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Inscrições abertas para o Curso História da Bahia
O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), com o apoio da
Secretaria de Cultura do Estado e Fundação Pedro Calmon, está com
inscrições abertas para a quarta edição do curso História da Bahia. As
aulas vão ocorrer uma semana por mês, entre agosto e novembro,
sempre das 14h às 17h30, com carga horária total de 70 horas. Ao todo,
são oferecidas 180 vagas e a taxa de inscrição é de R$ 50,00. Os
interessados devem comparecer a sede do IGHB (Av. Joana Angélica, 43,
Piedade). O curso tem a coordenação e instrução da professora
Antonietta d´Aguiar Nunes (Ufba) e durante as aulas serão debatidos
temas como a Pré História Brasileira e Baiana; falares do grupo
lingüístico tupi-guarani; capitanias hereditárias; primeiros engenhos; o
séc. XVIII baiano: ouro em Rio de Contas e Jacobina; Revolução dos
Búzios; a província da Bahia do sec. XIX; a Bahia republicana; revolução
de 1930 e a chamada Era Vargas, descoberta e exploração do Petróleo, o
período do governo policial militar na Bahia, dentre outros assuntos.
Confira na tabela ao lado a programação ou no site www.ighb.org.br
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AGOSTO
24 – Pré História brasileira e baiana. Índios que viviam na
Bahia quando os europeus aqui chegaram.
25 – Descobrimento do Brasil na Bahia / Expedições
exploradoras, guarda-costeiras e colonizadora. Escambo do
pau Brasil. Naufrágio de Diogo Álvares Correia em 1509
(Caramuru) Capitanias hereditá-rias baianas em 1534: Todos
os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, (e Pernambuco). Capitanias
de Itaparica e Tamarandiva, Paraguaçu e Sergipe d´El Rei.
26 – Governo Geral, fundação de Salvador. Instâncias
administrativas Administração eclesiástica: divisão em
freguesias, e Criação do Bispado de São Salvador e instituição
do Arcebispado. O sistema do Padroado e a Propaganda Fidae.
27 - Os Jesuítas e seu sistema educacional: com os índios e
negros; b) colégios urbanos c) Destacados jesuítas
28 – Primeiros engenhos e negros vindos para o Brasil.
Tráfico negreiro. Monumentos históricos do sec. XVI.
SETEMBRO
21 – Açúcar como principal gênero no Recôncavo. A expansão
pecuária: casas da Torre e da Ponte: o ciclo do boi,
fornecimento de gado para a região das minas. Fumo e
economia de subsistência e mandioca como subsidiárias da
economia açucareira
22 – União Ibérica. Governo de Luiz de Souza (1617-1622) e a
criação do Estado do Maranhão e Grão Pará (1621). Ocupação
holandesa em Salvador. Pesca da Baleia.
23 – Defesa da Bahia nos secs. XVI a XVIII. Novo plano de
fortificação da cidade (João Massé, 1714). O sec. XVIII baiano.
Exploração aurífera. Ouro em Rio de Contas e Jacobina. Casas
de Fundição. Tropas de burros. Monumentos sec. XVII.
24 – Restauração Portuguesa 1640 a 1750. Aldeias
administradas de índios no interior. Fundação do seminário
de Belém. Peste da “bicha” (febre amarela) e S. Francisco
Xavier como padroeiro de Salvador. Barroco nas igrejas
baianas da 1ª metade do sec. XVIII. Reforma na Universidade
de Coimbra.
25 – Reinados de D. José I e D. Maria I: 1750 a 1816.
Terremoto de Lisboa em 1755. O Marquês de Pombal e suas
reformas administrativas e educacionais. Mudanças das
capitais dos dois estados da América Portuguesa. Expulsão
dos jesuítas e criação das Aulas Régias. Monumentos sec.
XVIII.
OUTUBRO
26 – Formandos na Universidade de Coimbra reformada.
Anseios de liberdade – índios. Anseios de liberdade – brancos.
A vinda da Família Real para o Brasil, Instituição do Reino do
Brasil.
27 – Governo do 8º Conde dos Arcos na Bahia: aulas régias,
Biblioteca, Teatro, Associação Comercial, Seminário
diocesano.
28 – Brasil Império. Governo de Pedro I. Período Regencial.
Anseios de Liberdade – negros. A Sabinada
29 – Missão artística francesa e Neoclassicismo. Reformas de
igrejas Para o Neoclássico. Governo de Pedro II. Guerra do
Paraguai
30 – Proclamação da República projetos educacionais em
conflito. (Apres. Tese AAN: 56q). Monumentos sec XIX.
NOVEMBRO
23 – Aclamação da República na Bahia: Separação da Igreja e
Estado. O episódio de Canudos. Advento da prosperidade
cacaueira.
24 – Bombardeio de Salvador e sua remodelação. Educação na
Bahia durante a 1ª república. Reforma Escola Nova no
governo Goes Calmon. Desenvolvimento de indústrias e
movimentos grevistas. A “involução” baiana. A Revolução de
1930 e a chamada “era Vargas” na Bahia. Isaias Alves e sua
atuação.
25 – Redemocratização de 1946, constituição estadual,
governo Otávio Mangabeira e a atuação de Anísio Teixeira.
Arte Moderna na Bahia 1.
26 – Desenvolvimento baiano: descoberta e exploração do
Petróleo, CPE, Centro industrial de Aratu, Pólo Petroquímico
de Camaçari. Arte Moderna na Bahia 2.
27 - O período do governo policial-militar na Bahia (19641985) (56q). Monumentos do sec XX///
Lançamento do livro Conhecendo a História da Bahia no
período monárquico (1815-1889).
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Um Papa para
os novos tempos
Por Consuelo Pondé de Sena

121 anos do IGHB é dedicado a Consuelo Pondé de Sena
No próximo dia 26 de agosto, o
IGHB vai comemorar 121 anos
de fundação. A solenidade será
marcada pela posse de novos
associados, entrega da Medalha
Bernardino de Souza e
homenagens a ex-presidente
Consuelo Pondé de Sena,
falecida no dia 14 de maio deste
ano. Quatro dias antes de ser
hospitalizada com pulmonite,
Pondé publicou o artigo
«Pranto da Madrugada», na
Tribuna da Bahia, relatando seu
sofrimento. No texto, ela
lembrou a festa do Instituto e
pediu mais investimentos para
“o verdadeiro Museu da
História da Bahia”. Leia, na
íntegra: «Desde que passei a
conviver com essa “pulmonite”,
comecei a experimentar novas e
desagradáveis emoções, antes
jamais por mim sentidas.
Doença terrível que me tolhe o
tônus vital, deixando-me
diferente do que sou, ou fui.
Não tenho certeza de que
voltarei a ser a mesma, porque
senti na pele a fragilidade da
nossa condição humana e me
sinto outra pessoa. São
esquisitos estados d’alma, que
me deixam aturdida, porquanto
não os identificava como
próprios do meu espírito. São
situações muito novas, jamais
pressentidas. Mesmo porque,
não é fácil se imaginar o
desconhecido. Que está

havendo? O que está se
passando? Confesso que não sei
responder o que, de novo, se
introduziu na minha vida,
deixando-me com uma
sensação de que sou outra
criatura. Mudei o couro? Penso
que, de certa forma, sim. O
camaleão não passa por esse
processo? Transfigura-se para
ser confundido? Sei lá! Dentre
milhares de pensamentos
desordenados, que povoam
meu cérebro está a referida
festa, que me deu tanta alegria.
Vesti um lindo traje vermelho,
que foi muito apreciado por
homens e mulheres. É que a cor
me fica bem e todos gostam
quando a uso. Este ano, a festa
vai acontecer na quarta-feira.
Bom dia, porque no meio de
semana. Realmente, estou
recordando que a festa do
aniversário do IGHB, no ano
passado, foi uma beleza. Muitos
convidados, sócios, visitantes,
homenageados, condecorados
com a Medalha Bernardino de
Souza. Como sou “pidona” vou
pedir uma ajuda em dinheiro
para ajudar nas despesas, que
não são muitas, mas oneram a
Casa, ora em processo de
mudança de rede elétrica, que o
IGHB ganhou, da Coelba, no
“Faz Cultura”. A Casa da Bahia
completou 120 anos. Quis o
acadêmico Cajazeira Ramos, da
ALB, fazer-lhe uma oferta

muito especial. Arrecadou
dinheiro, no que foi criticado
por algumas pessoas, incapazes
de gesto semelhante. Obteve o
dinheiro para encomendar o
bolo, como era do seu desejo.
Um bolo de nozes gigante, que
ocupou o mármore inteiro da
mesinha redonda antiga. Nem
meus médicos podem fazer
previsões. Penso que esse fato,
relacionado com outras
preocupações pessoais, fazem
com que, em plena madrugada,
diria mesmo dormindo, acordo
chorando sentidamente.
Branca, a moça que me assiste,
no período noturno, tenta me
consolar, usando palavras
carinhosas de alento. Aos
poucos, vou respirando fundo,
tentando debelar o choro
reparador. Choro que me alivia
a alma e desafoga a mente,
livrando-a de outras
interferências. Espero que as
autoridades oficiais
compareçam ou mandem seus
representantes. A festa dos 121
anos da instituição cultural
mais antiga do Estado deve
merecer o apoio de todos os
baianos. Por outro lado, no seu
último pronunciamento no
IGHB, o representante do
governador Jaques Wagner,
Ubiratan Castro de Araújo,
declamou enfático ser a
instituição “o verdadeiro Museu
da História da Bahia”. Assim,

serenamente, aquietada dos
meus temores, vou, aos poucos,
retomando o sono e dragando a
emoção. Na manhã seguinte,
acordo lépida e não parece que
senti algo diferente durante a
noite de tristeza. Emoções
genuínas são eficazes para a
alma cansada, cheia de
sentimentos. Quem me
conhece sabe que sou um
vulcão em erupção. As lavas
que derramo são águas
escaldantes da minha
“caldeira” interior. Pois, apesar
de ser do “grito” de Terra,
Capricórnio, sou ígnea. Gosto
do fogo e de suas vibrações.
Fazer o que se nasci assim? O
pranto da madrugada é uma
válvula de escape. Penso ser
necessário para restabelecer o
que foi “mexido”, bem fundo,
bem dentro de mim. Traz de
volta tudo que tentei disfarçar,
dissimular, para não fazer
flutuar os meus
desapontamentos, as minhas
decepções, as minhas
frustrações. Esse “pranto da
madrugada” é algo que
apareceu, há pouco tempo, no
curso dessa enfermidade. Se vai
permanecer comigo, não sei
responder. No momento atual
me traz muito alívio, disso
tenho plena noção. Que fique,
portanto, comigo neste
momento de tanto sofrimento e
de dor. «

