bahia 
(BANEB), the present-day Bradesco, it was one of the first 
buildings in Salvador to adopt a curtain wall with aluminium 
frame infilled with glass. Although technologically innovative, 
it presents ungainly proportions and a questionable urban 
integration in that, starting from the ground floor, it fully 
occupies a small city block delimited by Holanda and Polônia 
Streets and França and Estados Unidos Avenues. It is the 
opposite of the urban generosity of buildings with covered 
galleries, such as the Ouro Preto, Almirante Barroso, and 
Octacílio Gualberto Buildings (IPASE Headquarters).

[1] [2]

Fonte: Núcleo 
Docomomo/Bahia [1]; 
Foto realizada por Assis 
Reis [2]. 

Edifício Itaípe (década de 1950) 

Banal no que se refere à volumetria e ao tratamento 
da fachada, tem como elementos de destaque 
os  sheds  criados para iluminar a circulação horizontal 
interna e a elegante escada helicoidal.

Itaípe Building (1950s) 

Commonplace with regard to volume and façade 
treatment, its key elements are the sheds that were 
created to illuminate the inner corridor and the elegant 
spiral staircase.

Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015.
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Edifício Ouro Preto (com Assis Reis, 1960-61) e 
Edifício Almirante Barroso (com Assis Reis, 1963) 

Edifícios vizinhos, projetados por Diógenes e Assis 
Reis e construídos pela Odebrecht para as Empresas 
Reunidas Corrêa Ribeiro, com poucos anos de 
intervalo. Junto com o Edifício Cidade do Crato, que, 
com eles, conforma o quarteirão delimitado pelas Ruas 
Miguel Calmon, da Holanda, Riachuelo e pela Praça 
Deodoro, estes dois edifícios demonstram como o 
respeito aos parâmetros estabelecidos pelo Epucs e 
institucionalizados no Decreto nº 1.335/ 1954 produziu, 
em um prazo relativamente curto, um conjunto 
arquitetônico homogêneo – ainda que cada edifício 
adote soluções distintas para diversos elementos, 
principalmente para as fachadas – e qualificador do 
espaço urbano, na medida em que oferece uma larga 
galeria coberta, contínua e aberta ao público.

Ouro Preto Building (with Assis Reis, 1960-61) and 
Almirante Barroso Building (with Assis Reis, 1963)

Adjacent buildings designed by Diógenes and Assis 
Reis and built by Odebrecht for the Empresas Reunidas 
Corrêa Ribeiro a few years apart. Along with the Cidade 
de Crato Building, which, along with them, occupies the 
city block delimited by Miguel Calmon, Holanda, and 
Riachuelo Streets and Deodoro Square, these two buildings 
demonstrate how respecting the parameters established 
by Epucs and institutionalized in Decree No. 1335/54 
produced, in a relatively short time, a homogeneous 
architectural ensemble (although each building adopts 
different solutions for its elements, specially in the façades) 
and lent quality to the urban space, inasmuch as it offers 
a large and continuous covered gallery open to the public.

[1]

Fonte: Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015 [1];
acervo CEAB/FAUFBA [2];  acervo pessoal de Assis Reis [3].

Edifício Ouro Preto (com Assis Reis, 1960-61) e 
Edifício Almirante Barroso (com Assis Reis, 1963) 

Ouro Preto Building (with Assis Reis, 1960-61) and 
Almirante Barroso Building (with Assis Reis, 1963)

[2] [3]
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Visconde de Cayru Building (1968), Dom João VI Building 
(1969) and Otis Parking Building (1970)

Projects developed with the collaboration of former students 
Ana Maria Fontenelle, Analdino Lisboa, Heliodorio Sampaio 
and João C. Campos, then recently-graduated, and located 
on the same city block within the surroundings of the 
Mercado Modelo in the Comércio neighbourhood.  In the 
Visconde de Cayru and Dom João VI Buildings, it is worth 
noting the solutions found to conceal air conditioning units 
that were starting to become current in office buildings. In 
Visconde de Cayru Building, they are small protruding  boxes 
closed with aluminium louvers located in the blind stretches 
of the southwest facade [6]; in Dom João VI Building, air 
conditioning units are concealed inside continuous vertical 
protrusions formed by perforated ceramic blocks [5].  

Edifícios Visconde de Cayru (1968), Dom João VI 
(1969) e Garagem Otis (1970) 

Projetos elaborados com a colaboração de ex-alunos 
recém-formados, como Ana Maria Fontenelle, Analdino 
Lisboa, Heliodorio Sampaio e João C. Campos, 
localizados em um mesmo quarteirão nas proximidades 
do Mercado Modelo, no bairro do Comércio. Nos 
Edifícios Visconde de Cayru e Dom João VI, merecem 
destaque as soluções encontradas para esconder os 
aparelhos de ar condicionado que começavam a se 
tornar comuns em edifícios de escritórios. No Visconde 
de Cayru, são pequenos paralelepípedos salientes 
localizados nos trechos cegos da fachada sudoeste e 
fechados com grelhas de alumínio [6]; no Dom João 
VI, saliências verticais contínuas formadas por blocos 
cerâmicos furados [5]. 

[1]

The construction of the Otis Parking Building on a plot 
with privileged views of Bay of All Saints demonstrates 
the problem caused by the proliferation of private cars in 
the City’s commercial centre at the time [1 and 2]. The 
texture obtained by the intensive application of perforated 
ceramic blocks on the facades, broken only by the marking 
of exposed concrete beams and slabs, demonstrates 
Diógenes’ ability to produce an interesting effect with cheap 
and banal building materials and denotes the influence of 
brutalist architecture on the architect’s work during that 
period [3 and 4].

A construção do Edifício-garagem Otis em terreno com 
vista privilegiada da Baía de Todos os Santos demonstra 
o problema que a proliferação dos automóveis 
particulares provocava no centro comercial da cidade à 
época [1 e 2]. A textura obtida pela aplicação intensiva 
de blocos cerâmicos furados na vedação, interrompida 
apenas pela marcação das vigas e lajes em concreto 
aparente, demonstram a capacidade de Diógenes 
de produzir um efeito interessante com os materiais 
mais baratos e banais, além de denotar a influência 
da arquitetura brutalista na obra do arquiteto nesse 
período [3 e 4].

[2] [3]
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[4]

Fonte: Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015 [1, 3 e 
4]; Acervo CEAB/FAUFBA [2, 5 e 6].

Edifícios Visconde de Cayru (1968), Dom 
João VI (1969) e Garagem Otis (1970) 

Visconde de Cayru Building (1968), Dom João VI 
Building (1969) and Otis Parking Building (1970)

[5]

[6]
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Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015. 

Edifício Comendador Urpia  (1955-57)

Um dos edifícios verticais mais interessantes da 
produção de Diógenes, denuncia sua filiação à escola 
carioca da arquitetura moderna, seja pelos pilotis em 
“V”, que elevam o bloco de apartamentos, deixando 
livres os dois pavimentos inferiores que possuem acesso 
direto pela rua, seja pela fachada principal que, através 
de pequenas varandas surgidas da deflexão do volume 
em seu lado poente, recua a esquadria principal, criando 
uma segunda pele de fechamento e proteção à grande 
carga térmica recebida no período da tarde. O jogo 
formado pela alternância, em seus oito pavimentos, de 
seis balcões e seis módulos de brise-soleils de iguais 
dimensões garante uma singularidade marcante à sua 
fachada, sem, contudo, fugir dos cânones da arquitetura 
moderna então vigente no Brasil. 

Comendador Urpia Building (1955-57)

One of the most remarkable high-rise buildings in Diógenes’s 
production, it demonstrates his adherence to the Rio school 
of modern architecture, visible in the V-shaped pilotis that 
elevate the apartment block, freeing up the two lower 
floors that have direct street access, as in its front facade, 
whose jutting verandas on the west side push back the 
main frame, creating a second layer of protection from 
the large amount of heat that hits in the afternoons. Its 
eight floors, six balconies, and six brises-soleil modules of 
equal size ensure the striking singularity of its facade, while 
fulfilling the canons of modern architecture that were in 
vogue at the time in Brazil. 
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Foto realizada por Carol Sylos, jun. 2015. 

Edifício Comendador Urpia (1955-57) 
Comendador Urpia Building (1955-57)
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[1]

Outro projeto elaborado para o Banco Hipotecário 
Lar Brasileiro S.A. (Larbrás), no período da parceria 
com Bina Fonyat, arquiteto que tinha aquela instituição 
bancária entre seus clientes. A alternância de texturas 
nas fachadas é tratada aqui de outro modo: cada módulo 
da fachada, enquadrado pelas lajes dos pavimentos e 
pelas paredes divisórias dos cômodos, é subdividido 
em três faixas horizontais, cada uma formada por cinco 
caixilhos,  intercalando  dois tipos. A inferior alterna 
painéis fixos de compensado e de venezianas de 
madeira. A intermediária intercala folhas de correr de 
vidro e de veneziana de madeira. Por fim, a superior 
repete a solução da faixa inferior, substituindo os painéis 
de compensado de madeira por folhas fixas de vidro. 
No hall de entrada, dois murais de Carybé retratam 
temas marinhos, como pescadores e jangadeiros. 

Another design developed for Banco Hipotecário Lar 
Brasileiro S.A. (Larbrás) during the partnership period 
with Bina Fonyat, an architect who counted the bank 
among his clientele.  The alternation of textures in the 
facades is treated differently here: each facade module, 
framed by floor-slabs and the rooms’ dividing walls, is 
organized into three horizontal strips, each consisting 
of five frames, alternating two types. The lower strip 
alternates fixed plywood panels and wooden louvers. The 
intermediate strip alternates sliding glass and wooden 
louvers. Finally, the upper strip repeats the lower strip, 
replacing the plywood panels with fixed glass sheets. In 
the lobby, two murals by Carybé depict marine motifs, 
such as fishermen and raftsmen.

Edifício  Barão  de  Itapuã (com Bina Fonyat, 1957)

Barão de Itapuã Building (with Bina Fonyat, 1957)
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[2] [3]

Fonte: Fotos realizadas por Carol Sylos, jun. 2015 [1 e 2]; 
Acervo do Núcleo Docomomo/Bahia [3]. 

Edifício Barão de Itapuã 
(com Bina Fonyat, 1957)
Barão de Itapuã Building 
(with Bina Fonyat, 1957)
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Diógenes Rebouças atuou na preservação do 
patrimônio a partir de 1947, quando se tornou 
consultor do DPHAN (atual IPHAN) na Bahia, a 
convite do seu então Diretor, Godofredo Filho. 
Nesta primeira fase de colaboração com o DPHAN, 
Diógenes possuía, nas suas próprias palavras, um 
“vínculo simbólico, [...] meio sentimental”, sem 
remuneração, e emitia pareceres sobre projetos 
de intervenção em bens tombados, como o de 
restauração e conversão do Convento de Santa 
Teresa em Museu de Arte Sacra da Universidade 
Federal da Bahia (1957-59), e o de restauração e 
adaptação do conjunto do Unhão em Museu de Arte 
Moderna da Bahia (1961-63), tendo que, muitas vezes, 
se contrapor aos autores destes projetos. 

Com a aposentadoria de Godofredo Filho, em 
1974, Diógenes se afasta da instituição, retornando 
em 1982, como assessor contratado pela Fundação 
Nacional Pró-Memória (FNPM), órgão executivo 
associado à Secretaria do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (SPHAN). Neste cargo, no qual 
permaneceria até 1990, o arquiteto baiano tinha 
como atividade principal a coordenação do projeto 
de restauração e adaptação do Solar Berquó, casa 
nobre do final do século XVII, em sede da SPHAN 
na Bahia. 

Entre 1982 e 1990, Diógenes elaborou para a SPHAN/
FNPM diversos estudos e projetos para a restauração, 
revitalização ou ampliação de monumentos 
tombados, bem como para novas edificações em 
sítios urbanos protegidos, com diferentes graus 
de complexidade – do estudo para a inserção de 
uma porta na fachada do Convento da Lapa, em 

intervir no patrimônio

Salvador, ao projeto de adaptação de um sobrado 
em sede do Museu Hansen Bahia, em Cachoeira. A 
grande maioria dessas propostas não foi executada 
e foi elaborada por Diógenes como contraproposta 
a projetos elaborados por outros profissionais e 
submetidos à aprovação do órgão. Elas demonstram 
a dedicação permanente de Diógenes em pensar e 
refletir – através de desenhos e projetos – sobre o 
patrimônio edificado baiano e sua necessidade de 
atualização para os usos contemporâneos. 

A visão de preservação patrimonial de Diógenes era 
a de um homem do seu tempo, cuja formação no 
campo da restauração se deu na prática institucional, 
e que frequentemente apresentava contradições. Se, 
por um lado, Diógenes valorizava os monumentos 
do nosso passado colonial, por outro não parecia 
ter qualquer preocupação com a preservação de 
determinados tecidos edilícios que, formados através 
de sucessivas estratificações, registram a complexa 
história urbana de uma cidade como Salvador. É 
o que demonstra, por exemplo, a proposta de 
demolição de quarteirões no Centro Histórico de 
Salvador, formados prevalentemente por edificações 
dos séculos XIX e XX, recorrente em alguns de seus 
projetos urbanísticos. 

Diógenes Rebouças started working with heritage 
conservation in 1947, when he became consultant to 
DPHAN (currently IPHAN) in Bahia, at the invitation 
of its then-director, Godofredo Filho. In this first phase 
of collaboration with DPHAN, Diógenes had, in his own 
words, a “symbolic link [...] somewhat sentimental”; 
he was unremunerated and proffered opinions on 
intervention plans for historic sites, such as the restoration 
and conversion of the Monastery of Santa Teresa into 
the Sacred Art Museum of the Universidade Federal da 
Bahia (1957-59) and the restoration and adaptation of 
the Unhão Complex into the Museum of Modern Art of 
Bahia (1961-63). His technical advice often placed him 
in opposition to the designers of those restoration projects 
- Wladimir Alves de Souza and Lina Bo Bardi, respectively.

With Godofredo Filho’s retirement in 1974, Diógenes 
distances himself from the institution, returning in 1982, 
now as a paid advisor to the Pró-Memória National 
Foundation (FNPM), the executive branch of the National 
Historic and Artistic Heritage Secretariat (SPHAN). In this 
role, which he would retain until 1990, the architect was 
primarily engaged in the coordination of the restoration 
and adaptation design for Solar Berquó, a nobleman’s 
house dating back to the late 17th century which was 
turned into SPHAN Headquarters in Bahia.

Between 1982 and 1990, Diógenes developed several 
studies and designs of varying degrees of complexity 
for SPHAN/FNPM with respect to the restoration, 
revitalization or extension of listed monuments as well 
as to the design of new buildings in listed sites – from 
the study for the insertion of a door in Lapa Monastery 
façade in Salvador, to the adaptation of a townhouse into 
the Hansen Bahia Museum in Cachoeira. Most of these 

studies were not carried out and were drafted by Diógenes 
as counterproposals to designs developed by other 
architects and submitted for the approval of SPHAN. They 
demonstrate Diógenes’ unyielding dedication to thinking 
about and reflecting upon - through drawings and designs 
– Bahia’s built heritage and the need to update it for 
contemporary use.

Diógenes’ vision of heritage conservation was that of a 
man of his time, whose training in the field of restoration 
took place in institutional practice and often presented 
contradictions. If, on the one hand, Diógenes valued 
monuments of our colonial past, on the other he did 
not seem to have any concern for the conservation of 
certain urban fabrics, formed by successive stratifications 
and recording the complex urban history of a city like 
Salvador. This is exemplified by the proposal – recurrent 
in his urban plans – for demolishing entire blocks in 
Salvador’s historic centre, prevalently comprised of 19th- 
and 20th-century buildings.

intervening in the heritage
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Mercado de peixe (1949-50) 

Projeto elaborado no âmbito do Epucs, visando 
substituir duas deselegantes construções existentes 
na pequena praça em frente ao Forte de Santa Maria, 
construído no final do século XVII, no Porto da Barra. 
O novo mercado corresponde à justaposição de dois 
elementos heterogêneos, porém integrados: uma 
levíssima varanda, com cobertura em telhas cerâmicas 
apoiada sobre dez esbeltos colunas, e um minúsculo 
volume maciço em alvenaria de pedra, abrigando os 
espaços de apoio aos pescadores. A escala reduzida 

Fish market (1949-50) 

Design developed within Epucs, aiming to replace two 
existing clumsy buildings in the small square in front of 
the Santa Maria Fort, built in the late 17th century at 
Porto da Barra beach. The new market is a juxtaposition 
of two heterogeneous but harmonious elements: a very 
light porch covered with roof tiles supported by ten slender 
columns, and a tiny volume of solid stone masonry which 
houses auxiliary spaces for the fishermen. The market’s 
small scale and the elegant porch which renders it almost 
diaphanous guarantee the Santa Maria Fort prominence in 

Fonte;  Acervo CEAB / FAUFBA.

do mercado e a elegante varanda que o torna quase 
diáfano garantem o protagonismo do Forte de Santa 
Maria naquela paisagem, ao tempo em que o volume 
maciço em pedra aparente com arrasto sobre a 
praia faz referência direta à cantaria da plataforma de 
artilharia da antiga fortificação. A reinterpretação de 
elementos da arquitetura tradicional é inequívoca e 
remete às obras de Lucio Costa, como a Residência 
Saavedra (1942). O projeto de Diógenes, que também 
contemplou o “embelezamento” da praça, demonstra 
a sua capacidade incomum de realizar uma arquitetura 
que concilia delicadeza e simplicidade.

that landscape, as the same time as the massive volume 
in exposed stone on the beach is a direct reference to the 
stonework of the ancient fortification’s artillery platform. 
The reinterpretation of elements of traditional architecture 
is clear and references works of Lucio Costa, such as 
the Saavedra House (1942). Diógenes’ intervention also 
contemplated the “embellishment” of the square and 
shows his unusual ability to bring about an architecture that 
reconciles delicacy and simplicity.

Foto de Pierre Verger
Fonte: Fundação Pierre Verger

As únicas imagens em detalhe desta edificação foram 
realizadas por Pierre Verger e identificadas em pesquisa no 
acervo da Fundação Pierre Verger.
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“Moderno, distintamente enquadrado no ambiente, realmente funcional e 
discretamente belo. [...] É como um grande pássaro que tivesse pousado naquele 
recanto de praia, sem interferir na beleza da paisagem. Suas cores são o cinza 
avermelhado das rochas, o azul do céu e do mar, o branco das paredes do fortim 
de Santa Maria, seu aristocrático vizinho. O mercadinho, filho legítimo do local 
onde nasceu, aí se integra com a naturalidade de um membro da família. E é para 
os olhos uma visão de amenidade e graça – a graça e a amenidade que respiram 
em Salvador.”

“Modern, distinctly framed in the environment, truly functional and discreetly 
beautiful. [...] It’s like a big bird that has perched in a nook on the beach, without 
interfering with the beauty of the landscape. Its colors are the reddish gray of the 
rocks, the blue of sky and sea, the white walls of its aristocratic neighbor, the Santa 
Maria Fort. The small market, legitimate son of its birthplace, blends in with the 
natural ease of a family member. And to the eyes, it is a vision of amenity and grace – 
the grace and amenity that breathe in Salvador”

José Valladares, 1951

Mercado de peixe (1949-50) 
Fish market (1949-50)

Maquete elaborada na Oficina realizada 
na FAUFBA em 2014/2015. 
Foto Gabriela Otremba, abril de 2016.

Maquete elaborada na Oficina realizada 
na FAUFBA em 2014/2015. 
Foto Gabriela Otremba, abril de 2016.

Mercado de peixe (1986) 
Fish market (1986)
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Fish market (1986) 

Nearly forty years later, Diógenes has yet another 
opportunity to design a fish market for the small square 
across from the Santa Maria Fort. The site and the 
programme are the same, but the architect no longer is, 
hence the different architecture. The stone retaining wall, a 
reference to the Fort, appears again, but in this new version 
the market is an extension of the beach: a fully open space, 
covered with a tarp and supported by a rigid horizontal 
grid. This grid is supported at only two points, near both 
extremities: a low cylindrical volume, which houses the 
spiral staircase on which a sculpture of Iemanjá – the Afro-
Brazilian goddess of the sea – would be set, and a taller 
tower with an elliptical section which houses the toilets and 
water tank. On the sidewalk there is a completely open 
space, along which undulates a sinuously-shaped set of 
counters, while on the beach we have a sort of half-buried 
and impenetrable stone bunker, subdivided into a series of 

Mercado de peixe (1986) 

Quase 40 anos depois, Diógenes tem novamente a 
oportunidade de projetar um Mercado do Peixe para a 
pracinha em frente ao Forte de Santa Maria. Se o sítio 
e o programa são os mesmos, o arquiteto já não o é, 
e, consequentemente,  a arquitetura também é outra. 
O muro de arrimo em alvenaria de pedra, referência 
ao forte, comparece novamente, mas  o mercado é, 
nesta nova versão,  um prolongamento do passeio 
sobre a praia: um espaço totalmente aberto, coberto 
por lonas apoiadas em uma malha horizontal rígida. 
Esta malha se apoia em apenas dois pontos, próximos 
às duas extremidades: uma torre cilíndrica baixa, que 
abriga a escada helicoidal, sobre a qual se instalaria uma 
escultura de Iemanjá, e uma torre de planta elíptica, 
mais alta, abrigando os sanitários e o reservatório. 
Enquanto ao nível do passeio encontra-se um espaço 
totalmente aberto, ao longo do qual serpenteiam 

Fonte:  Acervo do IPHAN/BA.

um conjunto de balcões de formas sinuosas, ao nível 
da praia temos uma espécie de  bunker  de pedra 
semienterrado e indevassável, iluminado apenas por 
pequenas aberturas quadradas voltadas para o mar e 
subdividido em uma sucessão de pequenos boxes. Um 
projeto simples e cheio de referências à cultura local, 
porém sem mimetismos, que não foi detalhado nem 
construído.

small boxes and perforated only by small square windows 
facing the sea. A simple architecture, full of references to 
local culture without resorting to mimicry, and which was 
not detailed or built.



intervir no patrimônio 333diógenes rebouças cidade   arquitetura   patrimônio 

Mercado de peixe (1986) 
Fish market (1986)

Fonte:  Acervo do IPHAN/BA.
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Restauração do Solar Berquó 
(1982-88) 

O Solar Berquó é uma casa nobre do final do século 
XVII, tombada em 1938, que havia sido adquirida pela 
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(SPHAN) para ser restaurada e adaptada em sua sede 
na Bahia. Frente a um edifício que sofrera inúmeras 
alterações ao longo dos anos, Diógenes adota a estratégia 
de “resgatar” determinadas características “originais”, 
ainda que para tal seja necessário apagar importantes 
testemunhos das sucessivas transformações pelas quais 
o monumento passou e criar novos elementos com 
feições anacrônicas. 

Solar Berquó Restoration
(1982-88) 

Solar Berquó is a 17th-century nobleman’s house which 
had been listed in 1938 and was acquired by the National 
Historic and Artistic Heritage Secretariat (SPHAN) for 
restoration and adaptation into its headquarters in Bahia. 
Facied with a building that had undergone numerous 
changes over the years, Diógenes adopts the strategy 
of rescuing certain “original” characteristics, even if this 
entailed the elimination of important testimonies of the 
successive transformations undergone by the monument, 
and the subsequent creation of new elements with 
anachronistic features. 

[1] [2]

[3]
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Os gradis de ferro dos balcões do pavimento nobre, 
na fachada principal, que possuíam um desenho 
rebuscado, típico do século XIX [4], foram substituídos 
por novos elementos com desenho inspirado nos 
gradis de outros casarões do século XVIII [5]. A fachada 
dos fundos foi completamente modificada, com a 
eliminação dos anexos mais recentes, construídos a 
partir do século XIX, e a inserção de uma escada em 
alvenaria, com traços coloniais, e de balcões de madeira 
com muxarabis característicos da arquitetura colonial 
brasileira [1, 2 e 3]. A escada interna que conecta os dois 
pavimentos principais foi completamente redesenhada 
por Diógenes e passou a contar com guarda-corpo em 
madeira, cujo arranque se inspira naquele em pedra da 
escada do Convento de São Francisco em Salvador e de 
outros monumentos do período [6]. De modo geral, 
os elementos do edifício posteriores ao século XVIII 
foram demolidos e substituídos por novos elementos 
com desenhos que emulam diretamente a tradição 
arquitetônica brasileira.

On the front façade, the upper floor’s wrought iron balcony 
railings, of typical 19th-century design [4], were replaced 
by new elements whose design was inspired by the railings 
of other 18th-century townhouses [5]. The back façade 
was completely modified with the elimination of the newest 
annexes, built in the 19th century, and the construction of 
brick masonry stairs with colonial features, as well as wooden 
balconies with mashrabiya, typical of colonial architecture 
[1, 2, and 3]. The internal staircase that connects the two 
main floors has been completely redesigned by Diógenes 
and now has wooden railings inspired by the stone railings 
of the Convent of São Francisco in Salvador and of other 
monuments of the period [6]. Thus, virtually all of the 
building’s elements built after the 18th century were 
demolished and replaced with new ones whose design 
directly emulates Brazilian traditional architecture.

[4] [5] [6]

Fonte:  Acervo do IPHAN/BA [1, 2, 3 e 4]; 
Fotos realizadas por Nivaldo Andrade, set. 2005 [5 e 6].

“Há uma teoria aí, de certos técnicos italianos, que é o respeito total ao que está 
lá. [...] O edifício tem sua estrutura base, [temos que] desenhar essa estrutura 
base e restaurar essa estrutura base. Agora, respeitar isso só porque é mesmo 
velho? Não dá. [...] O Pró-Memória está gastando uma fortuna fabulosa ali, e 
para depois [...] mostrar que essa parede aqui dentro é de taipa? Só para isso? 
Se é de taipa, se é de tijolo, ninguém vai ver, a não ser quebrando a parede. 
[...] A restauração do edifício da Casa Berquó [...] foi um trabalho de muita 
perseverança e muito cuidado. [...] Tratava-se não de uma restauração de 
arqueologia, mas sim uma restauração que garantisse à sede futura do Pró-
Memória uma perenidade. Então, os elementos que [lá] estavam [...], como 
paredes de taipa [...], nós tivemos que tirar para substituir por construções de 
tijolo, porque nós achamos que qualquer sentido de uma restauração desse tipo 
arqueológico era romântico. [...] E assim nós admitimos substituir [...] a maior 
parte da sua estrutura, que vai ser coberta pelo reboco”

“There is a theory, held by certain Italian technicians, which is the total respect for 
what is in place. [...] The building has its basic structure, [we must] design this basic 
structure and restore it. But why respect it just because it is old? That doesn’t work. 
[...] The Pró-Memória National Foundation is spending a fabulous fortune on it, 
and to eventually [...] show that this interior wall is composed of mud? Just for that? 
Whether it’s mud, or whether it’s brick, nobody will see it unless they break the wall. 
[...] The restoration of the Solar Berquó [...] was a work carried out with perseverance 
and care. [...] It was not an archeological restoration, but rather a restoration 
that guarantees the perpetuity of the future Pró-Memória National Foundation`s 
headquarters. So, the elements that were present [...] such as mud walls [...], we had 
to remove and replace with brick, because we think that an archeological restoration 
is romantic. [...] And so, we decided to replace […] most of its structure, which will be 
covered with plaster.

Diógenes Rebouças, 1987
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Solar Berquó Extension 
(1982-88)
 
Within the Solar Berquó restoration project, Diógenes 
proposed the construction of a series of pavilions to be 
distributed on the perimeter of the property’s plot and 
built along the walls delimiting the property. These pavilions 
were supposed to house restoration workshops and other 
SPHAN technical spaces. Although, from a volumetric 
standpoint, the new pavilions with their ceramic tile roofs 
resemble colonial houses, the façade treatment of huge 
glass windows alternating with large blind walls is proof of 
the architecture’s topicality.

Ampliação do Solar Berquó 
(1982-88) 

No âmbito do projeto de restauração do Solar Berquó, 
Diógenes propôs a construção de uma série de pavilhões 
distribuídos no perímetro do terreno do imóvel, 
colados aos muros que delimitam a propriedade. Estes 
pavilhões deveriam abrigar os ateliês de restauração 
e outros espaços técnicos da SPHAN, que ocuparia 
o imóvel. Embora, do ponto de vista volumétrico, os 
novos pavilhões se assemelhem a sobrados coloniais, 
com suas coberturas cerâmicas em duas águas, o 
tratamento dado às fachadas, com amplas vidraças se 
alternando com grandes panos cegos, denunciava a 
atualidade da arquitetura.

Fonte:  Acervo do IPHAN/Bahia.
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Capela de Santa Bárbara 
(1986-88) 

No projeto desta singela capela em São Félix, cidade 
histórica do Recôncavo Baiano, Diógenes retoma a 
postura conciliatória entre arquitetura moderna e 
tradição construtiva que já havia adotado anteriormente 
em projetos como os dos mercados do peixe no Porto 
da Barra. A cobertura em telhas cerâmicas, as paredes 
com fechamento em cobogó, as colunas de pedra e o 
mobiliário de madeira fazem referência à arquitetura 
tradicional e popular do entorno, enquanto as vigas 
metálicas vazadas e de concreto que sustentam a 
cobertura e seus beirais e a torre sineira em concreto 
aparente incorporam elementos e materiais modernos, 
que transformam esta capela em um híbrido.

Chapel of Santa Bárbara
(1986-88) 

In the design of this small, unassuming chapel in São Félix, 
a historic city in Bahia’s Recôncavo region, Diógenes re-
sumes a conciliatory attitude between modern architecture 
and constructive tradition, that had already been adopted 
previously in designs such as the fish markets at Porto da 
Barra. The ceramic tile roof, cobogó (perforated ceramic) 
walls, stone columns, and wooden furniture make reference 
to the traditional architecture of the surroundings, while the 
concrete and metal beams that support the roof and its 
eaves and the raw concrete bell tower incorporate modern 
elements and materials that transform this chapel into a 
hybrid.

Fonte:  Acervo do IPHAN/Bahia.
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Capela de Santa Bárbara (1986-88) Capela de Santa Bárbara (1986-88)
Chapel of Santa Bárbara (1986-88) Chapel of Santa Bárbara (1986-88)

Fonte:  Acervo do IPHAN/Bahia. Foto Nivaldo Andrade, out 2008.
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Adaptação da Casa dos Sete Candeeiros em Museu 
da SPHAN/FNPM 
(década de 1980)

Desde 1952, a sede da SPHAN na Bahia funcionava, 
junto com um pequeno museu, na Casa dos Sete 
Candeeiros, edifício tombado do século XVII. Com 
a transferência da sede da instituição para o Solar 
Berquó e a consequente desocupação da Casa dos 
Sete Candeeiros, Diógenes começou a elaborar uma 
série de estudos voltados à requalificação desta última 
e à potencialização do museu existente. O aspecto 
mais interessante destes estudos é o aproveitamento 
do espaço aos fundos do edifício tombado, onde, 
algumas décadas antes, haviam sido construídos um 
terraço e, abaixo dele, um depósito. Aproveitando o 
desnível entre a cota de implantação da Casa dos Sete 
Candeeiros e a Ladeira da Praça, Diógenes propunha a 
criação de um novo volume, com dois pavimentos, no 
local do depósito. 

No pavimento superior do novo volume, com pé-direito 
bastante generoso e iluminado zenitalmente através de 
um conjunto de claraboias, estaria um grande salão 
expositivo. No pavimento inferior estariam o acesso e 
um depósito. A conexão entre os diversos pavimentos 
do edifício tombado e da ampliação se daria através 
de uma nova escada e de um elevador, localizados 
em um dos cômodos da Casa dos Sete Candeeiros. 
A proposta de Diógenes, não executada, previa ainda 
uma “futura desejável ampliação” do museu para um 
terreno localizado ao sul, de forma a abrigar o “setor 
didático, pesquisas, cursos, laboratórios, etc”.

Conversion of Casa dos Sete Candeeiros into the 
SPHAN/FNPM Museum 
(1980s) 

Since 1952, the Casa dos Sete Candeeiros (House of Seven 
Lamps), a listed 17th-century building, housed SPHAN’s 
Headquarters in Bahia, along with a small museum. 
SPHAN’s relocation to Solar Berquó and the consequent 
abandonment of Casa dos Sete Candeeiros led  Diógenes 
to develop a series of studies aimed at refurbishing it and 
enhancing the existing museum. The most interesting aspect 
of these studies is the use of the space in the rear of the 
listed building, where a terrace and, below it, a storehouse 
were built a few decades earlier. Taking advantage of the 
height difference between the Casa dos Sete Candeeiros 
and Ladeira da Praça, Diógenes proposed to build a new 
two-storey volume, where there was the storehouse. 

The new volume’s upper storey would house a large 
exhibition hall with double-height ceiling and lit by a series 
of skylights. On the lower storey, there would be the 
entrance and a storehouse. The connection between the 
different floors of the listed building and its new extension 
would take place through the insertion of a new staircase 
and an elevator in one of the old building’s rooms. Diógenes 
unexecuted proposal even took into account a “desirable 
future extension” of the museum, on a plot located to the 
south, which would house the “educational sector, research, 
courses, laboratories, etc.”

Adaptação da Casa dos Sete Candeeiros 
em Museu da SPHAN/FNPM 
Adaptation of Casa dos Sete Candeeiros (‘House of the 
Seven Lamps’) into the SPHAN/FNPM Museum

Acervo do IPHAN/Bahia. 

Fonte:  Acervo do 
IPHAN/Bahia.
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Restauração do Engenho Vitória do Paraguaçu
(década de 1980)

Estudos elaborados por Diógenes, na condição de 
assessor da FNPM/SPHAN, para a restauração da 
casa-grande de um engenho de açúcar do século XIX, 
um dos mais representativos exemplares da casa rural 
assobradada, localizado no Município de Cachoeira, às 
margens do rio Paraguaçu, e tombado desde 1943.

Engenho Vitória do Paraguaçu Restoration 
(1980s)

Sketches undertaken by Diógenes as a consultant for 
FNPM/SPHAN for the restoration of a 19th-century sugar 
mill farmhouse, one of the best examples of the two-story 
country house, listed in 1943 and located in the County of 
Cachoeira, on the riverside of Paraguaçu River.

Fonte:  Acervo do 
IPHAN/Bahia.
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A ideia de produzir modelos em escala reduzida de 
obras de Diógenes Rebouças para compor a exposição 
comemorativa do seu centenário de nascimento tinha 
como objetivo permitir aos visitantes uma leitura 
tridimensional de algumas obras-primas do arquiteto, 
bem como de projetos menos conhecidos.

Privilegiou-se a realização de maquetes de projetos 
“inacessíveis”, dentre os quais aqueles descaracterizados, 
como a residência José Rebouças e a antiga Estação 
Rodoviária, ou demolidos, como o Complexo Esportivo 
da Fonte Nova, a residência Rômulo Almeida ou o 
primeiro projeto para mercado do peixe na Barra. 

Foram feitas também maquetes de projetos jamais 
construídos, como a segunda versão do mercado do 
peixe, e daqueles apenas parcialmente executados, 
como a Penitenciária do Estado, o Hotel da Bahia – 
que só nos anos 1980 recebeu três dos pavimentos 
de apartamentos inicialmente previstos, ao mesmo 
tempo em que sofria diversas descaracterizações – e 
o Hotel Paulo Afonso – finalizado trinta anos após a 
construção da sua estrutura, com revestimentos e 
esquadrias totalmente distintos daqueles especificados 
por Diógenes. 

Optamos por realizar também as maquetes de alguns 
projetos que ainda se encontram íntegros, como 
é o caso do Centro Educacional de Maceió e do 
Centro Educacional Carneiro Ribeiro, em função da 
sua magnitude e relevância não só no panorama da 
produção de Diógenes, mas da própria arquitetura 
escolar brasileira. A singela Biblioteca de Itaparica teve 
sua maquete realizada por se tratar de obra pouco 
conhecida, apesar de estar situada em localidade 
turística e a curta distância de Salvador. 

A realização das maquetes, na mesma escala e com as 
mesmas dimensões, dos dois projetos elaborados pelo 

arquiteto para o mesmo local e com um programa 
idêntico – um mercado para venda de peixe no Porto 
da Barra – permitiu aos visitantes compreender 
as transformações na arquitetura de Diógenes no 
intervalo de 36 anos que separa as duas versões. 

Os 16 modelos reduzidos, em escalas que variaram 
de 1:100 a 1:1.000, foram executados entre maio de 
2014 e agosto de 2015, no âmbito de uma Oficina de 
Maquetes da qual participaram 31 alunos da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA, entre bolsistas e voluntários, 
organizados em equipes. 

A Oficina de Maquetes envolveu diversos desafios, da 
definição da escala apropriada para cada projeto até 
o redesenho de plantas e fachadas para a execução 
das peças, tudo isso após a análise detalhada dos 
desenhos e fotografias existentes de cada projeto, 
visando identificar as características de cada um dos 
seus elementos.

Embora o material predominante na execução das 
maquetes tenha sido o papel branco de alta gramatura, 
em cada projeto foi necessário identificar os materiais 
adequados para representar elementos específicos: as 
esquadrias em veneziana do Hotel da Bahia, a abóbada 
hemisférica do Ginásio Antônio Balbino, a cobertura 
em lona e a escultura de Iemanjá da segunda versão do 
mercado do peixe, a vegetação dos jardins da Biblioteca 
de Itaparica... 

Certamente, este processo de pesquisa documental e 
de materiais, assim como a delicada execução artesanal 
destas maquetes, aproximou, de forma irreversível, os 
participantes da Oficina de Maquetes – estudantes 
e professores – das formas, espaços e texturas que 
compõem o universo arquitetônico de Diógenes 
Rebouças.

oficina de maquetes

Reduced scale models of Diógenes Rebouças’ works were 
produced and included in his birth centennial commemorative 
exhibition, in order to afford visitors a tridimensional reading 
of some of the architect’s masterpieces, as well as of some 
of his lesser known projects.

Preference was given to models of “inaccessible” projects, 
among which were those that had lost their original function, 
such as the José Rebouças house and the former Bus 
Terminal, and the ones that had been demolished, such as 
the Fonte Nova Sports Complex, the Rômulo Almeida house 
or the first project for the fish market in Barra.

Models were also developed of never-built projects, such as 
the second version of the fish market, and of those only 
partially executed, like the State Penitentiary and the Hotel 
da Bahia – which only received the last three of the initially 
planned floors in the 1980s, while at the same time severely 
losing its original character  – and the Paulo Afonso Hotel, 
completed thirty years after the construction of its frame, 
with claddings and windows radically different from those 
specified by Diógenes.

We also chose to make models of some projects that are still 
intact, as is the case with the Maceió and Carneiro Ribeiro 
Educational Centres, due to their magnitude and relevance 
not only among Diógenes’ works, but within Brazilian school 
architecture. The model of the delicate Itaparica Library was 
made by reason of its being a little known building, despite 
its location in a touristic region not far from Salvador.

The realisation of models of equal scale and the same 
dimensions, of the two designs developed by the architect 
for the same site and with an identical purpose – a fish 
market in Porto da Barra – allowed visitors to comprehend 
the transformations that took place in Diógenes’ architecture 
in the 36-year interval separating the two versions.

In order to manually craft the 16 models, with scales 
ranging from 1:100 to 1:1.000, a Models Workshop was 
held between May 2014 and August 2015, with a total of 
31 students, scholarship holders and volunteers, grouped 
into teams.

The Models Workshop involved several challenges, from 
the definition of the appropriate scale for each design, to 
the redrawing of plans and façades for the execution of 
the pieces, all of this after a detailed analysis of existing 
drawings and photos, aimed at identifying the characteristics 
of each element.

The dominant material chosen for all models was 
heavyweight white paper, although for each design it was 
necessary to identify adequate materials to represent more 
specific elements: the louvres in the Hotel da Bahia, the 
hemispherical dome of the Antônio Balbino Gymnasium, 
the tarpaulin roof and the Yemanjá sculpture on the second 
version of the fish market, the vegetation of the Itaparica 
Library gardens…

Surely, this process of research on archives and materials, as 
well as the delicate handmade execution of these models, 
brought the Models Workshop participants – students and 
professors – closer to the shapes, spaces and textures that 
compose the architectonic universe of Diógenes Rebouças.

models workshop
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Maquete do Hotel da Bahia 
em execução 

As estudantes Karine Dultra e Deise Vasconcellos 
executando a maquete da Biblioteca de Itaparica, 
vendo-se a maquete do Hotel da Bahia ao fundo.

Maquete do Hotel Paulo 
Afonso em execução

Maquete da Biblioteca da Escola-Parque em execuçãoMaquete da Biblioteca de Itaparica em execução

Execution of Hotel da 
Bahia model.

Students Karine Dultra and Deise Vasconcellos making 
the model of the Itaparica Library. Behind we see the 
Hotel da Bahia model.

Execution of Paulo Afonso 
Hotel model

Execution of Park School Library modelExecution of Itaparica Library model

Foto: Carol Sylos, Novembro 2014.

Foto: Nivaldo Andrade, Outubro, 2014.Foto: Nivaldo Andrade, Setembro 2014.

Foto: Nivaldo Andrade, Janeiro, 2015.Foto: Nivaldo Andrade, Outubro, 2014.
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Complexo Esportivo da Fonte Nova, Salvador 
(1942-51; 1968-71), escala 1:500

Estação Rodoviária Armando Viana de Castro, 
Salvador (1961-63), escala 1:100

Penitenciária do Estado, Salvador (1950-55), 
escala 1:250

Fonte Nova Sports Complex, Salvador (1942-51; 
1968-71), scale 1:5000

Armando Viana de Castro Bus Station, Salvador 
(1961-63), scale 1:100

State Penitentiary, Salvador (1950-55), 
scale 1:250

Hotel Paulo Afonso: implantação e entorno 
(1948-49), escala 1:1.000

Residência Rômulo Almeida, Salvador (década 1950), 
escala 1:100

Hotel da Bahia, Salvador (1948-52), escala 1:100 

Hotel Paulo Afonso (1948-49), escala 1:100

Paulo Afonso Hotel: general model 
(1948-49), scale 1:1.000

Rômulo Almeida house, Salvador (1950s), scale 1:100
Hotel da Bahia, Salvador (1948-52), scale 1:100 

Paulo Afonso Hotel (1948-49), scale 1:100

Fotos realizadas por Gabriela Otremba, abr. 2016

Residência José Rebouças, Vitória (década 1950), 
escala 1:100 
José Rebouças house, Vitória (1950s), scale 1:100 
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Escola Classe I, Salvador (1948-50), escala 1:250

Escola Classe III, Salvador (1948-50), escala 1:250 Escola Parque e Escola Classe IV, Salvador (1950-64), 
escala 1:250

Escola Classe II, Salvador (1948-50), escala 1:250

Class School I, Salvador (1948-50), scale 1:250

Class School III, Salvador (1948-50), scale 1:250
Park School and Class School IV, Salvador (1950-64), 
scale 1:250

Class School II, Salvador (1948-50), scale 1:250

Mercado do peixe, Salvador (1949-50), escala 1:100 

Centro Educacional do Estado, Maceió (1953-58), 
escala 1:250 

Mercado do peixe, Salvador (1986), escala 1:100 
Fish market, Salvador (1949-50), scale 1:100 

State Educational Center, Maceió (1953-58), scale 1:250 

Fish market, Salvador (1986), scale 1:100 

Fotos realizadas por Gabriela Otremba, abr. 2016

Biblioteca Juracy Magalhães Jr., Itaparica (1968), 
escala 1:100 

Juracy Magalhães Jr. Library, Itaparica (1968), 
scale 1:100 
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Susan Sontag registrou que “a fotografia é, antes de 
tudo, um modo de ver”. Por esta razão, no âmbito 
das atividades comemorativas do centenário de 
nascimento de Diógenes Rebouças, foi promovida 
uma Oficina de Fotografia e Vídeo focada em sua 
obra, envolvendo professores e alunos da Faculdade 
de Arquitetura da UFBA e de outras escolas de 
arquitetura localizadas em Salvador.

Cerca de 50 alunos participaram dos três dias 
da oficina, realizada em maio de 2015. Destes, 12 
já vinham participando da Oficina de Maquetes, 
totalmente envolvidos com as atividades do 
centenário, e, assim, atuaram como monitores da 
Oficina de Fotografia e Vídeo. 

A Oficina se estruturou em quatro momentos. No 
primeiro, o coordenador da atividade, Prof. Nivaldo 
Andrade, apresentou a proposta da Oficina e proferiu 
uma palestra sobre fotografia e vídeo de arquitetura, 
abordando temas como enquadramento, luz e sombra, 
geometria e repetições, a partir de fotografias de obras 
de arquitetos como Paulo Antunes Ribeiro, Álvaro 
Siza e Oscar Niemeyer, produzidas por fotógrafos 
reconhecidos como Pierre Verger, Fernando Guerra, 
Leonardo Finotti e Iwan Baan, além de jovens e 
talentosos fotógrafos-arquitetos locais, como Manuel 
Sá e André Nóbrega. Em seguida, os alunos participantes 
da Oficina de Fotografia realizaram sua primeira 
sessão de fotos, centrando seus olhares em algumas 
das maquetes executadas para a exposição “Diógenes 
Rebouças: cidade, arquitetura e patrimônio”, como 
as do Hotel da Bahia, Hotel de Paulo Afonso, Escola 
Parque, Residência José Rebouças e mercado do peixe 
no Porto da Barra. 

No terceiro momento, os participantes foram divididos 
em dois grupos, um registrando a Escola Parque e o 
outro lançando seu foco na Escola Politécnica e na 
Faculdade de Arquitetura da UFBA. Por fim, no quarto 
e último momento da Oficina, os participantes se 
reuniram na Faculdade de Arquitetura da UFBA para 
apreciar as fotografias e vídeos realizados e discutir 
sobre eles. 

Na realização das fotografias, os participantes usaram 
seus próprios equipamentos, que variaram de câmeras 
profissionais a ultracompactas, passando ainda por 
celulares de diferentes resoluções. Foram produzidas 
fotos coloridas e em preto-e-branco, como se pode 
observar na pequena amostra das centenas de 
imagens produzidas que publicamos nas próximas 
páginas. Muitas das fotografias produzidas na Oficina 
foram incorporadas à exposição em comemoração ao 
centenário de nascimento de Diógenes Rebouças.

Lançar novos olhares sobre a obra de Diógenes e, assim, 
dela se apropriar: esse foi o objetivo desta Oficina de 
Fotografia e Vídeo. Os olhares atentos dos fotógrafos/
estudantes de arquitetura revelaram, através do jogo 
de luz e sombra, geometrias improváveis, ao mesmo 
tempo em que a descoberta da repetição de elementos 
arquitetônicos denunciou a recorrência de padrões 
e ritmos. Enquadramentos inusitados destacaram as 
texturas dos materiais construtivos. 

Para Sontag, “o pintor constrói, o fotógrafo revela”. 
Parafraseando-a, podemos dizer que “o arquiteto 
constrói, o fotógrafo revela”.

oficina de fotografia

Susan Sontag once noted, “Photography is, first of all, a 
way of seeing”. For that reason, as part of the activities 
celebrating Diógenes Rebouças’ birth centennial, a Photo 
and Video Workshop focused on his work was promoted, 
involving professors and students of FAUFBA and other 
architecture schools located in Salvador.

Over the course of three days, approximately 50 students 
took part in the workshop, held in May 2015. Among 
them, 12 had already taken part in the Models Workshop 
and were thoroughly involved with the centennial 
activities, and thus served as monitors in the Photo and 
Video Workshop.

The Workshop was divided into four main phases. In 
the first one, the activity coordinator, Professor Nivaldo 
Andrade, explained the objective of the workshop and 
gave a lecture on architectural photography, taking up 
subjects such as framework, light and shadow, geometry 
and repetitions. The analysis was made based on photos 
showing the architecture of Paulo Antunes Ribeiro, 
Álvaro Siza or Oscar Niemeyer, taken by recognized 
photographers such as Pierre Verger, Fernando Guerra, 
Leonardo Finotti and Iwan Baan, in addition to talented 
local young photographer-architects such as Manuel Sá 
or André Nóbrega. After that, the students went on their 
first photo-shoot, focusing on some of the models made 
for the exhibition “Diógenes Rebouças: City, Architecture 
and Heritage”, like the ones representing the Hotel da 
Bahia, Hotel Paulo Afonso, Park-School, José Rebouças 
House and the fish market at Porto da Barra.

In the third phase, participants were divided into two 
groups: the first was to register the Park School and the 
other UFBA’s Polytechnic and Architecture Schools. Finally, 

in the fourth and last phase, participants met in the 
Architecture School to look at the videos and photographs 
they had taken and analyze them.

In order to take the photos, the participants used their 
own equipment, which could be professional or ultra-
compact cameras, or even cellphones with different 
resolutions. They took color and black-and-white pictures, 
as can be seen in the small sample of the hundreds of 
images that are published on the next pages. Many of 
these photos were selected to be part of the exhibition 
celebrating Diógenes Rebouças’ birth centennial.

To look at Diógenes Rebouças’ work from a new perspective 
and thus to appropriate it: that was the main goal of 
this Photo and Video Workshop. The observant eyes of the 
photographers/architecture students revealed improbable 
geometries through the play of light and shadow, while 
the discovery of the repetition of architectural elements 
divulged the recurrence of patterns and rhythms. Unusual 
framing highlighted the textures of the materials.

To Sontag, “the painter constructs, the photographer 
discloses”. Paraphrasing her, one can say: “the architect 
constructs, the photographer discloses.”

photography workshop
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Escola Parque: Biblioteca
Foto: Ana Clara Freire 
(Canon EOS 1200D)

Faculdade de Arquitetura 
da UFBA
Foto: Camila Passos 
(Canon EOS Rebel T3)

Maquete da Escola Parque 
Foto: Moisés Góes 
(Nikon D5100)

Maquete do Hotel da Bahia
Foto: Gabriela Sandes 
(iPhone 6)
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Escola Politécnica da UFBA
Foto: Alana Miranda 
(Canon Powershot A560)

Faculdade de Arquitetura da UFBA 
Foto: Alana Miranda
(Canon Powershot A560)

Escola Parque: Pavilhão de Educação 
Física e Recreação
Foto: Vanessa Di Pietro Nóbrega 
(Nikon D7100)

Faculdade de Arquitetura da UFBA 
Foto: Brunna Menezes 
(Panasonic Lumix DMC-FZ40)
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Mostrar arquitetura é, necessariamente, produzi-la. 
A exposição dos projetos de Diógenes Rebouças 
teve a intenção de ser compreendida como forma, 
não formato; uma articulação sábia entre estrutura e 
percurso, conteúdo e container - inicialmente o foyer 
do Teatro Castro Alves -, levando ainda em conta 
questões como execução, transporte e montagem. 
Entre os meses de janeiro e agosto de 2015, os alunos 
Pedro Alban e Roberta Palmeira realizaram a hercúlea 
tarefa de desenhar a exposição “Diógenes Rebouças: 
cidade, arquitetura e patrimônio”, de seu partido à 
ultima placa de poliestireno fixada sobre a madeira. 

O acompanhamento total de um projeto é raramente 
permitido a estudantes de arquitetura. Realizar uma 
mostra de tamanha ambição no contexto de uma 
universidade pública significou, portanto, o contato 
com a dimensão prática e com aspectos da arquitetura 
frequentemente ausentes no ensino. 

Na tectónica, teve-se o auxílio de Adriano Passos e 
do Centro Técnico do Teatro Castro Alves, resultando 
não apenas em uma estrutura de montagem prática, 
mas no uso das texturas dos materiais, percepção que 
excede os projetos acadêmicos. No que era gráfico, 
Matheus Lins e Gabriela Sampaio ensinaram cor 
e tipo, além de produzirem um conjunto de ícones, 
marcas que dão à exposição ritmo e legibilidade. Uma 
vez montada, João Batista introduziu os alunos, assim 
como o restante da equipe, à iluminação, ajustando 
temperatura, matiz, e revelando ainda o “jogo sábio” 
das maquetes sob a luz.

Tal produção se deu ainda na relação diária com 
Nivaldo Andrade, curador de primeira viagem, porém 
de imensa capacidade crítica. Sob sua coordenação, os 
alunos navegaram incessantemente por uma infinitude 
de arquivos, oriundos de mais de dez anos de pesquisa, 
buscando aqui e ali o relevante para uma exposição que 
pretendia retratar precisamente o mestre moderno.

No Teatro Castro Alves ou em Recife, a mostra, em 
seus oitenta e seis metros de painéis, mais de cento 
e vinte placas de poliestireno e dezesseis maquetes, 
é prova da possibilidade e da extrema importância 
das experiências práticas e de crítica dentro da 
universidade. Além de mostrar Diógenes ao mundo, 
a exposição serviu aos alunos, revelando outras faces 
da arquitetura.

exposições

To display architecture is, of necessity, to make it. The 
exhibition of Diógenes Rebouças designs aimed to 
be understood as form, not format; a knowledgeable 
linkage of structure and trajectory, content and container 
- originally the Castro Alves Theatre Foyer - taking into 
account issues such as execution, logistics and assembly. 
Between the months of January and August 2015, 
students Pedro Alban and Roberta Palmeira undertook 
the herculean task of designing the exhibition “Diógenes 
Rebouças: City, Architecture and Heritage”, all the way 
from conception until the last sheet of polystyrene fixed 
to plywood.

Architecture students seldom have the chance to 
completely follow through a project. Exeucting such an 
ambitious show as this within the context of a public 
university involved, therefore, contact with the practical 
dimension of the discipline as well as with aspects of 
architecture often ignored in teaching.

Tectonic aspects of the production were facilitated by 
Adriano Passos and by the Scenery division of the Castro 
Alves Theatre - resulting not only in an efficient assembly 
structure but in the utilization of the materials’ textures, 
according to an esthetic sensibility surpassing the norm 
for academic projects.Where graphical information was 
concerned, Matheus Lins and Gabriela Sampaio taught 
both color and type, in addition to developing a set of 
icons that lend rhythm and legibility to the show. Once 
it was assembled, João Batista introduced the students 
and the rest of the team to lighting design, adjusting 

temperature and hue, and revealing the “game, correct 
and magnificent, of forms assembled in the light”.

The production also took shape under the auspices of 
daily interaction with Nivaldo Andrade, a first-time curator, 
but one of amazing critical capacity. Under his leadership, 
students pored incessantly through an infinitude of files 
derived from more than ten years of research, looking 
here and there for anything that might be relevant to 
an exhibition concerned with accurately portraying the 
modern master.

Whether in the Castro Alves Theatre or in Recife, the 
exhibition, with its eighty-six meters of panels, more than 
one hundred and twenty plates of polystyrene, and sixteen 
models, is proof of the possibility and extreme relevance 
of carrying out practical and critical experiences within 
the university. In addition to revealing Diógenes to the 
world, the exhibition served to present diverse aspects of 
architecture to the students.

exhibitions
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Maquetes de estudo da expografia
escala: 1/20

Exhibition study models 
scale: 1/20

Estrutura expositiva em metalon oxidado com água 
marinha, de modo a minimizar as imperfeições da solda
e texturizar ao material. A estrutura dos painéis 
é constituída por uma série de pórticos e barras 
unidos através de encaixes simples [1]. As mesas que 
suportam as maquetes são soldadas por inteiro [2 e 3] 
e apresentam ainda caixas que se fixam às suas bases, 
protegendo os modelos durante o transporte [4].

Exhibition structure made from metalon profiles rusted 
through the application of seawater in order to texture 
and disguise weld-imperfections. The panel structure is 
defined by a series of porticos and bars connected trough 
simple joints locked by pins [1]. The models table consists 
of a single welded structure [2 and 3], to which a case is 
attached, protecting the models during transport [4].

[1] [2] [3] [4]

Equipe de alunos responsável pela montagem e 
desmontagem da exposição na Galeria Janete Costa, 
no Parque dona Lindú, em Recife, onde fez parte da 
programação oficial do XI Seminário DOCOMOMO 
Brasil. Assim como no Teatro Castro Alves, os alunos 
também foram monitores durante o período de 
exposição.

Team of students in charge of the exhibition’s assembly in 
Janete Costa Gallery, at Dona Lindú Park, Recife, where it 
was part of the official program of the XI DOCOMOMO 
Brasil Conference. Same as in Castro Alves Theather the 
students also served as guides during the exhibition period.
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Exposição no foyer do Teatro Castro Alves - TCA
Salvador - Bahia, 13 de agosto a 08 de setembro de 2015.

Exhibition in foyer of the Teatro Castro Alves - TCA
Salvador - Bahia, August 13 to September 08, 2015.

Fotos Carol Sylos, ago. 2015.
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Exposição na Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu 
Recife - Pernambuco, 16 a 24 de abril de 2016.

Exhibition at Janete Costa Gallery - Dona Lindu Park
Recife - Pernambuco, April 16 to 24, 2016.

Fotos realizadas por Gabriela Otremba, abr. 2016
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Curadoria e coordenação geral / 
Curatorship and general coordination
Nivaldo Andrade Junior

Coordenação adjunta / Assistant coordination
Gabriela Gusmão Sampaio

Projeto expográfico / Exhibition design
Nivaldo Andrade Junior, Gabriela Gusmão Sampaio, 
Federico Calabrese, Juliana Nery, Pedro Alban e 
Roberta Esteves

Identidade visual / Visual identity
Gabriela Gusmão Sampaio, Matheus Lins, Pedro Alban
 e Roberta Esteves

Projeto gráfico / Graphic design
Gabriela Gusmão Sampaio e Matheus Lins

Pesquisa histórica e iconográfica / Historic and 
iconographic research
Nivaldo Andrade Junior

Imagens atuais / Current images
Carol Sylos e Nivaldo Andrade Junior (painéis); André 
Nóbrega, Carol Sylos, Manuel Sá e participantes da 
“Oficina Fotográfica” realizada em maio 
de 2015 (vídeos)

Exposição em Recife (Pernambuco)
Exhibition in Recife (Pernambuco)

Produção executiva / Executive Production
Criar Cirandas

Montagem / Montage
Radar Produções

Iluminação / Lighting
Artmonta

Assessoria de imprensa / Press assistant
Benira Maia

Monitores / Monitors
Bruno Giaretton, Gabriela Otremba, Isis Cardoso, 
Karine Dultra, Nicholas Beloso, Pedro Alban e Rodrigo Sena

Exposição em Salvador (Bahia)
Exhibition in Salvador (Bahia)

Produção / Production
Nivaldo Andrade Junior, Juliana Nery, 
Gabriela Gusmão Sampaio, Ana Mércia Campos, 
Pedro Alban, Roberta Esteves, Arina Vital e 
Andreia Reis

Lighting designer
João Batista ( JB Iluminação)

Montagem / Montage
Centro Técnico do Teatro Castro Alves (Castro Alves 
Theatre Technical Centre), Adriano Passos, Giuliano 
Moreira, André Passos, Bruno Matos, Romildo “Bido” 
Alves, Clasio “Tomate” Vieira, Thiago “Brutão” Silva e 
Vitor Oliveira

Exposição / Exhibition
“DIÓGENES REBOUÇAS: cidade, arquitetura e patrimônio”
“DIÓGENES REBOUÇAS: city, architecture and heritage”

Exposição em Salvador (Bahia), foyer do Teatro Castro Alves - TCA , 13 de agosto a 08 de setembro de 2015.

Exhibition in Recife (Pernambuco), Janete Costa Gallery – Dona Lindu Park, from 16th to 24th April, 2016.

Exhibition in Salvador (Bahia), Castro Alves Theatre’s foyer (TCA), from 13th August to 8th September , 2015.

Textos / Texts
Todos os textos da exposição são de autoria de 
Nivaldo Andrade Junior, exceto:

All texts in this publication are authored by Nivaldo 
Andrade Junior, except:

Ana Fernandes 
(abertura e legendas da seção “Transformar 
Salvador” / introduction and subtitles for the section 
“Transforming Salvador”); 

Juliana Nery 
(abertura da seção “Revolucionar o ensino” 
/ introduction to the section “Revolutionizing 
education”);

Raquel Neimann
(“Estação Rodoviária Armando Viana de Castro” / 
“Armando Viana de Castro Bus Station”).

Montagem vídeos / Video montage
Juliana Nery

Execução / Execution
Adriano Passos, Giuliano Moreira

Exposição em Recife (Pernambuco), Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu, 16 a 24 de abril de 2016.
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Oficina de maquetes / Models workshopOficina de fotografia / Photography workshop

Maquetes realizadas especialmente para esta exposição 
entre maio de 2014 e julho de 2015 por alunos 
(bolsistas e voluntários) da Faculdade de Arquitetura 
da UFBA.

Models were made specially for this exhibition between 
May 2014 and July 2015 by students (with and without 
scholarship) from the Faculty of Architecture of the 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Coordenação / Coordination
Nivaldo Andrade Junior

Coordenação adjunta / Assistant coordination
Juliana Nery

Equipe de alunos / Students team
Ana Clara Freire, Aretha Lima, Bianca Tourinho, 
Brunna Menezes, Deise Vasconcellos, Emy Nishimoto, 
Felipe Amorim, Ísis Cardoso, Karine Dultra, Maíra Dultra, 
Maria das Graças Rodrigues, Marina Moreira, 
Nicholas Beloso, Priscila Nunes, Talita Neri, 
Talita Rosa e Viviane Kubo

Colaboração / Collaboration
Aldo Dórea Júnior, Adrielle Xavier, Bruno Giaretton, 
 Gabriela Queiroz, Jiovana Sant’ana, Leila Adorno, 
Raiane Gomes, Renata Lessa, Samir Santos e Sinval Carvalho

Oficina foto e videográfica realizada entre os dias 04 e 08 
de maio de 2015 na Escola Parque (Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro) e na Faculdade de Arquitetura e Escola 
Politécnica da UFBA, com a participação de docentes 
e de alunos da FAUFBA e de outras faculdades de 
arquitetura de Salvador. A oficina foi realizada no âmbito 
da SETE – Semana Transdisciplinar e Experimental com 
Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA.

Photo and videographic workshop held between 4th and 
8th May, 2015 at Park School (Carneiro Ribeiro Educational 
Centre) and at the Faculty of Architecture and Polytechnic 
School of Universidade Federal da Bahia (UIFBA), with 
participation of teachers and students from FAUFBA and 
other architecture faculties from Salvador. The workshop 
was held during the Transdisciplinary and Experimental 
Week with Architecture and Urbanism (SETE) at FAUFBA.

Coordenação / Coordination
Nivaldo Andrade Junior, Juliana Nery e 
Gabriela Gusmão Sampaio

Monitores / Monitors
Ana Clara Freire, Aretha Lima, Arina Vital, Brunna 
Menezes, Carol Sylos, Deise Vasconcellos, Ísis Cardoso, 
Karine Dultra, Maíra Dultra, Maria das Graças Rodrigues, 
Marina Moreira e Nicholas Beloso

Participantes / Participants
Adriano Araújo, Adrielle Xavier, Alana Miranda, Ana Clara 
Falcão, Andressa Mascarenhas, Beatriz Costa, Camila 
Passos, Carla Almeida, Carolina Meireles, Caroline Souza, 
Davi Navarro, Gabriela Fernandes, Gabriela Queiroz, 
Ingrid Oliveira, Jiovana Santana, João Gustavo Andrade, 
Júlia Rocha, Juliana Sacramento, Kércia Ataíde, Letícia 
Grappi, Lisa Sahadia, Luciano Goulart, Maicon Rios, 
Marcelo Lopes, Mariana Pardo, Matheus Rocha, Moisés 
Góes, Natália Melo, Querem Salomão, Rebecca Araújo, 
Renata Kimi, Tainá Carvalho, Thais Facchinetti, Vanessa 
Nóbrega e Yana Machado

Catálogo / Catalogue
“DIÓGENES REBOUÇAS: cidade, arquitetura e patrimônio”
“DIÓGENES REBOUÇAS: city, architecture and heritage”

Organização / Organization
Nivaldo Andrade Junior, Gabriela Gusmão Sampaio,
Gabriela Otremba e Pedro Alban

Projeto gráfico / Graphic design
Gabriela Gusmão Sampaio, Matheus Lins e Pedro Alban

Editoração / Editing
Ana Luísa Oliveira e Matheus Lins

Capa e contra capa / Cover and backcover
Matheus Lins

Fotos da sobre capa / book jacket photos
Detalhe da fachada da Escola-Parque, em Salvador, 
por Carol Sylos. 

Facade detail of the School-Park in Salvador by Carol Sylos.

Textos / Texts
Todos os textos desta publicação são de autoria de 
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