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Preservação da memória 
histórico-cultural

Sérgio Augusto Soares Mattos
Diretor de Publicações e Editor da Revista do IGHB  

Email: sasmattos@gmail.com

Em nenhuma outra época, as palavras memória e ética foram tão 
enfatizadas como nesta década. A palavra memória devido ao processo 
cada vez maior de conscientização de que um povo sem memória é um 
povo sem cultura e sem história. A palavra ética devido à crise social e 
política que estamos atravessando neste início de milênio.  Para efeito 
desta apresentação, destacaremos a memória, pois a sua preservação  
está vinculada diretamente à história da cultura da sociedade e aos pró-
prios objetivos do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Segundo o historiador Jacques Le Golf “[...] a memória coletiva 
faz parte das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das so-
ciedades em via de desenvolvimento” e exatamente por isso ele afirma, 
no livro intitulado História e Memória, que “[...] devemos trabalhar de 
forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servi-
dão dos homens”(1990, p. 411).



Nos últimos cinco números desta Revista do IGHB, procurou-se 
enfatizar a memória, tanto coletiva como individual, com o objetivo de 
preservarmos a nossa história e a nossa cultura. Neste número, a revista 
registra novas contribuições histórico-culturais tanto em nível coletivo 
como individual, oferecendo aos leitores, no conjunto, um documento 
coletivo valioso de resgate histórico-cultural, contribuindo para a pre-
servação da memória e para a sedimentação do que os historiadores 
chamam de Identidade. 

Apesar dos diferentes estilos, metodologias e técnicas de reme-
moração utilizados pelos nossos colaboradores, todos, sem exceção, 
apresentam em suas narrativas detalhes sobre a vida e as contribuições 
de destacadas personalidades baianas ou acrescentam esclarecimentos 
sobre aspectos de nossa história cultural, política e social. 

Esta edição da Revista do IGHB, número 112, está dividida em 
cinco seções: Artigos, Comemorações dos 123 anos do IGHB, Pales-
tras, Espaço Aberto Memorial 2 de Julho e Resenha. A primeira seção 
reúne 14 artigos, sendo que os cinco primeiros destacam personalidades 
baianas. E os demais abordam aspectos de nossa história político-social 
e cultural.

Neste ano de 2017, comemora-se o centenário de nascimento 
do teatrólogo, escritor, compositor, professor e jornalista Adroaldo Ri-
beiro Costa, que nasceu em Salvador no dia 13 de abril de 1917 vindo 
a falecer no dia 27 de fevereiro de 1984. O artigo que abre a revista é 
dedicado a ele e assinado por Aramis Ribeiro Costa, seu sobrinho e 
 biógrafo, que destaca um aspecto da vida dele pouco conhecido, ou 
seja, a vocação de Educar. 

Vale destacar que Adroaldo viveu a infância e parte da moci-
dade em Santo Amaro da Purificação, onde fez os cursos primário e 
ginasial. Diplomou-se em Direito e exerceu a advocacia, mas, antes 
disso, sentiu-se atraído pelo magistério e pelo jornalismo. Estas duas 
atividades foram intensificadas quando se transferiu para a capital. 
Lecionou em escolas particulares e ingressou no magistério oficial, 
tendo dirigido grandes colégios. Desde criança sempre gostou de tea-
tro e de rádio, chegando a coordenar o setor de rádio-teatro da Rádio 
Sociedade da Bahia, onde acabou criando, dentre outros, o programa 



A Hora da Criança, em 25 de julho de 1943. A importância de A 
Hora da Criança pode ser medida pelos nomes de artistas plásticos, 
atores e atrizes, cantores, cineastas, compositores, escritores, poetas e 
publicitários que por lá passaram e que continuam fazendo sucesso, a 
exemplo de Gilberto Gil, as primeiras integrantes do Quarteto em Cy,  
Glauber Rocha, Paulo Gil Soares, Ângelo Andrade, Carlos  Petrovich, 
Iêda Olivaes, Remy de Souza, Nair Lauria, Josélia Almeida, Juarez 
Paraíso e Lúcia Spinelli, Jairo Simões,  Bárbara Vasconcelos, Fernan-
do Passos e Fred Souza Castro, dentre muitos outros. Como jornalis-
ta, Adroaldo Ribeiro Costa trabalhou no A Tarde, onde exerceu por 
muitos anos a função de editorialista e cronista diário desse jornal. 
Como compositor, destaca-se o fato de ter composto o Hino do Es-
porte Clube Bahia.

No segundo artigo, Joaci Góes, 3º vice-presidente do IGHB, 
destaca a figura do advogado, jornalista e poeta Luís Gama, como um 
dos grandes expoentes da humanidade. Segundo o autor, Luís Gama 
reúne “[...] atributos para figurar entre as maiores personalidades dos 
tempos modernos, no mesmo nível de Mohandas Keramichand  Gandhi, 
o Mahatma, Nelson Mandela ou Martin Luther King”. Apesar disso, 
Joaci afirma que Gama continua esquecido até mesmo pelos seus con-
terrâneos. Podemos acrescentar que Luís Gama foi um dos mais com-
bativos abolicionistas de nossa história, tendo sido também responsá-
vel pela introdução da imprensa humorística paulistana ao fundar, em 
1864, o jornal Diabo Coxo e que ele se destacou no cenário literário 
como poeta satírico, ocultando-se, muitas vezes, sob pseudônimos tais 
como: Afro, Getulino e Barrabás. 

O terceiro artigo, de autoria da professora Adélia Maria Marelin, 
destaca os 75 anos da morte do tribuno, político, professor e jornalista 
J. J. Seabra, reconhecido como um dos próceres da República. Em seu 
artigo a autora  destaca as realizações de Seabra durante os mais de 65 
anos no exercício de vida pública. 

O percurso e a obra de Remy Pompílio Fernandes de Souza 
são abordados no quarto artigo, de autoria do professor Edivaldo M. 
Boaventura que presta uma homenagem ao contista, ensaísta, filósofo, 
professor e tradutor baiano, que exerceu vários cargos públicos, sempre 



vinculados à educação e à cultura. Edivaldo Boaventura destaca ainda 
o conjunto da obra de Remy de Souza.

O quinto artigo, assinado por Luís Henrique Dias Tavares, histo-
riador e  professor emérito da UFBA, aborda as contribuições  do santa-
marense José Wanderley de Araújo Pinho como historiador. Wanderley 
Pinho, que foi um político atuante, tendo sido prefeito de Salvador por 
duas vezes, deixou, além de muitos artigos, vários livros publicados, 
dentre os quais destacam-se:  Política e políticos no Império (1930);  A 
Sabinada (1930);  Cartas do Imperador D. Pedro II ao Barão de Cote-
gipe (1933);  Cotegipe e Seu Tempo. 1ª fase: 1815/1867 (1937); Caxias 
Senador (1938); História de um Engenho do Recôncavo: 1552-1944; 
História Social do Salvador (1968 – obra póstuma); e Cartas de Fran-
cisco Otaviano (1977).

Antonio José faria Góis assina o sexto artigo, intitulado “Sal-
vador e a metodologia unitária da restauração”, no qual disserta sobre 
os processos de restauração, destacando que “[...] a cultura do restauro 
deve ser disponibilizada tendo por base, além de teses acadêmicas, a 
necessidade de desenvolver na população a consciência do bem públi-
co, para além dos enfoques superficiais da mídia. Cabe propor desse 
modo uma visão da História da Arte que valorize a dinâmica antropoló-
gica constituída pela expressão artística.”

Por sua vez, no sétimo artigo, Suely Moraes Ceravolo aborda a 
prática do colecionismo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 
(IGHB) para formar o acervo de museu que abrigaria material indígena 
e instrumentos, armas e objetos de homens notáveis do país. Segundo 
a autora, o colecionismo de objetos do IGHB deu margem à persona-
lização e interpretação da história da Bahia e do Brasil formando um 
conjunto eclético e singular. 

No oitavo artigo, Ednaldo Soares, que é doutor em Adminis-
tração, destaca que Dom João VI foi rei por acaso, mas foi um exce-
lente administrador, que mudou a História de Portugal e do Brasil. 
No artigo, um estudo bibliográfico, de cunho exploratório, o autor 
teve como objetivo de dirimir a imagem caricaturada de Dom João 
VI, ressaltando a importância dele como administrador político de 
Portugal e do Brasil.



Na sequência, a professora e historiadora Antonietta d’Aguiar 
Nunes aborda a “Colonização branca na Bahia monárquica”. Neste ar-
tigo, a autora relaciona como se deram as tentativas de colonização 
europeia no estado da Bahia durante o período abrangido pelo Brasil 
Reino e Brasil Imperial, concluindo que todas essas tentativas infeliz-
mente acabaram não prosperando e não deixaram marca relevante na 
história baiana.

Por sua vez, no décimo artigo da primeira seção desta edição, o 
historiador Manoel Passos R. Pereira aborda o surgimento da Irmanda-
de de Nossa Senhora da Boa Morte, no município de Cachoeira-Bahia, 
na segunda década do século XIX, como fruto de uma aliança entre as 
etnias jege e nagô que viviam na região. Segundo o autor, as festivida-
des da Irmandade são realizadas todos os anos entre os dias 13 a 17 de 
agosto. Ele destaca que a organização e a preservação da festividade 
têm sido mantidas e passadas de geração a geração através da oralidade. 

Já o jornalista e escritor Carlos Eugenio Junqueira Ayres, em seu 
artigo, baseado em documentos e em livros que narram  a história de fa-
zendas, engenhos e usinas,  levanta dúvidas sobre a existência histórica 
de quilombos no município de São Francisco do Conde.

O décimo segundo artigo, assinado por Marcos Santana, coorde-
nador do Projeto Memória Musical da Bahia, presta um tributo biográ-
fico a Guilherme de Mello pela passagem dos 150 anos do nascimento 
dele. No artigo o autor contextualiza alguns aspectos da trajetória de 
Guilherme de Mello, ex-aluno da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São 
Joaquim, que é considerado como o primeiro historiador da Música no 
Brasil. Um dos objetivos do autor é divulgar o legado deixado por Gui-
lherme de Mello, destacando uma de suas obras:  A música no Brasil: 
dos tempos coloniais até o primeiro decênio da República, publicada 
em Salvador no ano de 1909.

O décimo terceiro artigo também é dedicado à história da mú-
sica, mais precisamente sobre “Os 50 Anos da Tropicália”. O autor do 
artigo é o historiador, pedagogo e pesquisador da música brasileira Luiz 
Américo Lisboa Junior. Neste artigo ele analisa o movimento lítero-
-musical denominado Tropicália, protagonizado por artistas baianos em 



meados da década de 1960, destacando o papel desempenhado no pro-
cesso por Caetano Veloso e Gilberto Gil, considerados como as figuras 
mais importantes do movimento. Vale destacar que o Tropicalismo foi 
um movimento de ruptura que modificou o cenário da música popular 
brasileira, quando outros cantores e compositores, a exemplo de Gal 
Costa, Maria Betânia, Nara Leão, José Carlos Capinan e Torquato Neto 
também faziam parte.  

Encerrando esta primeira seção, o leitor encontrará o artigo do 
jornalista e pesquisador Nelson Varón Cadena sobre o centenário  do 
jornal Correio do Sertão, que circula no município baiano de Morro 
do Chapéu e região, desde o ano de 1917. Segundo o autor, com raras 
interrupções na sua circulação, por problemas financeiros, como o da 
crise de 1925, o Correio do Sertão atingiu a marca de 100 anos em 15 
de julho de 2017. As edições do jornal, segundo a família, foram digita-
lizadas pela Fundação Pedro Calmon da Fundação Cultural do Estado.

Na seção dedicada às Comemorações dos 123 anos do IGHB 
constam três colaborações: uma matéria jornalística, assinada por Clei-
de Nunes, na qual destaca as atividades culturais promovidas ao longo 
do ano pelo IGHB e os detalhes dos festejos do dia 16 de maio de 2017. 
Apresenta ainda o discurso proferido pelo Dr. Roberto Santos, presi-
dente de Honra do IGHB, no qual frisou que “[...] dentre as figuras que 
mais se têm distinguido ao longo da existência do presente Instituto, 
cumpre citar: o Doutor Bernardino José de Souza, a quem o Instituto 
deve, entre outras benesses de grande valia, a construção da magnífi-
ca sede que o vem servindo desde a década de 1930; a historiadora e 
tupinóloga professora Consuelo Pondé de Sena, que dirigiu o Instituto 
durante dezenove anos, sendo responsável, em grande parte, pelo pres-
tígio da Instituição junto à comunidade baiana.”

Encerrando a seção das comemorações dos 123 anos está o dis-
curso proferido pelo Orador Oficial do IGHB, professor doutor Edi-
valdo M. Boaventura, intitulado “Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia em 2017”. Em seu discurso, o orador oficial se congratulou com 
o presidente Eduardo Morais de Castro “[...] pelo bom funcionamen-
to da agremiação e abertura de novas perspectivas pela ambiciosa re-
forma que objetiva a valorização da sede-monumento com o seu rico 



acervo”, além de prestar homenagem individual aos sócios falecidos, 
solidarizando-se com os familiares “[...] ao tempo em que acolhemos 
fraternalmente os novos associados que enriquecem o patrimônio social 
e cultural do Instituto”.  O orador oficial anunciou ainda as instituições 
e pessoas que foram contempladas com a Medalha do Mérito Bernar-
dino José de Souza.

Na seção dedicada a Palestras, destacam-se três contribuições. 
A primeira de José Dionísio Nóbrega que fez uma conferência sobre 
“Poesia nas prosas e equívocos na história”. O autor tenta provar que o 
escritor Euclides da Cunha cometeu alguns equívocos históricos em sua 
grande obra Os Sertões. O texto da segunda palestra, intitulada “O rio 
São Francisco e a literatura” é assinada pelo jornalista e escritor Carlos 
Barbosa. O terceiro texto é de autoria de Ivan Dórea Cancio Soares, 
intitulada “Rua Chile: a primeira rua do Brasil”.

Na seção Espaço Aberto — Memorial 2 de Julho, o leitor encon-
trará o discurso proferido pelo presidente do IGHB, Eduardo Morais de 
Castro, durante as solenidades do ato cívico e a programação completa 
dos Festejos do 2 de Julho de 2017.

Na seção Resenha, que encerra esta edição, encontra-se uma re-
senha do livro O Brasil na Primeira Guerra Mundial: a longa travessia, 
do autor Carlos Daróz, lançado pela editora Contexto no ano de 2016. 
Segundo Armando Alexandre dos Santos, autor da resenha crítica, “[...] 
o livro de Daróz tem o mérito do seu pioneirismo e do extenso esfor-
ço de pesquisa bibliográfica e nas fontes primárias; tem, sobretudo, o 
grande merecimento de resgatar, para as novas gerações, uma página 
injustamente esquecida da nossa história militar”. 

Que tenham uma boa leitura!
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Adroaldo Ribeiro Costa e a 
vocação de educar

Aramis Ribeiro Costa
Aramis Ribeiro Costa é médico pediatra e escritor. Participou do elenco 
da Hora da Criança, coproduziu e coapresentou o programa de rádio da 
instituição, ao lado do tio, Adroaldo Ribeiro Costa, e foi presidente da 

Sociedade Civil Hora da Criança, após a morte de Adroaldo. Organizou e 
prefaciou a coletânea Adroaldo Ribeiro Costa / Páginas Escolhidas 200 

crônicas e dois contos. Ocupa a Cadeira número 12 da Academia de Letras da 
Bahia e é membro efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Adroaldo Ribeiro Costa formou-se Bacharel em Ciências Jurí-
dicas e Sociais em 1936 pela Faculdade Livre de Direito da Bahia, mas 
exerceu a advocacia apenas nos primeiros cinco anos após a formatura, 
em Santo Amaro da Purificação, onde morava a família e onde ele pró-
prio residiu durante a infância e a juventude. Exerceu-a de forma irre-
gular e esporádica. Sua atuação mais notável, como advogado, deu-se 
aos dezesseis anos de idade, quando ainda era estudante do segundo 
ano de Direito.

Na sossegada Santo Amaro da Purificação daqueles anos trinta 
ocorreu um crime de morte e ia haver um julgamento. O réu era um 
marceneiro, um homem humilde e ordeiro que vivia do seu trabalho 
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honesto. Praticava o ofício na sua oficina, quando foi insultado e até 
agredido pela vítima. Tudo fizera para contornar pacificamente a si-
tuação, porém o outro investiu de faca em punho e ele foi obrigado a 
defender-se. Com o formão que empunhava, um instrumento de traba-
lho, matou o agressor.

Era um caso de legítima defesa, porém o marceneiro estava sen-
do acusado de homicídio em primeiro grau e dessa forma ia ser julgado. 
Preso, com a data marcada para o julgamento, o réu, certamente instru-
ído por alguém, quis ser defendido por Adroaldo, que chegava a Santo 
Amaro muito contente da vida para as férias de meio de ano, com pla-
nos de passear de mãos dadas na Praça da Purificação com a namorada, 
de estar com a família, de tocar piano na grande festa de São João e em 
outras festas, de compor as suas próprias músicas, enfim, de relaxar e 
distrair-se, sem nenhum tipo de preocupação ou trabalho. Mas, ao ser 
chamado à cadeia e ouvir do preso o pedido de defesa, não teve como 
negar. No segundo ano jurídico, cursando Direito Penal, namorando 
a filha do juiz em Santo Amaro, aquilo era mais do que um desafio: 
tornava-se uma imposição moral, da qual ele não podia se esquivar. 
Disse que ia examinar os autos e, após informar-se das circunstâncias 
do ocorrido, aceitou a defesa sem titubear.

O caso, de grande repercussão, movimentou a cidade. Havia, 
além de tudo, a curiosidade de ver como se sairia o jovem estudan-
te de Direito, cujo pai era o proprietário do único ginásio e escola 
normal da cidade, e que já ganhava fama de falar bem. A defesa de 
Adroaldo foi tão brilhante que não houve réplica. E os jurados foram 
unânimes no veredito: a inocência do réu. Agradecido, o marceneiro 
abraçou-o com lágrimas nos olhos e disse que não ia esquecer o que o 
moço doutor havia feito por ele, afirmando que um dia ainda lhe pa-
garia o que devia. Entretanto, nada lhe foi cobrado e o homem sumiu 
de Santo Amaro.

O êxito do estudante, no seu primeiro caso, não foi suficien-
te para fazê-lo seguir a profissão. Mas, se não se entusiasmou pela 
 advocacia, ou por qualquer outra especialidade do Direito, Adroaldo se 
sentiu, por outro lado, desde muito cedo, fortemente atraído pelo ensino 
e, na sua concepção mais ampla, pela Educação.
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Havia uma forte inspiração familiar. A escola primária, em San-
to Amaro, era bem servida naquelas primeiras três décadas do século 
XX. Boas e dedicadas professoras incumbiam-se dessa primeira fase do 
ensino. Mas, a partir daí, não havia nada. Santo Amaro da Purificação 
não possuía ginásio, não havia, aliás, nenhum ginásio em todo o interior 
do Estado da Bahia. Adroaldo era três anos mais moço do que o irmão 
Aderbal, mas, apesar da diferença de idade, os dois cursavam a mesma 
série. Ao término do curso primário, surgiu o problema: como cursa-
riam o ginásio? Os filhos deixarem de estudar era algo que, em nenhu-
ma hipótese, os pais, Arlindo e Alina, podiam admitir. Pelo contrário: 
tinham como objetivo inabalável vê-los graduados em curso superior. 
Mas como fazer? A família não podia deixar Santo Amaro, onde estava 
o negócio de Arlindo, uma pequena indústria de vinagre e aguardente; 
também resistiam à ideia de mandar os filhos sozinhos para estudar na 
capital. Eram ainda duas crianças, criadas com enorme apego, jamais 
haviam saído para passar um único dia em casa estranha. Em 1927, 
quando cursariam o primeiro ginasial, Aderbal teria treze anos de idade 
e Adroaldo apenas dez. Também seria sentimentalmente insuportável a 
separação dos filhos. Além de tudo isso, havia outra questão a ser con-
siderada: o custo que representaria manter dois ou três filhos — haveria, 
logo em seguida, o terceiro filho, Aldegar — estudando numa cidade 
grande por vários anos seguidos. Então, embora, em nenhum momento, 
admitissem desistir do objetivo de ver os filhos formados em curso su-
perior, as perspectivas da continuação dos estudos pareciam sombrias, 
ou, pelo menos, entravadas por sacrifícios e dificuldades.

Enquanto decidiam o que fazer, em fins de 1926, Arlindo trans-
feriu os dois filhos mais velhos para a casa de uma irmã em Salvador, e 
colocou-os ainda a fazerem, num curso rápido, a revisão dos assuntos 
do exame de admissão por dois meses com uma professora. A vontade 
de que os filhos triunfassem levava-o a esses cuidados. E em fevereiro 
de 1927 os meninos prestaram exame de admissão no Ginásio da Bahia, 
que era a admissão oficial obrigatória ao ginásio e valia como um cartão 
de ingresso para qualquer ginásio do país, sendo ambos aprovados. Mas 
o impasse continuou. A solução encontrada para aquele ano, consegui-
da com a direção do Ginásio Carneiro Ribeiro, aproveitando-se do fato 
de não haver, à época, frequência obrigatória, foi que eles estudassem o 



28 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  25-42, jan./dez. 2017

programa do primeiro semestre em casa, em Santo Amaro, e a partir de 
julho passassem a frequentar o colégio, cursando o segundo semestre e 
fazendo os exames finais.

Assim foi feito. Muniram-se de programas e livros indicados e, 
como não encontraram em Santo Amaro quem pudesse ministrar o cur-
so, a própria mãe encarregou-se de ensinar as matérias, dando e toman-
do as lições, com exceção das de inglês, que ela não sabia. Em julho, 
não houve outra saída: Arlindo alugou uma casa mobiliada na Cruz do 
Pascoal, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, de onde era fácil 
os filhos deslocarem-se a pé até o Ginásio Carneiro Ribeiro, na Soleda-
de, e embarcou resolutamente com eles no naviozinho da Companhia 
Bahiana de Navegação, rumo a Salvador, onde os meninos teriam de 
morar sozinhos, assessorados apenas por suas constantes e preocupadas 
visitas.

Aquele segundo semestre, como Arlindo e Alina previram, foi 
bem difícil. Enquanto ela, mortificada de saudades e preocupações pe-
los dois filhos sozinhos na capital, cuidava da casa e de Aldegar, ele se 
dividia entre Santo Amaro e Salvador, administrando o seu negócio, 
que não podia parar nem funcionar sem ele, e cuidando para que nada 
faltasse aos filhos. Vivia praticamente a bordo dos naviozinhos da Na-
vegação Bahiana, atravessando angustiado o longo e vagaroso percurso 
da Baía de Todos-os-Santos, premido pela necessidade absurda de estar 
em dois lugares ao mesmo tempo. Mas estava exausto. E preocupa-
do, pois via claramente que não teria recursos financeiros para manter 
aquela situação por mais tempo.

Foi então que lhe surgiu a ideia de uma solução definitiva para o 
problema. Embora a ele parecesse perfeitamente exequível, era, na ver-
dade, uma solução altamente complexa, e foi vista por muitos como vi-
sionária e absurda: fundar um ginásio em Santo Amaro da Purificação. 
Um ginásio no qual não apenas os filhos, mas todos os jovens santama-
renses e mesmo os jovens de outras cidades e regiões baianas pudessem 
estudar, já que não havia nenhum ginásio em todo o interior do Estado. 
A complexidade tornava-se maior, porque a ideia partia de um homem 
sem recursos financeiros para tal empreendimento. Mas Arlindo não se 
deixou desanimar. Acabou interessando no projeto um grupo de famí-
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lias cujos filhos estudavam com sacrifício em ginásios da capital, como 
os seus, ou estavam prestes a entrar no ginásio; a partir dessas famílias 
começou a levantar os recursos necessários. Como Santo Amaro, ape-
sar da sua carência, certamente não forneceria alunos em quantidade 
suficiente para manter um ginásio com cinco séries, o estabelecimento 
teria também um internato, para abrigar aqueles jovens que chegassem 
de outras cidades do interior. Com isso, o estabelecimento ampliaria o 
seu raio de ação e a sua utilidade, embora se tornasse um empreendi-
mento ainda mais ousado e financeiramente mais custoso.

A batalha foi grande, árdua e nem sempre compreendida. Foi 
alugado, mobiliado e equipado um belo casarão à beira do rio Subaé, o 
manso rio que corta a cidade, foram arregimentados professores, con-
tratados funcionários e, no dia 3 de fevereiro de 1928, foi inaugurado o 
Ginásio Santamarense, com a presença do governador da Bahia, Fran-
cisco Marques de Góes Calmon, que soube ver no empreendimento 
uma obra pioneira e de fundamental importância para a Educação na 
Bahia. Esse ginásio, nascido da obstinação de um pai pela educação 
dos filhos, funcionaria durante vinte e sete anos, a ele seria acrescida 
uma Escola Normal, e seria, como imaginou Arlindo, desde o início, 
responsável pela educação de centenas de jovens, não apenas de Santo 
Amaro da Purificação, mas também de várias procedências do vasto e 
desassistido interior baiano.

Logo no segundo ano após a fundação, por exigência do inspetor 
federal, deslocado da Capital Federal para Santo Amaro, com o objetivo 
de inspecionar e equiparar o estabelecimento, Arlindo Costa, que havia 
entregue essa tarefa a um professor aposentado, foi obrigado a assumir 
a direção do seu ginásio, revelando-se, no relacionamento com o aluna-
do, o que já era na sua própria casa: um educador nato, a estender, das 
salas de aula para os corredores e pátios do estabelecimento o dever e a 
arte de educar, a ponto dos alunos apelidarem o seu ginásio de “Univer-
sidade Vidu”, numa menção carinhosa ao apelido familiar de Arlindo, 
Vidu Costa.

Tudo isso empolgou Adroaldo, que tinha no pai o seu maior ído-
lo. Estava com quatorze anos de idade, era aluno do último ano do 
Ginásio Santamarense, em 1931, quando a professora Durvalina Con-



30 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  25-42, jan./dez. 2017

ceição, que ministrava o curso de admissão, anexo ao ginásio, ficou do-
ente, e o pai perguntou-lhe se ele não a substituiria. Adroaldo aceitou a 
proposta e substituiu a professora por quinze dias. Foi essa sua primeira 
experiência no ensino, que lhe despertou o gosto por essa atividade. Já 
no primeiro ano acadêmico da Faculdade de Direito, nas férias prolon-
gadas de final de ano, aproveitando as instalações do ginásio, resolveu 
aplicar um curso de suficiência de pouco mais de dois meses, o que 
mais tarde se chamou de reforço escolar, a alunos que iam fazer se-
gunda época ou simplesmente apresentavam dificuldades com algumas 
matérias. Daí por diante, passou a fazer isso todos os anos nessa mesma 
época do ano, enquanto durou o curso acadêmico, o que se constituiu 
num treinamento importante para quem já pensava em ser professor. Ao 
diplomar-se Bacharel em Direito, era, na verdade, bem mais professor 
do que advogado, e não pela capacidade para o exercício da profissão, 
já que ele estava preparado para exercer ambas, mas porque havia, den-
tro dele, a grande vocação de educar.

Tornou-se professor de História e Português do Ginásio Santa-
marense e Escola Normal de Santo Amaro, pois, por essa época, já ha-
via sido anexado um curso pedagógico ao vitorioso ginásio do pai. Mas 
era tanta a sua empolgação pelas atividades daquela casa de ensino, 
tão evidentes a dedicação e a criatividade, que logo Arlindo o encarre-
gou também das atividades recreativas dos alunos. Foi nessa condição 
que Adroaldo resolveu tomar alguma providência para que o Ginásio 
Santamarense e a Escola Normal de Santo Amaro tivessem uma banda 
de tambores, para os desfiles cívicos e os exercícios de ordem unida. 
Como não havia verba disponível, reuniu os alunos dos cursos ginasial 
e normal e expôs o objetivo daquela reunião, querendo ouvir sugestões 
para a obtenção da quantia necessária para a compra dos instrumentos. 
Os alunos mostraram-se animados e as ideias foram surgindo: livros de 
ouro, rifas, quermesses, jogo de futebol, exibição de filmes com bilhete 
passado, até que uma aluna sugeriu a encenação de uma peça de teatro.

A ideia agradou a Adroaldo mais que todas as outras. O teatro 
também lhe despertava uma grande atração. Então, fixou-se nessa ideia 
e, com seu poder de convencimento, contagiou os demais alunos. Na-
quele mesmo ano fez com que fossem iniciados os ensaios de uma peça 
de teatro, mas não deu certo. No ano seguinte, porém, retomou o projeto. 
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Criou o Grupo Cênico do Ginásio Santamarense, ensaiou, dirigiu e ence-
nou em Santo Amaro, com os alunos, a peça Mentirosa, de R. Magalhães 
Júnior. O êxito obtido com a plateia santamarense levou-o, logo em se-
guida, a encenar uma nova peça, O Bobo do Rei, de Joraci Camargo.

Adroaldo tinha vinte e dois anos de idade, mas já era um edu-
cador, e percebeu, no teatro que encenava com o seu Grupo Cênico, 
um poderoso instrumento de educação. Já nessa primeira experiência, 
pôde observar os efeitos benéficos da atuação cênica nas personalidades 
tímidas, que se tornavam mais desinibidas e mais seguras ao enfrentar 
o público, e nas personalidades mais afoitas, que se tornavam contidas 
e responsáveis ao se submeterem ao rigor da disciplina cênica. Tam-
bém testemunhou a satisfação dos jovens atores na interpretação dos 
personagens, no desempenho dos papéis, no trabalho de parceria com 
a equipe, nos aplausos e nos elogios recebidos. E convenceu-se, já a 
partir daí, que, ao fazer teatro com os jovens estudantes, estava também 
educando, para a arte e para a vida.

Se durante os cinco primeiros anos após a formatura em Direito 
ainda manteve acesa a chama da faculdade, dizendo-se e procurando 
se sentir também um advogado, enquanto dedicava-se verdadeiramen-
te às atividades pedagógicas, essa intenção se extinguiu inteiramente 
em 1941, quando passou pelo trauma da morte da noiva, uma jovem 
santamarense, justo quando já se preparavam para o casamento. Nos 
exames pré-nupciais, um costume da época, foi detectada uma anemia 
hemolítica em estado avançado, que a matou em poucos meses. Tres-
passado de dor, vendo destruído um sonho tão grande, decidiu aban-
donar de vez a advocacia e dedicou-se ainda mais às suas atividades 
de professor.

Durante todo o ano de 1942 manteve as funções no Ginásio 
Santamarense e Escola Normal de Santo Amaro, mas passou a ensinar 
também História Geral e do Brasil no Colégio Nossa Senhora da Vitó-
ria, dos Irmãos Maristas, em Salvador, vivendo todo esse ano em duas 
cidades, Santo Amaro da Purificação e Salvador. Às terças, quartas e 
quintas-feiras ensinava no Ginásio Santamarense; às sextas, sábados e 
segundas no Colégio Marista, as viagens feitas no trenzinho da Leste. 
Ao término do ano letivo de 1942, decidiu que essas viagens semanais 
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de uma cidade para outra não eram mais possíveis. Santo Amaro da 
Purificação era o cenário que mais lhe recordava o sonho de amor inter-
rompido, a grande dor daquela perda tão inesperada e tão trágica. Então 
decidiu deixar o corpo docente do Ginásio Santamarense e Escola Nor-
mal de Santo Amaro e fixar-se em Salvador e no Colégio Nossa Senho-
ra da Vitória. Ali, o Irmão Gonzaga fundava o Instituto São Tomaz de 
Aquino, núcleo da futura Faculdade Católica de Filosofia, e  Adroaldo, 
ampliando seus horários com os Irmãos Maristas, passou a integrar 
também as atividades didáticas do Instituto, lecionando sociologia.

A experiência do Grupo Cênico fez com que ele, antes mesmo 
de fixar-se em Salvador, quando ainda estava entre uma cidade e outra, 
pensasse num Teatro Universitário, a ser realizado com estudantes de 
curso superior, e chegou movimentar-se nesse sentido. A ideia não foi 
adiante. Mas o ano seguinte, 1943, trouxe-lhe a oportunidade de am-
pliar as suas atividades pedagógicas para além das salas de aula, tal 
como fizera, em menor escala, no Ginásio Santamarense.

No tempo de acadêmico de Direito frequentava as redações dos 
jornais de Salvador, levando suas colaborações, e fazia o mesmo com as 
rádios, que tinham uma programação flexível e um tanto improvisada, 
mas que logo iriam se estruturar para enfrentar uma nova realidade de 
comunicação e concorrência entre elas. Nas suas colaborações com o 
rádio, chegou a apresentar, por pouco tempo, um programa criado por 
ele aos domingos à noite na Rádio Sociedade da Bahia, que recebeu a 
denominação de Noites Universitárias e tinha a participação ao vivo 
de estudantes universitários. Esse programa durou pouco tempo, mas 
serviu para fazer amizade com os dirigentes da emissora, entre eles Ga-
briel Castilho, que logo lhe pediu para organizar um grande programa 
de duas horas, reunindo todo o cast da PRA4, o que foi feito.

Mas, em 1943, surgiu uma proposta mais séria. O rádio baiano 
aumentava em muito o seu prestígio junto ao público. A Rádio Socieda-
de da Bahia, que integrava os Diários e Emissoras Associados, tentava 
adquirir um novo fôlego administrativo e artístico. E Adroaldo recebeu 
o convite para ser o diretor artístico da emissora, com a incumbência 
de remodelar a programação. Chegou a aceitar esse convite, porém cir-
cunstâncias fizeram com que ele próprio sugerisse que outro assumisse 
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a tarefa, enquanto ele se encarregaria de organizar e dirigir, com a auto-
nomia necessária, o rádio-teatro e quatro programas educativos, infan-
til, juvenil, universitário, e o quarto com a participação de professores.

Aprovada a sugestão, começou a trabalhar. E começou pelo rá-
dio-teatro, também chamado teatro-cego, e que fazia, na época, grande 
sucesso. Posto no ar o rádio-teatro, partiu para o primeiro dos quatro 
programas, que era o infantil, com o nome Hora da Criança, e que foi ao 
ar pela primeira vez em 25 de julho de 1943. A intenção era estruturá-lo, 
estabelecer as bases e diretrizes e, deixando-o sob a direção de alguém 
capacitado para isso, partir para fazer o mesmo com os outros progra-
mas planejados. Entretanto, uma vez colocado no ar, o programa Hora 
da Criança absorveu-o de tal forma que, nem ele o deixou, nem chegou 
a organizar os demais.

Como aconteceu com o Grupo Cênico do Ginásio  Santamarense, 
logo Adroaldo percebeu que ali estava, em suas mãos, um poderoso ins-
trumento de educação que, bem utilizado, poderia exercer uma função 
pedagógica e social extraordinária, muito além dos limites das salas de 
aula e do círculo familiar, atingindo não apenas as crianças e os jovens 
que participavam ao vivo do programa semanal, durante uma hora, aos 
domingos pela manhã, mas também os que ouviam em suas casas, e 
que não eram apenas de Salvador, pois o rádio AM, de ondas curtas, 
chegava a todo o interior da Bahia. Era a oportunidade de fazer com que 
crianças e jovens se sentissem desinibidos ao enfrentar o público, de 
fazê-los sensíveis à música, à poesia e ao teatro, de proporcionar-lhes 
a oportunidade de uma convivência sadia com outras crianças, de lhes 
transmitir o senso de disciplina indispensável ao trabalho em grupo e, 
ao lado disso, o prazer da realização artística.

Como se sabe, o que é bem feito para a criança, o que é realiza-
do com arte e talento, sensibiliza também o público adulto. Foi o que 
aconteceu com a Hora da Criança. Rapidamente alcançou um imenso 
público ouvinte, atraiu, para o Passeio Público — onde ficava o pavi-
lhão com o pequeno auditório de onde a PRA4 transmitia —, dezenas 
de crianças que desejavam participar e, logo, o que devia ser apenas um 
programa radiofônico, transformou-se num movimento artístico, em-
balado por música, canto, poesia, rádio-teatro, entrevistas, todo um re-
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pertório voltado para o entretenimento, porém conservando um caráter 
pedagógico, no qual, em momento algum, se perdia a diretriz de se estar 
trabalhando com crianças e jovens, contribuindo para a sua formação.

Antes mesmo da criação da Hora da Criança, já era intenção de 
Adroaldo adaptar, em forma de opereta infantil, um conto de  Monteiro 
Lobato, o primeiro conto infantil do escritor paulista, publicado em de-
zembro de 1920, A Menina do Narizinho Arrebitado. Depois Lobato 
desenvolveu esse conto, acrescentou outros episódios e transformou-o 
no primeiro volume de sua saga infantil, com o título Reinações de Na-
rizinho. Mas o que Adroaldo queria levar ao palco, encenando-o com 
crianças e na forma de opereta, era o conto primitivo. Após muita luta 
para obter os recursos financeiros necessários, tendo já a devida auto-
rização de Lobato, e tendo também as crianças do elenco, que eram 
aquelas que já frequentavam a Hora da Criança, a opereta Narizinho foi 
levada à cena em 22 de dezembro de 1947 no Theatro Guarany, com 
a presença do próprio Monteiro Lobato, que viajou de São Paulo para 
Salvador de avião, que ele detestava, para assistir à estreia.

Narizinho foi a primeira das realizações cênicas de Adroaldo, 
que deu seguimento ao teatro infantil e infanto-juvenil com outras ope-
retas, como Monetinho e Timide, e revistas como Infância, Enquanto 
Nós Cantarmos e Nossa Árvore Querida, todas de sua autoria. A Hora da 
Criança transformou-se numa Sociedade Civil de utilidade pública, um 
movimento artístico e educativo a abranger o rádio, as apresentações ao 
vivo em forma de shows, o teatro, o jornal — por meio de uma página 
dedicada ao público infantil em A Tarde, intitulada A Tarde Infantil, que 
Adroaldo passou a editar a partir de 1956 e que existiu por vinte e um 
anos —, o salão infantil de artes plásticas, o disco — chegou a lançar 
três long-plays —, a televisão — onde realizou três séries de programas 
na TV Itapuã Canal 5, a galeria de arte, o artesanato e o teatro de títeres. 
Assim, aquele movimento nascido como um programa de rádio e trans-
formado numa instituição abrangente e respeitada, tornou-se a maior ex-
pressão do trabalho educativo e pedagógico não formal de Adroaldo Ri-
beiro Costa, além de ser uma obra pioneira em vários aspectos, inclusive 
ou principalmente, no teatro infantil. Mas, ao lado dessa atividade, que 
efetivamente o empolgava e consumia grande parte do seu tempo, e que 
esteve sob sua direção por quarenta anos, até a sua morte, o professor do 
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ensino sistemático seguiu a sua carreira em sala de aula, passando, por 
duas vezes, pela direção de estabelecimentos de ensino.

O ano de 1944 foi o último que Adroaldo ensinou no Colégio 
Marista. Permaneceu, entretanto, no Instituto São Tomaz de Aquino, 
que ali funcionava, ensinando sociologia a alunos mais adiantados, em 
nível que já se podia considerar superior, embora o instituto do irmão 
Gonzaga ainda não tivesse se transformado oficialmente na Faculdade 
Católica de Filosofia. Ao iniciar 1945, além do São Tomaz de Aqui-
no, passou a lecionar também português no curso básico da Faculdade 
de Ciências Econômicas, e história econômica na Escola de Comércio 
 Remington da Bahia.

Até o início de 1948 o quadro da educação pública secundária 
em Salvador mostrava-se bastante precário. Havia apenas dois estabe-
lecimentos oficiais de ensino médio, o Colégio da Bahia e o Instituto 
Normal da Bahia, ambos congestionados. Os ginásios principalmente. 
O secretário de Educação e Saúde do Estado era o educador baiano 
Anísio Teixeira, que decidiu, diante desse quadro, desmembrar o curso 
ginasial do Colégio da Bahia, o velho Ginásio da Bahia, que já não 
comportava o número de alunos que solicitavam matrícula. E partiu 
para criar três ginásios de bairro, um em Nazaré, outro em Itapagipe e 
o terceiro na Liberdade.

Adroaldo e Anísio Teixeira haviam se aproximado bastante no 
ano anterior, por ocasião da encenação de Narizinho e da vinda de Mon-
teiro Lobato a Salvador para assistir à estreia da opereta. Embora Aní-
sio não tivesse dado, ao final, nem o que Adroaldo pedira, nem o que 
ele próprio prometera, fora a Secretaria de Educação que patrocinara 
a montagem. E Anísio tornara-se um admirador de Adroaldo e do seu 
trabalho de educador, tanto quanto, aliás, Adroaldo já era admirador de 
Anísio. E a amizade, nascida dessa forma, da admiração e do respeito 
mútuos, tendo, de permeio, a admiração que ambos tinham por Mon-
teiro Lobato, tornara-se forte entre eles. Ao decidir criar o Ginásio de 
Itapagipe, tendo Adroaldo como morador do bairro, fez questão de que 
ele o implantasse e fosse o primeiro diretor do novo estabelecimento. 
Como Adroaldo ainda não era professor do Estado, Anísio contratou-o 
como vice-diretor do Colégio Estadual da Bahia, pois, nos documentos 
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oficiais, o novo estabelecimento de ensino era denominado Colégio da 
Bahia — Seção de Itapagipe. Mais tarde, em 1953, em novo prédio, 
construído em terreno diante da Praia do Bogari, o Ginásio de Itapagi-
pe, como era chamado por todos, foi rebatizado como Colégio Estadual 
João Florêncio Gomes, com cursos ginasial e colegial.

Cabia a Adroaldo não apenas dirigir o novo estabelecimento, 
mas implantá-lo, partindo de zero. O local escolhido foi a antiga Co-
lônia de Férias no Bogari, depois Escola Primária Cincinato França, e 
dispunha de apenas sete salas, três das quais sem janelas. Um prédio 
que, como se encontrava, não servia para o funcionamento de uma es-
cola de grau médio e teria de ser não só adaptado, como ampliado. As 
quatro salas do pavilhão da frente podiam ser mantidas como estavam. 
Porém mais três salas de aula deviam ser construídas, e nos locais onde 
antes eram a cozinha, a copa e a despensa, deviam ser instalados a dire-
toria, a secretaria, a sala dos professores, o arquivo e o que mais fosse 
necessário.

Tudo isso demandava tempo. As obras de reforma haviam sido 
iniciadas antes mesmo do decreto de fundação do novo estabelecimen-
to, mas o mês de março avançava, e os operários não concluíam o tra-
balho. Os alunos compareciam e recebiam a informação de que as aulas 
não podiam ser iniciadas. O mesmo ocorria com os funcionários e os 
professores. A situação ficou insustentável também para Adroaldo e ele 
foi ao gabinete de Anísio Teixeira para dizer que já não era possível es-
perar. Já estavam em abril, ia abrir o ginásio com operário e tudo. O se-
cretário concordou. E o Ginásio de Itapagipe iniciou as suas atividades 
ainda em obra de reforma do prédio, em meio à caliça, poeira, cheiro de 
tinta, a diretoria improvisada no corredor da frente. 

Os primeiros alunos vinham do excesso dos dois colégios, o Co-
légio da Bahia e o Instituto Normal, e haviam sido escolhidos para cada 
um dos três novos estabelecimentos segundo o critério de residência. 
E não fora necessário contratar novos funcionários e novos professo-
res, mas apenas fazer um remanejamento dos existentes. O resultado de 
tudo isso é que estavam todos bastante insatisfeitos.  Consideravam-se 
todos, alunos, funcionários e professores, condenados a um injusto des-
terro, sendo obrigados a trocar bons e afamados colégios do Centro 
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por aquele colégio de bairro, ainda em obras. Essa insatisfação podia 
resultar em atos de revolta, mas Adroaldo, tomado por um grande en-
tusiasmo, rapidamente contagiou a todos. Em pouco tempo, o que era 
insatisfação transformou-se em orgulho pelo novo ginásio, que passou 
a desenvolver uma atividade educacional exemplar, extrapolando as 
atividades didáticas, levando o acompanhamento e a orientação dos 
alunos e o interesse por eles para além dos limites da sala de aula e das 
aferições das provas. O corpo docente era formado por professores jo-
vens, brilhantes, idealistas e dedicados, e Adroaldo não teve dificuldade 
em liderá-los para uma nova proposta de ensino, na qual as horas extras 
de trabalho e de discussão sobre os alunos e as atividades do ginásio 
eram encaradas com grande entusiasmo por todos.

A título de curiosidade, mas também como uma demonstração 
da acessibilidade e da criatividade do diretor, um dia uma aluna pergun-
tou-lhe por que ele não colocava música nos intervalos das aulas. E até 
sugeriu certo disco de bolero que ela gostava. No dia seguinte ele levou 
o disco e pôs a música no intervalo das aulas, como queria a aluna. E 
os intervalos passaram a ser musicados. Então alguém perguntou se não 
podia dançar. Imediatamente ele autorizou a dança, então os alunos e 
até os professores passaram a dançar nos intervalos das aulas. Como 
eram tempos de cerimônia entre homens e mulheres, mesmo em meio 
aos jovens, colegas pediam a dança às colegas com antecedência, e os 
intervalos passaram a ser uma grande diversão. O Ginásio de Itapagipe 
ganhou individualidade, tornou-se independente do Colégio da Bahia, 
passou a ser referência escolar do bairro.

No desempenho dessa atividade, entretanto, Adroaldo teve de 
submeter-se a uma prova. Em 1949, portanto no ano seguinte ao da 
criação dos ginásios de bairro, Anísio Teixeira, provocando uma revol-
ta geral no professorado, abriu um concurso para preenchimento das 
vagas existentes no magistério do Ensino Médio oficial, obrigando os 
professores que já pertenciam aos quadros da Secretaria, com exceção 
dos catedráticos, a submeterem-se a um concurso. Adroaldo, nomeado 
por decreto desde o ano anterior, exercendo a função de diretor do gi-
násio recém-criado, estava entre os que deviam passar por esse que foi 
considerado o primeiro Concurso para Professores Assistentes do Esta-
do, e ele inscreveu-se para a cadeira de História. Outros professores, na 
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mesma situação, igualmente concursaram para a cadeira de História, e 
foram aprovados, mas ele, pelo resultado das notas, ficou em primeiro 
lugar, o que o habilitou a preencher a primeira vaga de catedrático inte-
rino de História que surgisse na rede estadual. Logo no início de 1950, 
a Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia instalou o 
seu curso de jornalismo, e também ocorreu a fundação do Instituto de 
Jornalismo da Bahia, que passou a oferecer cursos práticos de curta 
duração. Ambos o convidaram para lecionar radiojornalismo. Embora 
entusiasmado com a direção do Ginásio de Itapagipe e envolvido em 
tantas outras atividades, Adroaldo aceitou ambos os convites, manten-
do-se, entretanto, na direção do ginásio até janeiro de 1951, quando, ao 
término do governo, Anísio Teixeira deixou a Secretaria de Educação. 
A experiência de implantar e dirigir o Ginásio de Itapagipe foi, como 
a Hora da Criança, uma das mais fecundas de sua atuação como edu-
cador.

A sua casa de ensino, porém, aquela que se tornou a definitiva 
até a aposentadoria, foi o Instituto Normal da Bahia, que teve o seu 
nome alterado para Instituto de Educação Isaías Alves e, depois, para 
Instituto Central de Educação Isaías Alves, o ICEIA.

O namoro com o grande e belo colégio do Barbalho era antigo. 
Ele o viu erguer-se, em suas linhas arrojadas, no antigo campo de barro 
onde, em menino, ia brincar, quando estava na casa de uma tia, que 
morava ali em frente. Depois, foi no seu palco e nas suas dependências 
que ensaiou e preparou a montagem de Narizinho e das outras peças 
que vieram depois dela. E fazer parte do corpo docente do Instituto 
 tornou-se o seu objetivo de professor.

Ao deixar a direção do Ginásio de Itapagipe, assumiu, por pou-
co tempo, a pedido do novo secretário da Educação, Tarcilo Vieira de 
Melo, o cargo de superintendente de Difusão Cultural. Um departamen-
to recém-criado da Secretaria de Educação, equivalente uma secretaria 
de Cultura. E continuou ensinando no curso de jornalismo da Faculdade 
de Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Foi então que se apo-
sentou a professora Elvira Celestino, catedrática de História Geral do 
Instituto Normal da Bahia, nessa época chamado INIA — Instituto Nor-
mal Isaías Alves —, justamente o Instituto, de cujo corpo docente ele 
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desejava fazer parte. Como fora estabelecido após o concurso de 1949, 
cabia-lhe o preenchimento da primeira vaga na rede pública estadual de 
catedrático interino de História, por ter ficado em primeiro lugar. Aque-
la era a primeira vaga. E ele ocupou o posto de catedrático interino de 
História Geral do Instituto Normal Isaías Alves.

Representava um novo ânimo para a sua vocação. Mas, 
 tratava-se ainda de cátedra interina, era preciso conquistar a vitalicie-
dade. Para ser efetivada, a cátedra teria de ser pleiteada em concurso 
público de títulos e provas. Isto significava, antes de tudo, a elabo-
ração de uma tese escrita. E escolheu o título: Conceito e Valor da 
História em Face de três Realidades: o Professor, o Aluno, a Lei. Um 
tema subjetivo, mas que, como qualquer outro, precisava ser funda-
mentado, o que exigia pesquisa. Para isso, viajou ao Rio de Janeiro, 
de navio, onde estava a Biblioteca Nacional. Iniciada em 1954, a tese, 
dedicada aos professores Anísio Spínola Teixeira, José Honório Ro-
drigues e José Acácio Ferreira, ficou pronta ainda nesse ano, e nes-
se ano foi impressa. Mas era apenas a primeira etapa do trabalhoso 
processo do concurso, que iria se desdobrar nos dois anos seguintes. 
O concurso foi marcado para o primeiro semestre de 1956. Além do 
exame de títulos, constava de uma prova escrita sobre ponto sorteado, 
uma aula também sobre ponto sorteado e apresentação e defesa de 
tese. Iniciado do dia 21 de maio, foi concluído no dia 26, com a apro-
vação do candidato.

Foi a pedido do secretário de Educação Wilson Lins que Adroal-
do dirigiu o ICEIA de 1961 a 1963. A gestão, iniciada no ano da grande 
conturbação política que foi a renúncia do presidente da República, re-
presentou uma fecunda convivência diária com milhares de jovens, que 
tinham, no diretor, não apenas uma mão firme para as grandes questões 
do colégio, mas também um comprovado amigo da juventude. Nesse 
período, Adroaldo realizou um programa semanal televisivo infantil, 
com a participação ao vivo de crianças, à semelhança do programa ra-
diofônico da Hora da Criança, porém com a possibilidade de apresentar 
encenações teatrais e coreográficas, figurinos e cenários, impossíveis 
no programa de rádio; e realizou outro programa televisivo com a pre-
sença de professores e educadores, para a discussão dos temas da Edu-
cação, intitulado “Escola Risonha e Franca”. Também, nesse período, 
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tendo o radialista Antônio Sampaio assumido a organização das Olim-
píadas Baianas da Primavera, um evento que mobilizava, com grande 
entusiasmo, todos os colégios secundários da Bahia, pediu-lhe um hino 
para o evento. E Adroaldo compôs o “Hino da Olimpíada Baiana da 
Primavera” que, uma vez gravado e bastante veiculado nas rádios, na 
televisão, nos colégios, no Ginásio de Esportes e no Estádio onde se 
dava o evento, se tornou, à época, tão conhecido e tão popular quanto o 
outro hino de sua autoria, o “Hino do Esporte Clube Bahia”.

Vê-se, por todas as realizações desse período, o quanto ele es-
tava motivado para a gestão do ensino médio público. A direção do 
ICEIA era uma função que ele desempenhava com grande disposição, 
à semelhança do que ocorrera no Ginásio de Itapagipe, quando, dessa 
vez, um secretário de Interior e Justiça, Jorge Calmon, pediu-lhe que 
deixasse a direção do Instituto para ser o diretor do Serviço Estadual 
de Assistência a Menores, o SEAM. Adroaldo resistiu, preferia conti-
nuar na direção do Instituto, bem mais afeita a toda a sua atividade de 
professor e educador até ali desenvolvida, mas, diante da insistência 
de Jorge Calmon, cedeu. Na nova tarefa, passou por situações bem di-
ferentes de tudo que havia experimentado até então. As suas ações até 
ali, desde o Ginásio Santamarense, passando pelo Colégio Marista e 
o Instituto São Tomaz de Aquino, pela Hora da Criança, pela Escola 
Remington, pelo Ginásio de Itapagipe, pelas faculdades e no próprio 
Instituto Normal, haviam sido exercidas na alegre convivência da crian-
ça e do jovem sadios, integrados socialmente, com os quais ele podia 
trabalhar sem dificuldade os aspectos do aprendizado e da ludicidade. 
No Serviço Estadual de Assistência a Menores passou a conviver com 
o menor em erro social, a criança e o jovem nascidos em meios intei-
ramente desassistidos, menores já inseridos na marginalidade, capazes, 
portanto, de atos de rebeldia e vandalismo, a exigirem uma presença 
constante, hábil e firme do diretor. Teve, como diretor e educador, de 
enfrentar o furto, o roubo, o crime e a droga. Foi um período conturbado 
de sua vida, no qual se sentiu na obrigação de permanecer vinte e quatro 
horas por dia a serviço das emergências e das situações de perigo ou 
risco frequentemente provocadas nas várias vilas e escolas de menores 
da Bahia, esforçando-se por aplicar métodos de persuasão e conquista 
para a disciplina das crianças e dos jovens sob a proteção do Estado. No 
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exercício dessa função, como fizera com os estabelecimentos de ensino 
e fazia largamente na Hora da Criança, apelou para a música, conse-
guiu criar bandas de música, chegou a compor um hino para o SEAM, 
organizou competições esportivas, criou atividades que aumentassem a 
autoestima dos menores infratores, exerceu de forma ininterrupta o seu 
poder de convencimento e o seu carisma pessoal, estimulando um novo 
comportamento, conseguindo com que vários deles tomassem um novo 
rumo em suas vidas, fora da marginalidade e do erro social. O inventá-
rio de seus acertos nessa área foi, por mais de uma vez, objeto de artigos 
em jornal do jornalista e ex-secretário Jorge Calmon. Embora amargu-
rado com tudo que era obrigado a viver no dia a dia, Adroaldo sentia-se 
animado com os resultados obtidos, e só deixou essa função em 1967, 
com a mudança de governo, sendo, o período do SEAM, também bas-
tante amargo em sua vida particular, pois nele perdeu primeiro o pai 
e, onze meses depois, a mãe, que eram os seus principais paradigmas.

No mesmo ano em que deixou a direção do ICEIA, como uma 
demonstração de quanto era querido, foi eleito paraninfo da turma de 
professorandas daquele colégio, tendo pronunciado o “Discurso da 
Mão Estendida”. Em 1967 seria mais uma vez paraninfo das formandas 
do ICEIA, uma turma de novecentas professorandas, a maior até então, 
pronunciando o “Discurso do ICEIA”. Esses discursos, juntamente com 
vários outros de paraninfia em diversos estabelecimentos de ensino, fo-
ram reunidos para formar o livro “Encontros com a Juventude”, que ele 
deixou organizado, mas permaneceu inédito.

As diversificadas ações de Adroaldo Ribeiro Costa na área da 
Educação, dentro e fora das salas de aula, dentro e fora do ambiente 
social convencional, autorizam considerá-lo um educador completo. 
Escritor, compositor, teatrólogo, dirigente esportivo, jornalista, orador, 
ele foi, acima de tudo, educador. Apaixonou-se pelos problemas do en-
sino sistematizado da infância, da adolescência e da juventude, debateu 
leis de ensino, questionou o Código de Menores, forçando a sua atuali-
zação, participou intensamente de todos os setores e acontecimentos da 
Educação na Bahia por quase meio século. Foi um dos fundadores da 
Academia Baiana de Educação. Como cronista diário do jornal A Tarde, 
função que exerceu por pouco mais de vinte e cinco anos, tendo deixa-
do mais de sete mil e duzentas crônicas, não perdia a oportunidade de 
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educar, emitindo opiniões, esclarecendo, levando para a sua conversa 
diária com o leitor da grande imprensa a experiência e os conhecimen-
tos que pudessem contribuir para a Educação. Fazia o mesmo, de forma 
anônima, pois, como é de praxe nessa atividade, não assinava, em sua 
função de editorialista desse mesmo jornal. E mais ainda e com mais ra-
zão, na página infantil que editava semanalmente também em A Tarde. 
O seu teatro infantil e infanto-juvenil, um teatro pioneiro que encantava 
multidões pela qualidade artística dos espetáculos, era, na verdade, um 
instrumento de Educação, um teatro de bases e diretrizes, que colocava 
a criança e o jovem acima de quaisquer interesses. E a Hora da Criança, 
essa bela aventura de toda uma vida, era a mais risonha e franca, es-
pontânea e livre as escolas baianas, onde ele ensinava às crianças e aos 
jovens brincando e, brincando, ensinava aos adultos a amá-los.

Adroaldo Ribeiro Costa foi um homem de muitas vocações. 
Mas, nenhuma, superou a vocação de educar.
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Luís Gama, um expoente da 
humanidade

 Joaci Góes
Vice-Presidente do IGHB,  Bacharel em Direito, ex-deputado federal, 

empresário, escritor, membro da Academia de Letras da Bahia (ALB) e  da 
Academia de Letras e Artes do Salvador (ALAS).

Os brasileiros, em geral, e os baianos, em particular, com raras 
exceções, conhecem entre pouco ou nada a respeito do escravo que se 
tornou grande advogado, orador, jornalista e escritor Luís Gonzaga 
Pinto da Gama, o mulato que nasceu em Salvador, a 21 de junho de 
1830, na Rua do Bângala, ao lado de onde hoje funciona o Clube In-
glês, e morreu em São Paulo, aos 52 anos, de complicações derivadas 
do diabetes, seis anos antes de ver extinta a escravidão. O enterro de 
Luís Gama, a 24 de agosto de 1882, orvalhado pelo pranto de grande 
multidão, permanece como um dos mais tocantes já vistos no cemi-
tério da Consolação, em São Paulo, onde ele repousa na sepultura 17, 
da Rua 2. Estima-se que como percentagem da população, o enterro 
de Getulino, seu pseudônimo duradouro, continua sendo o maior da 
história da capital paulista.

A gravidade desse desconhecimento decorre da circunstância de 
Luís Gama reunir atributos para figurar entre as maiores personalida-
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des dos tempos modernos, no mesmo nível de Mohandas Keramichand 
Gandhi, o Mahatma, Nelson Mandela ou Martin Luther King. A grande 
diferença é que, enquanto essas três venerandas personalidades são cul-
tivadas como expressão máxima da raça humana, Luís Gama continua 
no olvido até dos seus conterrâneos, brasileiros e baianos. As dificulda-
des superadas por Luís Gama não foram menores, por exemplo, do que 
as enfrentadas por Nelson Mandela, ao lidar com o apartheid da África 
do Sul, sem mencionar o notável feito de haver obtido a própria alforria, 
aos 17 anos de idade, tão logo conseguiu se alfabetizar para argumen-
tar em juízo sobre a ilegalidade de sua escravização. Enquanto Martin 
Luther King e Gandhi mantiveram uma postura de certa beatitude, Luís 
Gama, como Mandela, assumiu uma atitude guerreira de enfrentamento 
e denúncia permanentes contra os escravocratas e suas práticas, a ponto 
de ter que refugiar-se, aos 40 anos de idade, diante do risco iminente de 
vir a ser eliminado pelos defensores do status quo que o tinha na conta 
de inaceitável ameaça. A carta que escreveu, então, a título de uma po-
tencial despedida, ao filho único, de dez anos de idade, Benedito Graco 
Gama da Silva, com a esposa Claudina, é tocante pela sensibilidade e 
renovada grandeza para perdoar seu pai infrator da lei dos homens e dos 
deveres mínimos do amor paternal.

Luís Gama era filho da princesa africana, feita escrava, Luíza 
Mahin — musa da Revolução dos Malês, de 1835, e da Sabinada, em 
1837 —, com um nobre português, cujo nome se perdeu na poeira do 
tempo, porque o próprio Gama teve o cuidado de omiti-lo, como meio 
de protegê-lo do opróbrio ato de haver vendido o filho como escravo, 
quando este tinha dez anos de idade, presumivelmente, já órfão de 
mãe, em face do desaparecimento de Luíza, desde a prisão dos revol-
tosos da Sabinada. Luíza Mahin, desaparecida no verdor dos vinte e 
cinco anos, tem sido crescentemente incorporada ao movimento negro 
como a expressão máxima das virtudes femininas por sua altaneria 
étnica e amor à liberdade. Quando Luíza Mahin desapareceu, depois 
de ser presa, em 1837, seu filho, Luís, tinha, apenas, sete anos de idade. 
O menino Luís continuou sob a guarda do pai, um comerciante portu-
guês viciado em jogos de azar, que o tratava com extremado carinho, 
como o próprio Luís reconheceria em sua maioridade, magnificamente 
liberto de qualquer ressentimento filial. O perdão ao pai, pelo crime 



 45 Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  43-52, jan./dez. 2017  |

de feição bíblica, mitológica e nefanda de vender o próprio filho, por 
si mesmo, coloca Luís Gama no patamar dos portadores de uma alma 
verdadeiramente grande, de dimensões olímpicas.

Levado pelo pai para passear no Porto de Salvador e visitar um 
navio, em 1840, Luisinho estranhou ao vê-lo no cais, enquanto a em-
barcação se afastava. Foi, então, informado de que fora vendido como 
escravo, pelo amado pai, cuja silhueta querida via minguar-se na linha 
do horizonte, à proporção que o navio se distanciava da terra e ele 
mergulhava no inenarrável pesadelo do abandono, da orfandade de pai 
vivo e da torpe traição. 

Na plenitude da maturidade, disse sobre seu nascimento e sobre 
os pais, em carta que escreveu ao amigo Lúcio de Mendonça:

Nasci na cidade de S. Salvador, capital da pro-
víncia da Bahia, em um sobrado da Rua do 
Bângala, formando ângulo interno, em a que-
brada, lado direito de quem parte do adro da 
Palma, na Freguesia de Sant’Ana, a 21 de junho 
de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado, 
oito anos depois, na igreja matriz do Sacramen-
to, da cidade de Itaparica.

Sou filho natural de uma negra, africana livre, 
da Costa Mina (Nagô de Nação) de nome Luíza 
Mahin, pagã, que sempre recusou o batismo e a 
doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatu-
ra, magra, bonita, a cor era de um preto retinto 
e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como 
a neve, era muito altiva, insofrida e vingativa. 
Dava-se ao comércio – era quitandeira, muito 
laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi pre-
sa como suspeita de envolver-se em planos de 
insurreições de escravos, que não tiveram efei-
to. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da 
Revolução do Dr. Sabino, na Bahia, veio ela ao 
Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a 
em 1847, em 1856 e em 1861, na Corte, sem 
que a pudesse encontrar. Em 1862, soube, por 
uns pretos minas que a conheciam e que me 
deram sinais certos, que ela, acompanhada de 
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malungos desordeiros, em uma “casa de dar 
fortuna”, em 1838, fora posta em prisão; e que 
tanto ela como os seus companheiros desapare-
ceram. Era opinião dos meus informantes que 
esses ‘amotinados’ fossem mandados pôr fora 
pelo governo, que, nesse tempo, tratava rigo-
rosamente os africanos livres, tidos como pro-
vocadores. Nada mais pude alcançar a respeito 
dela.

Meu pai não ouso afirmar que fosse branco, 
porque tais afirmativas, neste país, constituem 
grave perigo perante a verdade, no que con-
cerne à melindrosa presunção das cores huma-
nas: era fidalgo e pertencia a uma das princi-
pais famílias da Bahia de origem portuguesa. 
Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria 
dolorosa, e o faço ocultando o seu nome. Ele 
foi rico; e nesse tempo, muito extremoso para 
mim: criou-me em seus braços. Foi revolucio-
nário em 1837. Era apaixonado pela diversão 
da pesca e da caça; muito apreciador de bons 
cavalos; jogava bem as armas, e muito melhor 
de baralho, amava as súcias e os divertimentos: 
esbanjou uma boa herança, obtida de uma tia 
em 1836; e reduzido a uma pobreza extrema, 
a 10 de novembro de 1840, em companhia de 
Luís Cândido Quintela, seu amigo inseparável 
e hospedeiro, que vivia dos proventos de uma 
casa de tavolagem, na cidade da Bahia, esta-
belecida em um sobrado de quina, ao largo da 
praça, vendeu-me, como seu escravo, a bordo 
do patacho “Saraiva”.

Tema de crescente interesse, Luís Gama tem sido objeto de es-
tudos que, cada vez mais, agigantam as dimensões de sua biografia, 
aos olhos da posteridade, razão pela qual o historiador Boris Fausto 
declarou, com propriedade, ser novelesca a sua vida. Alfabetizado aos 
dezessete anos, logo se alforriou, provando a ilegitimidade de sua ven-
da como escravo. A partir daí, seu nome cresceu e agigantou-se, vindo 
a alcançar reconhecimento nacional, antes de completar trinta anos, 
como “o maior abolicionista do Brasil”. 
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A discriminação de que foi alvo, ao frequentar a Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, na capital paulista, fê-lo desistir do 
curso jurídico, obtendo, no entanto, provimento como rábula, instru-
mento de sua incomparável saga libertadora que resultou na alforria 
de mais de quinhentos escravos, um recorde mundial, na geografia e 
no tempo, façanha que lhe proporcionou o epíteto de Apóstolo Negro 
da Abolição. Ao defender um escravo pelo assassinato do seu dono, 
valeu-se da seguinte tese: “O escravo que mata o senhor, seja em que 
circunstância for, mata sempre em legítima defesa.” A confusão que se 
instalou na sessão de julgamento foi tamanha que o juiz suspendeu o 
júri. Sua intransigente resistência à escravidão quase lhe custa a vida, 
razão pela qual se via obrigado a refugiar-se, com frequência. 

Embora sua advocacia fosse, prioritariamente, dedicada à de-
fesa de escravos, ilegalmente, assim mantidos, e acusados de práticas 
ilícitas, atendia gratuitamente aos pobres de qualquer origem ou etnia, 
inclusive imigrantes europeus lesados por brasileiros, consoante a ins-
crição fixada à porta de sua casa-escritório: 

Se você não pode pagar quem o liberte da es-
cravidão, ou defenda os seus direitos eu serei 
seu defensor.

Autodidata, Luís Gama foi um dos raros intelectuais negros no 
Brasil escravocrata e o único a ter passado pela experiência do cati-
veiro. Paralelamente à intransigente luta na defesa dos escravos, ele 
alcançou notoriedade literária nacional aos 29 anos, ao publicar o co-
nhecido livro de poesias “Primeiras Trovas burlescas do Getulino”, 
ainda hoje vendido e lido. Ele foi chamado de “Orfeu de carapinha”, 
em alusão ao legendário poeta grego, de tal modo dominava, com igual 
desenvoltura, a poesia lírica e satírica. Orgulhoso de sua negritude, 
não alimentava qualquer preconceito relativamente aos grandes poe-
tas brancos de todos os tempos, sem prejuízo de retratar com forte 
desdoiro as sociedades brancas e de serem suas musas de Guiné, que 
ele confrontava com as tradicionais musas greco-romanas. Do mesmo 
modo, comparava o granito escuro ao branco mármore; a marimba e o 
cabaço à lira e à flauta. 
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Versejava, de preferência na primeira pessoa, como nestes 
exemplos:

Com sabença profunda irei cantando
Altos feitos da gente luminosa, ...
Espertos manganões de mão ligeira, 
Emproados juízes de trapaça, 
E outros que de honrados têm fumaça, 
Mas que são refinados agiotas.
Ó Musa da Guiné, cor de azeviche, 
Estátua de granito denegrido, ...
Empresta-me o cabaço d’urucungo, 
Ensina-me a brandir tua marimba ...

Sobranceiro, Gama não se vestia com a roupagem do coitadinho 
tão ao gosto dos que falavam dos negros da época. Ao revés, propunha 
a luta aberta e desabrida, razão pela qual provocava os negros contem-
porizadores com o domínio branco, como se infere dos versos abaixo:

Se queres, meu amigo, 
No teu álbum pensamento
Ornado de frases finas, 
Ditadas pelo talento;
Não contes comigo, 
Que sou pobretão:
Em coisas mimosas
Sou mesmo um ratão.

Vergastava, provocador, os negros que achavam que o conheci-
mento, em geral, era reduto exclusivo dos brancos, dizendo:

Ciências e letras
Não são para ti:
Pretinha da Costa
Não é gente aqui.

Sua poesia é marcadamente de denúncia do apartheid social 
implícito na escravidão. Não obstante o reconhecimento de ser ele um 
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dos nomes exponenciais do romantismo brasileiro, Manuel Bandeira 
sequer o cita na conhecida obra Apresentação da Poesia Brasileira, 
de 1964. 

Luís Gama iniciou sua marcante presença no jornalismo, ao 
criar, com o caricaturista Ângelo Amorim, o primeiro jornal  ilustrado 
humorístico de São Paulo, em 1864, a que denominou Diabo Coxo. 
Dois anos mais tarde, em 1866, com o mesmo Agostini e Américo de 
Campos, ambos seus confrades na Maçonaria e nas aspirações abo-
licionistas e republicanas, fundou o semanário Cabrião. Com Ruy 
Barbosa, fundou a Loja Maçônica América que desempenhou papel 
de relevo na campanha abolicionista. Dela teria participado, também, 
Joaquim Nabuco que omite seu passado maçônico. Ao morrer, Luís 
Gama era o Venerável Mestre da instituição que criou.

Quando caiu, em 1868, o Gabinete chefiado por Zacarias de 
Góes e Vasconcellos, o todo-poderoso baiano de alma azeda, Gama 
exercia as funções de amanuense da polícia paulista, das quais foi de-
mitido em face da ascensão do Partido Conservador, em substituição 
ao Partido Liberal. Gama interpretou sua demissão, “a bem do serviço 
público”, como uma retaliação ao seu trabalho de libertar em juízo os 
escravos assim mantidos de modo ilegal. Em carta ao fraternal amigo 
e companheiro de lutas, Lúcio de Mendonça, afirmou: 

[...] a turbulência consistia em eu fazer parte do 
Partido Liberal; e, pela imprensa e pelas urnas, 
pugnar pela vitória de minhas e suas ideias; e 
promover processos de pessoas livres, crimino-
samente escravizadas, e auxiliar licitamente, na 
medida de meus esforços, alforrias de escravos, 
porque detesto o cativeiro e todos os senhores, 
principalmente os reis.

Em harmonia com sua alma apaixonada, os que se têm debru-
çado sobre a vida e obra de Luís Gama não conseguem se libertar 
da hiperbólica admiração que sua saga rocambolesca desperta, tendo 
evoluído de escravo do lar para soldado, ordenança, copista, secretário, 
tipógrafo, jornalista, advogado, líder da maçonaria e dos movimentos 
libertários, contando entre seus seguidores com nomes da expressão 
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de Castro Alves, Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco, Lúcio de Mendon-
ça, Clímaco Barbosa e Raul Pompeia, para ficarmos nos nomes mais 
conhecidos. Nenhum outro brasileiro teve o privilégio de liderar uma 
plêiade de gente tão talentosa. Sobre ele disse, em síntese feliz, o genial 
Raul Pompeia, no verdor dos seus vinte anos, tão cedo desaparecido, 
autor do clássico O Ateneu:

{...] não sei que grandeza admirava naquele 
advogado, a receber constantemente em casa 
um mundo de gente faminta de liberdade, uns 
escravos humildes, esfarrapados, implorando 
libertação, como quem pede esmola; outros 
mostrando as mãos inflamadas e sangrentas 
das pancadas que lhes dera um bárbaro se-
nhor; outros... inúmeros. E Luís Gama os re-
cebia a todos com a sua aspereza afável e atra-
ente; e a todos satisfazia, praticando as mais 
angélicas ações, por entre uma saraivada de 
grossas pilhérias de velho sargento. Toda essa 
clientela miserável saía satisfeita, levando este 
uma consolação, aquele uma promessa, outro 
a liberdade, alguns um conselho fortificante. 
E Luís Gama fazia tudo: libertava, consolava, 
dava conselhos, demandava, sacrificava-se, 
lutava, exauria-se no próprio ardor, como uma 
candeia iluminando à custa da própria vida as 
trevas do desespero daquele povo de infeli-
zes, sem auferir uma sobra de lucro... E, por 
essa filosofia, empenhava-se de corpo e alma, 
fazia-se matar pelo bom... Pobre, muito pobre, 
deixava para os outros tudo o que lhe vinha 
das mãos de algum cliente mais abastado.

Entre as poucas homenagens que o Brasil oficial lhe tributa, 
destaca-se o seu busto no Largo do Arouche, em São Paulo, inaugura-
do em 1931, ao ensejo da celebração do seu centenário de nascimento, 
transcorrido no ano anterior. Patrono que é dos advogados criminalis-
tas e trabalhistas, no dia 3 de novembro de 2015, a OAB de São Paulo 
lhe conferiu, em homenagem inédita, o título de advogado, 133 anos 
decorridos de sua morte.
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Aos trancos e barrancos, a biografia de Luís Gama sobreviveu 
ao oblívio, graças ao reconhecimento do caráter olímpico de sua tra-
jetória libertária.

Entre 1923-1926, editou-se na cidade de Campinas, hoje, segun-
da maior cidade do interior de São Paulo, onde o racismo era intenso, o 
jornal “Getulino”. O título foi em homenagem ao Paladino da Liberda-
de, Luís Gama. Anos depois, como reflexo da influência do Getulino, 
fundou-se na capital, São Paulo, O Clarim da Alvorada. Diversos mo-
vimentos brasileiros de promoção dos negros têm sido inspirados pelo 
exemplo marcante da resiliência moral de Luís Gama.

Neste começo de milênio, cresce o interesse pela vida desta per-
sonalidade excepcional.

O grande legado, porém, de Luís Gama ao movimento negro 
brasileiro consiste na prova viva que sua biografia representa de que 
só a educação liberta, reduz desigualdades e distribui renda. Enquanto 
as lideranças do Movimento Negro não compreenderem a lição palmar 
de que essa é uma verdade que se magnifica na sociedade do conheci-
mento em que estamos imersos, os clamores de protesto do handicap 
racial, além das discutíveis conquistas da Lei de Cotas, não passarão 
de discurso de efeito meramente eleitoreiro, no estilo populista que 
aprendemos a duras penas a que abismos conduz.
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75 anos da morte de J. J. Seabra

Quando perder as ilusões na República, na Li-
berdade, voltarei à minha cadeira na Faculdade 
de Direito do Recife, para lá, ignorado e esque-
cido, acabar os meus dias, coberto pela minha 
beca, porque encontrarei no peito da mocidade 
um reduto invencível. 

J. J. Seabra, 
Faculdade de Direito do Recife, 1929.   

Adélia Maria Marelin
(Procuradora Regional do Trabalho aposentada do Ministério Público 
do Trabalho — MPT — 5ª Região, Bahia e Curadora do Memorial do 

Trabalhador da Instituição. Professora titular de Direito do Trabalho e adjunta 
de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito da Universidade Católica 

do Salvador — UCSal).  

Resumo:
Objetiva, este artigo, resgatar o sentimento de perda e de reverência do povo, 
bem assim de autoridades e intelectuais, pela morte de J.J. Seabra, reconhecido, 
pela historiografia nacional, como um dos próceres da República. Enumera, 
concomitantemente, os ideais libertários e democráticos do antigo membro do 
Ministério Público do Estado da Bahia, eminente tribuno, político, professor e 
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jornalista e suas realizações, durante mais de 65 anos de vida pública. Na nar-
rativa, estão transcritos, também, testemunhos fundamentais de notáveis para 
a construção da memória nacional de uma época de profundas transformações, 
por conta de fatores de ordem econômica, política e social.

Palavras-chave: J. J. SEABRA — Brasil; História: Segundo reinado; 
República Velha; Primeira Guerra Mundial; Era Vargas e 
Segunda Guerra Mundial.

Abstract: 

The objective of this article is to give new life to the sentiments and  afforded 
reverence to J.J. Seabra by the people (represented by the authorities and 
 intelligentsia) during his life which have been lost after his death. He was 
 well-known and acclaimed by the national historiographers as one of the 
 leaders of the Republic. The article enumerates, at the same time, the ideals 
of liberty and democracy of this former member of the Public Ministry of the 
State of Bahia, defender of public rights, politician, professor and other accom-
plishments during his 65 years of public life. The narrative presents noteable 
 testimonials which give focus to the construction of a national consciousness of 
this memorable period of profound transformation caused by economic, politi-
cal and social factors.

Keywords: J. J. Seabra — Brazil; History: Second Reign; Old Republic; 1st 
World War; Vargas Era and 2nd World War

Faz 75 anos que o baiano José Joaquim Seabra morreu. Estava 
com 87 anos de idade, lúcido, ativo, morando sozinho em um quarto 
de hotel modesto no Rio de Janeiro, o hotel “América”, coerente com a 
pobreza que adotou como luz a guiar seus passos, no mundo da política, 
quando a morte o surpreendeu, como o faz, habitualmente, com a 
descoberta do câncer na próstata e, em conseqüência, do tratamento 
cirúrgico radical que, com coragem, se submeteu. Diante da finitude da 
vida humana, que a todos transcende, estava rendida sua inquebrantável 
força de viver e de lutar pelo bem-estar do povo brasileiro. 

Meses antes, na edição do dia 16 de abril da revista semanal 
“Diretrizes”, dirigida por Samuel Wainer, baluarte da imprensa de 
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oposição ao totalitarismo nazi-fascista, Seabra foi entrevistado por 
um dos ícones do jornalismo brasileiro, Francisco de Assis Barbosa e, 
após rememorar os fatos marcantes de sua trajetória de homem público, 
declarou: “quero viver para ver o fim dos ditadores, do miserável Hitler 
e do infame Mussolini”, concluindo com a lapidar expressão do seu 
pensamento: “o mundo não pode viver sem liberdade”. 

Mas o destino não quis que Seabra vivesse. Já estava selada a 
sua ausência definitiva da cena política nacional em que ele permane-
ceu por mais de 65 anos, para morrer, justamente, em plena ditadura 
do “Estado Novo”. Ainda que recolhido ao ostracismo, idoso e sem 
exercer cargo público algum, ele, nesse período, mesmo assim conti-
nuava a se afirmar como o mais incisivo adversário político de Vargas, 
irmanado que estava, em espírito, a todos os cidadãos que combatiam 
o desrespeito aos princípios democráticos da República, que ele votou, 
eleito legislador constituinte da Carta Política de 1934, insculpida sob 
inspiração das emblemáticas Constituições do México de 1917 e de 
Weimar, alemã, de 1919. 

A morte de Seabra, aos 87 anos, em 5 de dezembro de 1942, no 
hospital da Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro, Distrito Fede-
ral, onde morava, calava a voz do mais eminente tribuno contra o regi-
me de exceção instaurado por Vargas, no país, a voz daquele que lutou, 
com admirável destemor e sinceridade pelos valores democráticos do 
Estado de Direito, que acreditava, a voz daquele que nunca transigiu ao 
arbítrio dos poderosos de efêmero poder, quando estivessem ameaçadas 
as liberdades públicas e as liberdades individuais, direito sagrado dos 
homens, em sociedade, tradução legítima do princípio da autodetermi-
nação dos povos. 

A Bahia o acolheu morto, recebendo o povo seu corpo, de bra-
ços e coração abertos, ao cair da tarde do dia 10 de dezembro, desde a 
sua chegada a bordo do hidroavião “Catalina”, no hidroporto dos Tai-
nheiros, Ribeira, sempre acompanhado, espontaneamente, pela multi-
dão que se aglomerava, visivelmente comovida, em todo o percurso 
da península de Itapagipe, onde se localizava a Igreja do Cristo de sua 
devoção, relicário de sua fé e amor incondicional, a Igreja de Nosso 
Senhor do Bonfim. A partir daí, o carro mortuário, por onde passava, 
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da Estação de Ferro da Calçada à Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, 
pela Avenida Jequitaia, até a zona comercial e a zona portuária da Ci-
dade Baixa, essas últimas que ele idealizou construir e engrandecer, no 
seu avançado plano urbanístico de administrador nato, a sua presença 
simbólica suscitava do povo, nas ruas e nas praças, ora manifestações 
de sentida reverência com flores atiradas pelas janelas, ora manifesta-
ções de aplausos com efusivas palmas e vivas. 

E, assim, seu corpo físico alcançou a Cidade Alta, via Ladeira 
da Montanha e subiu as escadarias da Faculdade de Medicina da Bahia, 
ao som elegíaco do dobrar dos sinos da Catedral Basílica e de todas as 
Igrejas do Centro Histórico, para, enfim, cruzar o umbral do Salão No-
bre, onde permaneceu velado por filas intermináveis de cidadãos – ho-
mens, mulheres e crianças, que lhe foram prestar a última homenagem, 
dar o seu último adeus.

Não jazia o corpo inerte e inerme de Seabra nos palácios que 
construiu, como Governador, nesta cidade. Encontrava-se ao abrigo no 
mais venerando Templo de Educação Superior do Brasil, o primaz, a 
augusta Faculdade de Medicina da Bahia, a qual, desde a mocidade, 
havia se ligado por fortes laços de natureza intelectual e sentimental.

Bacharel recém-laureado, na Faculdade de Direito do Recife, 
em 1877, tornou-se examinador de retórica, no vestibular para o cur-
so médico baiano, juntamente com o seu professor de latim e retórica, 
Henrique Imbassahy. Depois, em 1905, por ocasião do terrível incên-
dio que destruiu a sede da Faculdade de Medicina da Bahia, na antiga 
Residência dos padres Jesuítas, na condição de Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores de Rodrigues Alves, sensibilizado com o sucedido, 
envidou esforços junto à Presidência da República no sentido de enviar 
à Bahia vultoso aporte financeiro de 600 mil contos de réis, para via-
bilizar não só a reconstrução do destruído, mas a ampliação do prédio 
com a edificação dos anfiteatros, de molde a permitir a realização das 
aulas práticas, no curso médico, como pretendido pelo preclaro Dire-
tor Professor Alfredo Thomé de Britto e pela Egrégia Congregação da 
Faculdade.

Lá, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, seu 
coração baiano repousava das vicissitudes da vida de “grande lutador”, 
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no féretro ardente, albergado pelo quase sesquicentenário Panteão de 
Esculápios Brasileiros, mercê da autorização solícita e humanitária do 
ínclito Diretor de então, o Professor Edgard Santos, bem assim da Con-
gregação de seus notáveis pares. 

Vestido com a beca de lente catedrático da Faculdade de Direito 
do Recife, como era seu desejo, oferecida a veste talar pelos alunos, em 
Sessão Solene, nos idos de 1929, o corpo de Seabra carregava, simboli-
camente, no peito, os ideais libertários da mocidade, que nortearam sua 
vida de Promotor Público do Ministério Público do Estado da Bahia, de 
professor e de advogado em Recife, no Rio de Janeiro e na Bahia e, pos-
teriormente, de político pela Bahia e pelo Brasil, sempre acreditando na 
dignidade absoluta da personalidade moral dos cidadãos, em sociedade, 
para defendê-los, do arbítrio do autoritarismo, a qualquer custo. 

De registrar-se, nas exéquias de Seabra, a presença de todos os 
segmentos da sociedade, ocasião em que compareceram, além da classe 
política — o Interventor Federal, General Renato Onofre Pinto Aleixo, 
Chefe da Casa Civil e Secretários de Estado, Intendente da Capital e 
demais autoridades civis e militares, entidades particulares represen-
tadas, os intrépidos facultativos integrantes da “Legião dos Médicos 
para a Vitória”, à frente o ilustre e dedicado Professor Eduardo de Mo-
raes, bem assim os dignos professores, servidores e alunos do Ginásio 
da Bahia, que se ofereceram revezar, durante a longa noite de vigília. 
Surpreende, hoje, encontrar pessoas que, infantes ainda, levados pelas 
mãos zelosas de seus pais, participaram daquele ato impactante de des-
pedida cívica ao baiano insigne e honrado. Deles se conserva intacta a 
memória viva do extraordinário evento histórico, a memória de pran-
tear, como devido, os heróis do povo que aos interesses superiores da 
sociedade permaneceram sempre leais e fiéis. 

Na Cerimônia Fúnebre no Salão Nobre da Faculdade de Me-
dicina da Bahia, ouviram-se discursos de figuras exponenciais da 
 “intelligentsia”, renomados pelo valor pessoal, intelectual e político: 
Nelson Carneiro, Joel Presídio e Aloysio de Carvalho Filho, jovens po-
líticos de estirpe seabrista por herança, tradição familiar e firme con-
vicção, Professor Mário Leal, pela Faculdade de Medicina da Bahia, 
Professor Nelson de Souza Sampaio, pelo Instituto dos Advogados da 
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Bahia, Professor Jayme Junqueira Ayres, pela Faculdade de Direito da 
Bahia, Professor Albano da Franca Rocha, pela Escola Politécnica da 
Bahia, Professor Francisco Magalhães Neto, pela Academia de Letras 
da Bahia e representantes do poder constituído, o Interventor Federal na 
Bahia, General Renato Onofre Pinto Aleixo e o Intendente da capital, 
engenheiro Elísio Lisboa.

De lembrar-se que, à saída do caixão de Seabra do Rio de Ja-
neiro, no hidroporto Santos Dumont, já haviam sido reverenciados os 
seus feitos, em instigantes perorações, pelos jovens políticos baianos de 
precoce projeção nacional, Nelson Carneiro e João Mangabeira, pelos 
intelectuais baianos Oscar Argolo e Brás do Amaral e pelo pronuncia-
mento oficial do Intendente do Distrito Federal, Henrique Dodsworth, 
com a presença de estudantes da Associação Nacional dos Estudantes 
— ANE. De registrar-se, também, que à noite daquele mesmo dia 10, 
a Academia Brasileira de Letras havia realizado, no Rio de Janeiro, 
Sessão Solene especial, destacando-se os pesarosos pronunciamentos 
dos imortais Pedro Calmon, Clementino Fraga, Osvaldo Orrico e João 
Neves da Fontoura para homenagear a sua vida luminosa de homem 
público, em expressões de elevado estilo e agradecer o empenho pes-
soal do saudoso extinto, quando Ministro da Justiça e Negócios Inte-
riores de Rodrigues Alves, ao providenciar, com a presteza e urgência 
necessárias, a construção do Silogeu Brasileiro, na praia da Lapa, a fim 
de que se instalasse a veneranda instituição, dividindo o privilegiado 
espaço com as sedes de Sodalícios de igual envergadura — o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia Nacional de Medicina e 
o Instituto dos Advogados do Brasil.

Impossível omitir as visitas egrégias aos sinais de existência 
de Seabra, durante o seu velório de cinco dias, na Casa da Bahia, no 
Rio de Janeiro, Distrito Federal, do Ministro Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Eduardo Godinho Espínola, do Ministro do Traba-
lho, Indústria e Comércio, Alexandre Marcondes Filho, do destemido 
jornalista Edmundo Bittencourt e até do político getulista Ernani do 
Amaral Peixoto, bem como o cortejo fúnebre que se seguiu com gran-
de participação popular a pé, ao som da banda de música do Corpo 
de Bombeiros, saindo da Avenida Rio Branco, onde se encontrava o 
féretro em direção ao hidroporto Santos Dumont, quando ainda se ou-
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viu, antes do embarque, o discurso reverente do respeitado Deputado 
carioca Maurício Lacerda.

Na Bahia, antes de serem levados os despojos mortais de Seabra, 
pelas mãos generosas do povo, à tarde do dia seguinte, 11 de dezem-
bro, do Salão Nobre da Faculdade de Medicina, diante do seu esquife, 
as autoridades civis e militares e as pessoas presentes assistiram um 
último ato: a Missa de Requiem, Missa dos Mortos, concelebrada pelo 
Cardeal Primaz, o grande amigo Dom Augusto Álvaro da Silva, pelo 
Cônego do Cabido Odilon Moreira e os padres Eugênio de Andrade 
Veiga e Moura Cavalcante, sendo acompanhada, a liturgia, pelo cântico 
plangente de hinos sacros entoados por seminaristas do vetusto Semi-
nário Maior lazarista do Convento e Igreja de Santa Teresa. Ao depois, 
o corpo de  Seabra, sempre carregado pelo povo, lentamente, percorreu 
as principais ruas da Cidade Alta, atravessando-a, do Centro Históri-
co, no Terreiro de Jesus, a caminho do Cemitério do Campo Santo, na 
Federação, para ser ali inumado, em austera e fria sepultura. Na Rua 
de Misericórdia, já o aguardava Nestor Duarte, talentoso, eloquente e 
corajoso jurista baiano, parando o cortejo para ouvir-lhe magistral e 
inflamada oração fúnebre. Em seguida, novamente, se deteve a procis-
são, que o acolitava, defronte do edifício sede do Jornal “A Tarde”, na 
Praça Castro Alves, onde ele, no recuado ano de 1923, em seu segun-
do mandato de Governador, havia inaugurado o monumento funerário 
com estátua do grande vate baiano, declamando de cor os versos de sua 
preferida poesia épica “Ode ao Dois de Julho”. Esperava-o, desta vez, o 
destacado jornalista baiano Ernesto Simões da Silva Freitas Filho para 
dizer ao povo ali concentrado sobre a vida pública intensa e extensa 
do falecido compatriota, fatos e conceitos registrados, por inteiro, com 
a sua precisão habitual, na edição do dia seguinte do seu acreditado 
diário. Na Avenida Sete de Setembro, trecho do Relógio de São Pedro, 
mais uma vez, o préstito parou, em frente à Escola Politécnica da Bahia, 
fecunda instituição idealizada e fundada por seu valorosíssimo Secre-
tário Geral do Primeiro Governo (1912-1916), o engenheiro Arlindo 
Fragoso, onde se postavam consternados os jovens estudantes da Bahia 
para apresentarem a despedida final e formal a Seabra, ouvindo-se a voz 
daquele por eles escolhido lídimo representante, o acadêmico de enge-
nharia civil Fernando Santana, há pouco desaparecido com mais de 90 
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anos de idade, produzindo, no juízo de Wally de Oliveira Lima, àquela 
data, jovem acadêmico da Faculdade de Direito da Bahia, “uma das 
mais perfeitas peças de oratória que ouviu em toda sua vida”. Merece 
ser, a propósito, mencionado o artigo da lavra do Procurador de Justiça 
do combativo Ministério Público do Estado da Bahia, Wally de Oliveira 
Lima, publicado no jornal A TARDE, na década de 1980, sob o título 
“A honradez e a política”, a distância de tantos anos daquele momento 
de elevado civismo do enterro de Seabra, contendo as suas reflexões de 
cidadão e de Membro do Parquet baiano, engajado e profundamente 
preocupado com a probidade da política de seu país, oportunidade para 
referir-se ao impoluto estadista baiano e brasileiro: 

Estava ali um defunto pobre, mas extrema-
mente querido e respeitado. Não era um pobre 
defunto. Seabra não morreu rico, mas partiu 
glorificado. 

Em verdade, Seabra saiu de todos os cargos públicos que ocu-
pou, nas esferas federal, estadual e municipal, com as mãos vazias, 
fato este fartamente comprovado pela moderna historiografia nacional, 
como, igualmente, pela atual. 

Não é outro o convencimento do grande escritor baiano Jor-
ge Amado, testemunha ocular do mesmo fato, em seu livro Bahia de 
Todos-os-Santos, onde narrou a empolgação do acadêmico Fernando 
Santana, também vice-presidente da União Nacional dos Estudantes — 
UNE, ao proferir o seu discurso em homenagem ao eminente político 
desaparecido: 

Eu o conheço de toda a vida e o recordo, es-
tudante de engenharia, soltando o verbo da 
sacada da Escola Politécnica, em São Pedro, à 
passagem do enterro do velho político liberal 
J. J. Seabra, falecido durante a guerra — nun-
ca pude me esquecer do improviso primoroso 
onde o justo elogio de Seabra era o mote para 
a convocação do povo, na tarefa de organizá-lo 
para a luta contra o nazi-fascismo e a ditadura 
do Estado Novo. Tempos gloriosos aqueles dos 
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anos 40, quando, sob o comando de Giocondo 
Dias, levantou-se na Bahia o maior movimento 
de massas populares sem igual em todo pais, de 
apoio às Nações Unidas pelo envio de tropas 
brasileiras para os campos de batalha na Itália.  

Em outro trecho do seu livro, Jorge Amado, referindo-se à Rua 
Baixa de Sapateiros, relembrou o grande funeral e assim traçou o perfil 
de Seabra, com sua pena vigorosa de escritor, nos seus verdes anos de 
intensa militância política: 

O nome verdadeiro desta rua é José Joaquim 
Seabra, em honra do político baiano que foi 
governador do estado, senador, deputado, mi-
nistro, governo e oposição, tribuno, professor 
e jornalista. As placas nas esquinas assim o di-
zem. E não há como negar a indiscutível po-
pularidade de Seabra em sua terra natal. O seu 
enterro, em 1942, foi uma apoteose democráti-
ca. Seabra morreu quando o Brasil acabara de 
entrar na guerra e suas últimas palavras foram 
de repulsa ao fascismo e de confiança na de-
mocracia. Milhares de pessoas acompanharam 
o corpo do ex-governador até o Campo Santo. 
A multidão saudava alguém que, com todos os 
seus erros políticos, representara no país um 
pensamento democrático e que soubera, no mo-
mento da guerra, colocar-se acima de todas as 
divergências partidárias para pensar exclusiva-
mente na pátria. O velho Seabra era uma figura 
amada pelo povo e sua memória é sagrada para 
os baianos. Pois bem: ainda assim não há quem 
se refira à Rua José Joaquim Seabra.       

No Campo Santo, ao final do percurso do cortejo fúnebre, no iní-
cio da noite, no momento do sepultamento, ainda foram ouvidas mani-
festações sentidas do professor Alexandre Augusto Machado pelo Insti-
tuto Geográfico e Histórico da Bahia — IGHB, do professor Gelásio de 
Abreu Faria, dos parlamentares Antônio Balbino de Carvalho e Octávio 
Barreto, do sempre fidelíssimo correligionário Cosme de Farias e de 
Eurico Santos, em nome dos operários baianos. 
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O funeral de Seabra foi o maior funeral que a Bahia assistiu, no 
século XX: uma multidão de mais de 50 mil pessoas, em concentração 
popular jamais vista na cidade, deslocou-se ao som da banda de música 
da Força Pública e do Corpo de Bombeiros, da Faculdade de Medicina 
até o Campo Santo, atraindo, por onde passou, sempre mais e mais par-
ticipantes. Quando seu corpo inanimado alcançou o portão da entrada 
principal da capela do cemitério, na Federação, no Largo do Campo 
Grande, bem assim na Ladeira do Bom Gosto do Canela, ainda se en-
contravam milhares de cidadãos desejosos de participar, cada um deles, 
de todos os atos fúnebres realizados.   

 A cidade, literalmente, parou para homenagear, na vez derra-
deira, ao grande líder: as manchetes dos jornais sobre os horrores da 
Segunda Guerra Mundial, naquele dia, cederam o primeiro plano para a 
notícia do seu infausto desaparecimento; os anúncios luminosos apaga-
ram-se em toda a cidade; as repartições públicas, o comércio e os cine-
mas fecharam suas portas e até as partidas de futebol foram suspensas 
em sinal de profundo respeito e admiração pelo significado de sua vida. 
Foi decretado luto oficial prolongado pelos governos federal, estadual 
e municipal, atendendo-se, assim, como dever de justiça, à comoção 
geral da sociedade. 

Levado seu corpo até o túmulo no Campo Santo, em ato de 
piedade cristã, pelas mãos devotadas do povo, a quem Seabra sempre 
soube guardar o amor, em mais de 65 anos de vida pública, recebia, na-
quele momento extremo de sua existência, a maior recompensa que um 
político de vocação sonha receber de seus eleitores: o reconhecimento 
desinteressado, pois morto nada mais podia ele por eles fazer. Aquela 
maciça presença popular, ao seu sepultamento, demonstrava, claramen-
te, em uníssono, a aprovação de seu passado de lutas e ações, traduzin-
do com clarividência todos os compromissos políticos de campanha 
assumidos nos “meetings”, de respeitar-lhe os direitos fundamentais de 
sua cidadania e de melhor administrar os bens públicos, com ética, efe-
tivando as políticas públicas, em seu favor, em estrita observância aos 
ditames da Lei Maior do país. Por essas razões, em meio a tantas remi-
niscências, positivas e verdadeiras, de sua longa caminhada, o saudoso 
estadista baiano e brasileiro, na memória histórica do país, considerado 
um dos próceres da República, finalmente, descansava em paz, na paz 
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dos justos, na paz do bom combate, na paz dos pobres e humildes de co-
ração, há exatos 75 anos, na terra venturosa e frutuosa que o viu nascer. 
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O percurso e a obra 
de Remy de Souza

Edivaldo M. Boaventura

Ao comemorar a fundação em 9 de setembro de 1982, a Aca-
demia Baiana de Educação homenageia o confrade fundador, Remy 
Pompílio Fernandes de Souza, que nasceu em 7 de julho de 1932 e 
faleceu em 30 de junho de 2015, em Salvador. Como expressão de sua 
formação, além do seu marcante magistério, nos legou uma obra. Obra 
que marca o seu contributo à nossa cultura. 

A sua vida foi um serviço à educação, como professor de filo-
sofia e de francês, além dos inúmeros cargos que ocupou e que tanto 
ilustrou. Era naturalmente um bilíngue, falando o francês como um na-
tivo, filho de mãe francesa, cultivou a língua de Descartes. Reforçando 
a aprendizagem, visitou e estudou na França, tendo inclusive obtido o 
Diploma de Estudos Superiores de Filosofia, na Universidade de Paris, 
Sorbonne, em 1961.

A formação secundária realizou no Colégio Nossa Senhora da 
Vitória, Maristas. Licenciou-se em Filosofia, pela Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras da Universidade Federal da Bahia, em 1954, e 
prosseguiu os estudos com o bacharelado na Faculdade de Direito, tam-
bém da Universidade Federal da Bahia, de 1955 a 1959. Uma vez for-
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mado, ganhou o prêmio do Concurso Hachette, Larousse, Air France, 
com o ensaio Pequeno discurso sobre a universalidade do pensamento 
francês (SOUZA, 1960), que lhe possibilitou estudar em Paris.

Antes já havia ingressado no magistério secundário, como pro-
fessor de francês do Colégio Central da Bahia. Manteve sempre um 
vínculo com o ensino secundário, sendo docente do quadro permanente 
do Colégio Militar de Salvador, e chegou a dirigir o Colégio Estadual 
Manuel Devoto, quando criou a coleção Cadernos do Devoto.

Iniciou o magistério superior como professor de Filosofia e His-
tória da Educação da Faculdade de Filosofia, da Universidade Católica 
do Salvador (UCSal) da qual foi diretor, e ensinou também Teoria Geral 
do Estado, na Faculdade de Direito, da mesma instituição. Na Universi-
dade Federal da Bahia, foi professor de História da Educação e depois 
de Filosofia.

Marcou a sua presença na Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado da Bahia, no Centro de Estudos e Planejamento, na direção do 
Departamento de Educação Superior e da Cultura (DESC),  ocupando-se 
da implantação das Faculdades de Formação de Professores, das publi-
cações, museus e bibliotecas, entre muitas outras realizações na área da 
cultura. A cultura, função parceira da educação, sempre recebeu dele 
as maiores atenções. Muito além de um estimulador, foi um promotor 
cultural.

Assessorou o Conselho Estadual de Educação, foi membro do 
Conselho Estadual de Cultura e seu vice-presidente. Como subsecretá-
rio de Educação e Cultura exerceu por vezes as funções de Secretário 
da Educação. Pois bem, teve uma expressiva experiência com os pro-
blemas de educação da Bahia, da qual foi um dedicado servidor. Coor-
denou o Projeto Rondon, tendo oportunidade de trabalhar com jovens 
no interior do Estado.

O conjunto da obra

Quanto à sua obra, podemos divisá-la em quatro conjuntos: 
filosofia, ensaio, teatro e tradução. Escreveu bastante sobre filosofia, 
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começando pela Vocação filosófica do Brasil (SOUZA 1959), primeira-
mente foi uma comunicação ao IV Colóquio Internacional de Estudos 
Luso-Brasileiros, reunido na Bahia, em 1959. Procurou demonstrar a 
incongruência entre a civilização e a mentalidade do povo brasileiro 
que resulta da herança indígena, negra e, sobretudo, ibérica.

Estudioso de Pascal, apresentou Pascal leitor de Epíteto (SOU-
ZA, 1962), no IV Congresso Nacional de Filosofia, em Fortaleza, rea-
lização do Instituto Brasileiro de Filosofia, presidido por Miguel  Reale. 
Traduziu Do espírito geométrico e da arte de persuadir (PASCAL, 
1973). Como observou Raymond van der Haegen (1973):

Daquele Pascal que, como grande clássico fran-
cês, soube harmonizar fé e ciência, razão e sen-
timento e, como tal, não podia deixar de ser um 
dos autores prediletos de Remy de Souza. 

Estabeleceu o paralelo entre Teilhard de Chardin e o filósofo 
grego Hesíodo (SOUZA, 1970). Depois de uma série de trabalhos, a 
saber, Pensar é bom (1982), Filosofia e Bíblia (1976), A filosofia do 
mandacaru (1979), Serões filosóficos II Ensaios (1977), Arte e Movi-
mento (1978); Uma prévia de sistema (1990).

Merece destaque um dos seus últimos trabalhos, A coruja de 
Minerva: filosofia para os jovens (SOUZA, 2009). Ao prefaciá-la 
 (BOAVENTURA, 2009, p. 9), observei que 

[...] experimentado em longos anos de magisté-
rio em obras, faz uma reflexão filosófica sobre 
temas e problemas do maior interesse – ciência 
e filosofia, moral, liberdade, amor. 

O ensino da filosofia é necessário em todas as idades, embora a 
sua didática seja um problema. Indaga-se: como ensinar filosofia aos jo-
vens? A leitura deste livro talvez responda a esta indagação. A filosofia 
o levou à educação.



70 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  67-75, jan./dez. 2017

Ensaios e contos

Dotado de estilo claro, consagrou-se como escritor. Legou-nos 
uma série de ensaios, contos e peças teatrais. Em 1973, deu a lume Deixe 
que lhe conte, livro de contos. Depois a coleção Cadernos do Devoto, edi-
tou Pela escola de amanhã (SOUZA, 1979) em colaboração com Águeda 
Célia Pereira Fontes e Edivaldo M. Boaventura. Contos fora do tempo 
(SOUZA, 1985), à maneira de Voltaire, faz alusões como nas parábolas 
evangélicas ou fábulas de Esopo, como modo de amenizar as verdades.

O escritor Remy de Souza tomou de Mário de Andrade a figura 
emblemática e escreveu O complexo de Macunaíma: elevações sobre o 
mau-caratismo nacional (SOUZA, 1988). Wilson Lins. que apresentou 
a publicação, pondera: 

Remy de Souza deu férias a suas preocupações 
cartesianas para mergulhar fundo nas raízes da 
malandragem brasileira, que a partir de Mário 
de Andrade, passou a ser identificada como au-
sência de caráter, quando não mau-caratismo, 
neologismo posto em circulação por Dias Go-
mes. 

O tema é conhecido pela irreverência, deboche e sexualidade 
que se manifestam na vida de Macunaíma, herói sem nenhum caráter.

Concebe um diálogo interessante entre o Amado e o Amor. É o 
Amado em busca do Amor ou a Santa que nunca sumiu, paráfrase da Imi-
tação de Cristo, na intenção de O Amado em busca do amor (SOUZA, 
1989).

Um punhado de ideias – serões filosóficos III (SOUZA, 1991) 
é um instigante debate filosófico, para Germano Machado, pois Remy 
de Souza, 

[...] dentre tantos no Brasil, mantém ele o esfor-
ço de filosofia vivida e sentida, a entregar ideias 
à análise que sabem que o pensar determina o 
amanhã”. 
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Trata nesta publicação da biblioteca de Alexandria, palimpsestos, 
neo-humanismo, socialismo, e tantos outros temas da maior potencialida-
de para serem debatidos. Realiza uma meditação meta literária acerca de 
Camões e o Salmista (SOUZA, 1992). Aliás, a Bíblia é fonte perene de 
estudo para o autor. Ainda publicou O degredado: desventuras, aventuras 
e venturas do primeiro português no Brasil (SOUZA, 1996).Toma o por-
tuguês não como colonizador, mas náufrago, um abandonado, cheio de 
saudades do torrão natal. Não chegou a publicar, mas escreveu Afrania-
nas: achegas para o estudo da personalidade e da obra de Afrânio Peixoto 
(SOUZA, 2000), aliás, deixou uma boa coleção de inéditos.

Contribuição ao teatro

O teatro ocupou bastante a vida de Remy de Souza. Era uma 
maneira de manifestar as suas ideias. Teria feito teatro filosófico? In-
dagou certa vez e ele mesmo respondeu que não ocultava essa in-
tenção. Começou por Anastácia: tragédia moderna à maneira grega 
(SOUZA, 1963). No mesmo volume, juntou As origens do bom senso, 
farsa em um ato e um prólogo, e História caipira, diálogo radiofôni-
co. A tragédia Anastácia é um episódio doloroso do surgimento do 
bolchevismo na Rússia. 

Seguiu-se Dreyfus, o novo Édipo (SOUZA, 1971), drama do ju-
deu, oficial do exército francês que tocou profundo em Emílio Zola e 
no nosso Rui Barbosa.

O amor e a loucura, fantasia teatral (SOUZA, 1972) começa pela 
epígrafe de Virgílio: “O amor tudo vence; cedamos ao amor.” O lança-
mento coincidiu com a abertura do Teatro Vila Velha, de Salvador, por 
iniciativa do Departamento da Educação Superior e Cultura, na época, 
dirigido por ele. É uma fusão do clássico e imperecível com o nacional 
pitoresco, para tanto explora velhas lendas e casos contados pelos autores 
La Fontaine, Ovídio, Luís de Camões, Santa Rita Durão e Castro Alves.

 Em O revolucionário da lanterna (SOUZA, 1973), se inspira 
em um personagem da Revolução Francesa, Camille Demoulin. Por 
fim, toma um tema famoso do pintor Goya e escreve A maja desnuda 
(SOUZA, 1979), é um possível diálogo entre o autor e sua criação.
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Traduções 

Além do contributo pessoal para a filosofia, literatura e teatro, 
há traduções marcantes do francês para o português. Como um ho-
mem voltado para a cultura, a tradução muito lhe aprazia. Tinha o gos-
to de proporcionar a leitura de textos franceses traduzidos àqueles que 
não tinham acesso à língua de Voltaire. Em 1965, Remy verteu para o 
português A Monadologia, de Leibniz (LEIBNIZ, 1965), quando era 
diretor da Faculdade Católica de Filosofia da UCSal. Objetivava que 
os alunos lessem textos integrais de grandes filósofos. A Monadologia 
foi escrita em francês a pedido do príncipe Eugênio de Savoia que 
desejava possuir um resumo da filosofia de Leibniz. O termo mônada 
é antigo e de origem pitagórica. Outro texto filosófico que traduziu 
foi Do espírito geométrico e da arte de persuadir, de Brás Pascal 
(PASCAL, 1973).

Dominando perfeitamente o idioma francês, como sua segunda 
ou primeira língua, as traduções contribuíram bastante para a difusão 
do conhecimento. Apreciando a capacidade do tradutor, o professor 
Raymond van der Haegen (1973) afirmou que

[...] no afã de ir aos textos, de colocá-los ao al-
cance daqueles que não têm, como ele, aquela 
soberba facilidade para ler e expressar-se em 
duas línguas, traduções nas quais Remy de Sou-
za se deixa guiar antes de tudo pelo seu pendor, 
pela moral e pela filosofia, pelo seu desejo de 
servir.

Lendo bem, apreciando bons textos, elaborou uma coletânea com 
discursos e pronunciamentos e editou Pasteur orador (SOUZA, 1970). 
Excelente. Anos depois traduziu os Discursos na Academia Francesa, 
de Léopold Sédar Senghor e Edgar Faure (SENGHOR; FAURE, 1987), 
publicação do Conselho Estadual de Cultura da Bahia com prefácio de 
Wilson Lins, seu presidente. Traduziu, por último, Cláudio, o indigente, 
de Victor Hugo (HUGO, 1998). Na sua bibliografia constam 29 traba-
lhos publicados, conforme se atesta a partir do seu livro A coruja de 
Minerva: filosofia para jovens (2009), e na relação no final deste artigo.



 73 Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  67-75, jan./dez. 2017  |

Além de livros e artigos de revistas, foi colaborador assíduo da 
imprensa baiana. Proferiu aulas e conferências que estão inéditos. A fa-
cilidade de se comunicar possibilitou viajar, além de estudar na França 
conheceu boa parte da Europa, Estados Unidos e países da América e 
Oriente Próximo.

O reconhecimento pelo seu trabalho de educador e escritor fi-
cou demonstrado pelos prêmios e condecorações recebidas da Bélgica, 
França, Portugal e Brasil. Todavia o maior reconhecimento foi expresso 
sempre pelos inúmeros alunos, gratos pela sua dedicação ao ensino.

Homenageamos a sua mulher, Alexinete Portela Fernandes de 
Souza e seus filhos: Madalena, Luiz Eugênio, Isabel, André, Patrícia, 
João Carlos e netos.

Coroando o seu esforço pela educação e cultura, a Academia 
Baiana de Educação outorga ao fundador, professor Remy de Souza, o 
Título de Acadêmico Emérito in memoriam, em Salvador, 9 de setem-
bro de 2016.
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Wanderley Pinho, historiador1

Luis Henrique Dias Tavares
Historiador, professor emérito da UFBA, escritor e membro  

da  Academia de Letras da Bahia (ALB).

Encontrei no mestre Wanderley Pinho, meu professor de His-
tória do Brasil, na Faculdade de Filosofia, o primeiro estímulo para 
o estudo. Era ele Prefeito da Cidade do Salvador, homem tido como 
aristocrata e nobre. Dizia-se “é um inimigo da classe operária e do 
povo”. E eu o assistia professor, mestre capaz, homem fino, simples, 
inteligente e amigo, que sabia fazer uma frase espirituosa e tinha a 
habilidade de examinar os episódios da história do Brasil, colocando 
dúvidas, abrindo caminhos para a revisão de muita coisa dada por 
final e certa.

1 Com este artigo do professor doutor Luís Henrique Dias Tavares, Emérito da 
UFBA, este número da Revista do IGHB registra a passagem do cinquente-
nário do falecimento do historiador José Wanderley de Araújo Pinho (Santo 
Amaro, 19/3/1890 — Rio de Janeiro, 8/10/1967). O texto, publicado, em 5 
de julho de 1967, pelo semanário IC Shopping News, que circulou na capital 
baiana nas décadas de 1960, 1970 e 1980, foi incorporado ao discurso de 
posse do autor na Academia de Letras da Bahia (ALB), pronunciado em 14 
de junho de 1968. Dr. Pinho, como o autor o chama até hoje, o precedeu na 
Cadeira 1 da ALB.
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Transmitindo-nos dessa forma a sua preocupação com o docu-
mento, muitas vezes foi, ele próprio, ao Arquivo Público mostrar onde 
se encontravam as Ordens Régias e as Cartas de Governadores cita-
das nos comentários e notas de Braz do Amaral ao livro de Ignácio 
Accioly. E assim criticando, despertando dúvidas, exigindo documen-
tos, Wanderley Pinho inaugurou, na Faculdade de Filosofia, um curso 
universitário de História do Brasil novo, vivo, interessante e altamente 
desafiador de inteligências como testemunham os seus brilhantes alu-
nos Arary [Muricy], Waldir [Freitas Oliveira], Esther [Palatnik] e Ana 
Amélia [Vieira Nascimento].

Não nos deixava ficar na repetição do consagrado: queria saber 
o porquê. E sugeria temas. E cobrava estudos e trabalhos. Por causa 
dessas cobranças, sempre atenciosas, mas severas, dediquei-me ao mo-
vimento de 1798 e preparei o compêndio de História da Bahia. Inte-
ressava-se igualmente por tudo que se referia ao Arquivo Público. Foi 
mesmo por sua especial atenção e dedicação que se salvaram vários 
papéis, entre os quais o “Livro de Tutelas” que é, hoje, o volume 37 dos 
Anais do Arquivo Público e a valiosa coleção de inventários e testamen-
to de Santo Amaro, sua terra muito querida.

José Wanderley de Araújo Pinho nasceu em Santo Amaro da Pu-
rificação no dia 19 de março de 1890. Seu pai, João Ferreira de Araujo 
Pinho, fora presidente da Província de Sergipe em 1876 e viria a ser 
governador da Bahia, com notável lucidez, no período de 1908 a 1911. 
Sua mãe, Maria Luíza Wanderley de Araújo Pinho, era filha do Barão 
de Cotegipe, João Maurício Wanderley, o político e homem inteligente 
que tantas vezes liderou o 2º Império. Nascido assim, na terra do açú-
car, amassado na doçura de uma família de alto nível de educação, o 
meu professor cresceu na vida. Como homem de invulgar finura – im-
pressionante, pelo porte, e simpático, pelo trato amável que concedia a 
todos. Tinha, ademais, sensibilidade para o velo e inteligência lógica, 
qualidade que o conduziram, naturalmente, não fosse existir, desde que 
nasceu, o gosto de história na história da família ilustre.

Estudou Direito como outros do seu tempo — porque não havia 
muito para escolher — e exerceu promotoria e advocacia. Exerceu-as 
bem, com segurança, apuro e correção, mas não eram atividades do seu 
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coração. E muito embora exercesse outras atividades na vida — foi, in-
clusive, deputado federal, antes de 1930 e na legislatura de 1934 — to-
das exercidas com a mesma inflexível correção, foram essas a do dever, 
porque a de vocação, a de índole, a do seu todo mais verdadeiro foi a 
história. Por sinal que Wanderley Pinho realizou uma obra pioneira na 
historiografia nacional, abrindo os caminhos e as claridades da história 
social do Brasil.

Durante anos — e, de alguma forma, ainda hoje — a história do 
Brasil fora vista sob visão europeia, com os episódios convenientemente 
arrumados sob a luz pacífica de algumas personalidades e da boa união 
luso-brasileira. Tudo estava muito bem dito, sem o menor aspecto de-
sagradável, sem suor e sem sangue. Capistrano de Abreu fizera nossa 
primeira independência com o seu Caminhos antigos e Afonso Taunay 
com a sua história do café. Oliveira Viana fizera um largo esboço de in-
terpretação com o seu Evolução do povo brasileiro. Sérgio Buarque de 
Holanda inaugurara um roteiro inteligente com o seu Raízes do Brasil 
e Caio Prado Júnior fizera notável esforço de compreensão com o seu 
Formação do Brasil contemporâneo. Mas foi Wanderley Pinho quem re-
alizou os primeiros grandes estudos da história social, dando-lhes dimen-
são científica que não existira antes. Aliás, por ser criterioso e honesto, 
também atingiu a teia de mistificações que prendia a história do Brasil 
oficial. Por certo, não seria Wanderley Pinho capaz de escrever história 
para escandalizar, ofender ou constranger ou mesmo para atacar ou po-
lemizar fosse quem fosse. Sua retidão era impecável. Não obstante, sob 
muitos aspectos, mas, sobretudo, pelo que havia de novo e desconhecido, 
o seu hoje clássico Costumes monásticos na Bahia (Freiras e Recolhi-
das), espantava pelo que descrevia de costumes mundanos nos conventos 
da Lapa e do Desterro da Bahia do século XVIII. Da mesma forma o seu 
Cotegipe perturbava pela revelação dos nomes de família que estiveram 
envolvidas em crimes como de moedas falsas, e o seu Salões e damas 
retirava o que havia de falso no quadro de uma sociedade monárquica 
construída sobre o trabalho escravo.

Cotegipe e seu tempo, que poderia ficar ao nível da biografia 
de um avô ilustre pelo neto respeitoso, porque foi preparada por um 
historiador, é, na verdade, a história da pequena política monárquica 
no Brasil agrário e mercantilista do século passado. É talvez possível 
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que Wanderley Pinho não a desejasse assim. Trabalhou, porém, sobre 
uma vida que estivera, toda ela, dedicada à política — e, na política, à 
manutenção da sociedade escravocrata — que não deixou de revelar o 
Império em sua nudez, com suas formas políticas viciadas e corrom-
pidas, com suas instituições superadas, com o povo brasileiro ausente 
das decisões. A propósito, é aconselhável ler esse magnífico Cotegipe e 
seu tempo comparando o Império que desnuda com o que está no livro 
real de João Camilo de Oliveira Torres: Democracia coroada. Pode-se 
aprender, com Wanderley Pinho, o que era de fato a “democracia” da 
Constituição de 1824; quais eram, de fato, as estruturas dos líderes libe-
rais e conservadores que manejavam essa “democracia”.

Salões e damas completa o Cotegipe, desde quando estuda aque-
la mesma sociedade escravocrata nos seus folguedos, nos seus luxos e 
nos seus lazeres. Descrevendo, portanto, os salões mundanos do Rio de 
Janeiro — os salões do Marquês de Abrantes e do Visconde da Silva, de 
Nabuco, de Paulo Barbosa, de Soares Brandão e do próprio Cotegipe 
— o que Wanderley Pinho faz é a história social do Império. Não fal-
ta, inclusive, a conclusão da decadência daqueles senhores que tinham 
escravos e deixaram de ver o avanço do capitalismo industrial. Aliás, 
esclareça-se: não decaíram por causa da imprevidência ou porque ti-
vessem vivido mais tempo no canto e na dança. Em verdade, decaíram 
porque eram senhores de escravos.

História de um engenho do Recôncavo, sob a modéstia do título, 
desdobra superiormente a melhor, mais penetrante e perfeita análise do 
complexo econômico do Brasil agrário, mercantilista e escravocrata. 
Na aparência, seria apenas a história de um engenho de açúcar. Tratan-
do-se, contudo, de um trabalho do historiador Wanderley Pinho é, mais 
que isso, a meticulosa e documentada apreensão da realidade social e 
econômica da área açucareira do Nordeste. Não tem disfarces. Não des-
perta saudosismo. Por isso mesmo, é como uma história social, superior 
ao colorido Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freire.

Tem razão o mestre Frederico Edelweiss quando observa:

Nessa crônica social se fundem os problemas 
econômicos, o desenvolvimento da indústria 
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açucareira e as suas alternativas: a devastação 
das matas e o esgotamento das terras; o tráfico 
com os seus contratempos; os transportes com 
suas demoras e seus riscos; as altas ocasionais 
do preço do açúcar e o luxo exagerado nos so-
brados, com suas festas religiosas e profanas.

Ficasse Wanderley Pinho nestes três livros — Cotegipe e seu 
tempo, Salões e damas: do 2º Reinado e História de um engenho do 
Recôncavo — e seria um dos grandes historiadores do Brasil, da altu-
ra de Capistrano e Afonso Taunay, sua obra é, entretanto, bem maior. 
E porque ele tinha a angústia de prepará-la com o maior cuidado, es-
crevendo, contando, emendando, apoiando cada informação em vários 
documentos, não a fez em dezenas de volumes. Além do mais, quando 
sabia alguma dúvida, parava, queria elucidar. Por isso mesmo, deixou 
inédita uma história social da Bahia; e não chegou a completar a segun-
da fase da biografia de Cotegipe.

Nos dias de hoje, quando o Brasil coloca a necessidade da revi-
são de sua história para que seja mais história do Brasil, Wanderley Pi-
nho é mestre atual e indispensável. Na verdade, para que essa revisão se 
faça não basta ter consciência política. Não basta querer. Estranhamente 
encontrar sempre o interesse nacional não basta. É preciso mais. Por 
exemplo, é preciso saber a lição de Wanderley Pinho e trabalhar a nossa 
história olhando os documentos, provando e comprovando, erguendo 
um quadro honesto e de firme colorido. Isso é tanto mais necessário, 
considerando o que ocorre hoje, quando só arquivos do Brasil, públi-
cos e privados, estão sendo examinados, copiados e microfilmados, por 
técnicos estrangeiros, que levantam a nossa história e depois a interpre-
tam para o nosso consumo — certamente bem, com alto nível teórico e 
didático, mas, com certeza, também, sob visão e perspectivas que não 
são às do Brasil.

O ano passado, em clara manhã de domingo, o mestre Pinho, um 
pouco mais magro, mas de aspecto saudável, recebeu-nos — a este seu 
pequeno aluno e aos amigos do Instituto Histórico — na bela residência 
da família, em Santo Amaro da Purificação. Deu-nos um dia inteiro de 
sua educação e inteligência. Entregou-nos, então, para o Arquivo do 
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Estado, inventários e testamentos salvos de um cartório extinto. Vou 
guardar para sempre essa imagem de vida — o mestre Pinho, de porte 
altaneiro, sorridente e atencioso, conversando, recordando, sugerindo, 
ensinando, mostrando as palmeiras altas e nos dizendo: “Elas também 
morrem”.

As palmeiras, essas, podem ser que morram. Pode ser que um 
dia cansem dos ventos que as inclinam. Para sempre ficará, porém, um 
homem que construiu belezas e exemplos. Um homem como Wander-
ley Pinho.”
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Salvador e a metodologia 
unitária da restauração

Antonio José Faria Góis
Pesquisador do CNPq — Bolsa de Fomento à Pesquisa, com o estudo “O 

suporte, a cor e o tempo”. Doutor em História da Arte pela FAU-USP. Área de 
concentração: Estruturas Ambientais Urbanas. Restaurador Especializado pelo 
Opifício delle Pietre Dure, Florença-Itália (curso trienal com acesso exclusivo 

por concurso público). Autor do livro Fatores condicionantes na Morfologia 
do Retábulo — A Arte da Talha no Centro Histórico de Salvador.

Resumo: 
Em Salvador, vivenciamos a situação representada pela fusão cultural existente 
e o consequente legado merecedor da atenção de estudiosos e especialistas. 
Na confirmação desse cenário a Arte Sacra criou raízes em um processo de 
colonização com caráter de continuidade em relação à matriz europeia. As Or-
dens religiosas que aqui se instalam mostram-se incentivadoras da formação 
profissionalizante, desde as origens; grande importância assumem a construção 
e a decoração dos templos coadjuvada pelas irmandades e confrarias. Assim, 
o patrimônio artístico é impulsionador do processo de formação local e requer 
tutela, conservação e restauro. Estes implicam análises, distinções e conceitos 
que colocam a História da Arte em imprescindível contato, conforme aqui bus-
camos situar assinalando a especificidade e a amplitude.
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Palavras-chave: Salvador; restauração; tutela; patrimônio; estrutura; técnica; 
método; manutenção; salvaguarda.

Abstract: 
In Salvador we experiment the situation represented by the existing cultural 
fusion and already deserving the attention of excellent writers and scholars. In 
confirmation of this scenario, Sacred Art was rooted in a process of colonization 
with character of cultural continuity in relation to the European matrix. Reli-
gious orders that have been transferred here affirm themselves as an incentive 
for vocational training since the origins. Significant importance assumes the 
construction and decoration of temples, assisted by brotherhoods and confra-
ternities. Thus, the artistic heritage is the driver of local formation process and 
requires guardianship, conservation and restoration. These include analysis, 
distinctions and concepts that put the History of Art into essential contact, as 
we seek to situate by pointing out the specificity and the amplitude.

Keywords: Salvador; restoration; protection; artistic wealth; structure; 
technique; method; maintenance; safeguard.

O envelhecer do objeto com as suas consequências é inevitável, 
porém, isso não pode significar abandono, desleixo e degradação. Os 
esforços são sempre no sentido de buscar a máxima dignidade e, assim, 
de prolongar a eficácia desse objetivo defendendo uma conservação que 
não desmereça o valor do existente. No plano das práticas empíricas 
bem como das técnicas do artesão e do artista, a restauração sempre 
existiu, apesar do sistema disciplinar autônomo ter-se consolidado so-
mente entre o final do século XIX e o início do século XX.

Como ponto de partida, então, “[...] entende-se geralmente por 
restauro qualquer intervenção voltada a recolocar em eficiência um 
produto da atividade humana”. Deduz-se, pois, que podemos ter um 
restauro relacionado com produtos manufaturados, ou mesmo resul-
tantes da produção industrial, que será sobretudo reparação, conserto, 
restabelecimento da funcionalidade — cabendo lembrar, todavia, o mo-
vimento estético global estabelecido por John Ruskin e William Morris 
na sociedade anglo-saxônica do séc. XIX —, e um restauro referente de 
modo específico à obra de arte enquanto tal, que se diferencia nos seus 
requisitos, exigências e propósitos, tendo, portanto, como característica 
comum a ambos a sua materialidade. Define-se então restauro como
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[...] o momento metodológico do reconheci-
mento do objeto na sua consistência física e na 
dúplice polaridade estética e histórica em vista 
da sua transmissão ao futuro, 

conforme enunciado de Cesare Brandi (1977, p. 6), ex-diretor do 
Instituto Central da Restauração, em Roma (ICR) e como o confirma 
em seu estudo, Giovanni Urbani (Enc. Univ. dell´Arte, v. XI, p. 312). 
O restauro como “[...] momento metodológico” tem os seus confins e a 
sua identidade, internos ao próprio objeto e ao modo como se atinge o 
“[...] restabelecimento da unidade potencial da obra de arte”, para o que 
se destacam alguns aspectos práticos:

 – a possibilidade de reconhecimento das integrações, ou seja, da 
resolução das lacunas;

 – o princípio da mínima intervenção;
 – a identificação do que não constitui a imagem original;
 – a reversibilidade da intervenção;
 – a redução das lacunas à sugestão implícita na unidade figurativa 

da obra.

O objeto artístico é considerado como detentor de um percurso 
inserido na História, a partir do fato de pertencer a uma determinada 
época e local, ou de ser a expressão de um contexto ou de uma indivi-
dualidade artística. É de se notar em acréscimo que, 

[...] nos tempos atuais, com o desenvolvimento 
da crítica, a restauração adquiriu mundialmente 
um muito mais definido conhecimento dos pró-
prios meios e propósitos, fundamentando-se em 
grande parte sobre bases técnicas e científicas, 
com a contribuição de museus, institutos espe-
cializados, órgãos prepostos, a quem compete a 
tutela dos monumentos, cuja atividade no setor 
assumiu uma amplitude determinante.

Como confirma Umberto Baldini, ex-diretor do Opifício dele 
Pietre Dure (OPD), em Florença, e posteriormente do mencionado 
 Istituto Central e del Restauro: 
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[...] a contribuição que as várias disciplinas 
científicas disponibilizam para um completo 
conhecimento das obras de arte, no que se re-
fere sobretudo aos materiais e ao “estado” em 
que se situam e que se traduz no ato de discer-
nimento indispensável à restauração, se vem 
acrescentando nos últimos anos.

Da cultura humanística, que prepondera no vínculo imediato 
com a História da Arte, passamos ao diálogo de nova feição, capaz 
de esclarecer tantos aspectos, como bem expõem os químicos Mauro 
 Matteini e Arcangelo Moles no livro “Scienza e Restauro, metodi di 
indagine”, Florença, 1986. 

É imperativo da conservação com caráter preventivo cuidar 
dos meios físicos nos quais se manifesta a imagem, ou seja, a pedra, 
a madeira, a parede, a tela, o papel, o pigmento de cor etc. A dúplice 
polaridade estética e histórica, antes mencionada, tem por base a com-
preensão da estrutura formal e da concepção em termos do estilo. Um 
reconhecimento que orienta as ações subsequentes na mais completa 
adesão ao primeiro axioma: “[...] só se restaura a matéria da obra de 
arte” (BRANDI, 1977, p. 7), onde declara que 

[...] apesar do imperativo da conservação se 
voltar genericamente para a obra de arte na sua 
complexa estrutura, especialmente esta se refe-
re à consistência material na qual se manifesta 
a imagem.

Fatores como o da compatibilidade do produto químico a ser 
utilizado, os efeitos negativos da poluição atmosférica, o ataque bio-
lógico de fungos, algas e líquens, infestação por insetos xilófagos, 
deperecimento do suporte propõem, no planejamento, a escolha do 
método mais adequado, requerendo a utilização de ciências aplicadas 
como a química e a biologia. O estudo das variações climáticas ou de 
uma dada situação ambiental (microclima) a exemplo de obras expos-
tas em museus, sugerem, na maioria dos casos, o controle da relação 
 u midade-temperatura.
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São numerosos os dados em conexão com o percurso de existên-
cia da obra de arte. O assim denominado “tempo-vida”, que diz respeito 
à necessária consideração pelo processo de deperecimento natural: pá-
tina, perda de coesão etc., e se estende aos acontecimentos eventual-
mente sofridos como as modificações e os acréscimos, visto que “[...] 
o respeito pela unidade potencial do objeto artístico” (BRANDI, 1977, 
p. 8) é um conceito relativamente recente ou mesmo não reivindicado. 
 Trata-se aqui de vicissitudes históricas não no sentido lato e sim do 
itinerário específico. Acrescente-se ademais que não sendo a história 
da restauração uma disciplina autônoma, a mesma pode ser pesquisada 
como fonte de experiência para que se conheçam soluções e materiais 
utilizados no passado em se tratando de realidades singulares nas quais 
atuam semelhanças e diferenças confrontáveis. Consideremos ainda, 
com o mesmo propósito, o auxílio dos antigos e importantes receituá-
rios que nos fornecem a dimensão histórica dos produtos e a possibili-
dade de considerar a evolução técnica do fazer artístico. 

A tutela, definida como “[...] o conjunto das ações de que a so-
ciedade dispõe para garantir a conservação e a pública fruição de obje-
tos de arte e de outros bens” (Enc. Univ. dell´Arte, v. XIV, p. 268), tem 
o seu pressuposto essencial no reconhecimento de um interesse coletivo 
seja qual for a propriedade de fato, o que significa: 

[...] mesmo que tais bens não sejam efetiva-
mente possuídos pela sociedade no seu comple-
xo, mas pertençam a componentes únicos dela 
mesma, a posse de tais bens comporta uma res-
ponsabilidade moral objetiva de cada proprietá-
rio em relação à sociedade interessada na con-
servação desses bens; o que vem a se configurar 
juridicamente de modo diferenciado.

Vemos no nosso caso um foco de interesse do órgão adminis-
trador de restaurações, o IPAC, com ação extensiva a todo o estado da 
Bahia e gerenciado pelo governo estadual.

O exercício da tutela do patrimônio histórico artístico se inclui 
no âmbito do direito interno e dos serviços administrativos dos vários 
países. Entretanto, transcende o limite da nacionalidade para pertencer 
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a toda a sociedade humana; por isso, nos parece sensata a solicitação de 
uma visão unificada, capaz de convergir para um projeto nacional, com 
um sentido pedagógico ao alcance de todos. Já a ação efetiva, com a 
qual são articulados os projetos de governo, se confronta com interesses 
corporativos e tende a se diluir na alternância do exercício do poder.

Programas que visam atender à preservação do patrimônio na 
sua pluralidade têm o direcionamento voltado para aspectos emergen-
ciais, quando se desejaria um maior comprometimento. Esse caráter 
no ambiente baiano, que conta com o reconhecimento da UNESCO, 
mostra-se flagrante na restauração arquitetônica, quando em um passa-
do relativamente recente se fez esperar um futuro de melhor sorte. Em 
vista da oportunidade de salvaguardar o Centro Histórico, superando 
a degradação e o abandono no qual se encontrava, houve um grande 
empenho na ação subdividida por etapas. Buscou-se dar destinação às 
diversas construções direcionando-as a ocupantes comprometidos com 
a indispensável manutenção periódica.

Ao enunciado favorável, acompanhado por um projeto de cen-
tralização cultural popular, o Pelourinho e o seu entorno corresponde-
ram plenamente; não sem dramáticos episódios relativos à mudança na 
ocupação do espaço moradia e à aceleração na execução dos trabalhos.

Importante marco, nesse programa, foi o “Inventário de Prote-
ção do Acervo Cultural”, publicado a partir de 1975, seguido pelas me-
didas para institucionalização da atividade restauradora, o qual indicou 
na explosão demográfica, na exploração cada vez mais intensa dos re-
cursos naturais, as crescentes ameaças ao patrimônio cultural e natural 
brasileiro, na introdução ao volume I — Monumentos do Município de 
Salvador-Bahia, texto do Prof. Paulo Ormindo de Azevedo. 

Devemos anotar a solicitação da UNESCO de que “[...] os países 
membros realizem inventários nacionais como base para a cooperação 
internacional na proteção do Patrimônio Mundial em perigo”. (Conven-
ção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Art. 
II, Paris, 1972).

Além do caráter informativo, o Inventário torna-se referência e 
ponto de partida de pesquisas e complementações posteriores, visando à 
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uma análise técnica e crítica mais aprofundada, haja vista a lacuna teórica 
existente inclusive no que se refere à prática do restauro e à carência de 
publicações sistemáticas.

A cultura do restauro deve ser disponibilizada tendo por base, 
além de teses acadêmicas, a necessidade de desenvolver na população 
a consciência do bem público, para além dos enfoques superficiais da 
mídia. Cabe propor desse modo uma visão da História da Arte que valo-
rize a dinâmica antropológica constituída pela expressão artística. Por-
tanto, o documento mais completo do processo histórico, argumento 
antes abordado pelo teórico Andrea Emiliani.

As soluções práticas integram o cabedal de experiências em con-
formidade com as orientações contidas na melhor literatura disponível, 
assim como nas “Cartas do Restauro” elaboradas com essa função, con-
tudo, posicionando-se pelas diferenças culturais de cada povo — cabe 
aqui citar a Carta do México, em defesa do patrimônio cultural mun-
dial, 1976 — dado que não contradiz o conceito da obra de arte como 
“uniu”, a refletir essas mesmas diferenças culturais.

Para melhor esclarecimento a respeito do termo “Carta”, deve-
mos acrescentar que este concerne a declarações de caráter geral. 

No setor da restauração e da conservação, as 
várias Cartas expressas no tempo, na maior 
parte dos casos por ocasião de conferências 
internacionais, representaram um ponto de 
referência fundamental para a elaboração teó-
rica e, o que mais interessa, para a orientação 
 técnico-operativa (CONDEMI, 1993, p. 61). 

Por essa razão, os documentos produzidos sob tal feição infor-
mam sobre a evolução de conceitos partindo dos anos trinta do século 
passado até os nossos dias. Certamente, os documentos referentes às 
leis, convenções, recomendações e cartas no âmbito da comunidade 
internacional são merecedores de toda a nossa consideração.

As várias possibilidades de degradação e deperecimento do ma-
terial constitutivo solicitam ações que devem ser documentadas para se 
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tornar fontes de informação didática, como, por exemplo, se deu com 
a consolidação da estrutura do claustro do Convento de São Francisco, 
em Salvador. Um trabalho de natureza técnica documentalmente com-
provado, que comporta, no caso da arquitetura, a dificuldade de isolar os 
elementos estruturais, conforme requer uma consolidação a vácuo. Sendo 
este o único meio de promover na pedra a mais completa impregnação 
pelo material consolidante e assim restituir a sua capacidade portante.

Sob a orientação do Prof. Mário Mendonça de Oliveira, consta 
ter sido esta realizada com a participação do NTPR – Núcleo de Tec-
nologia da Preservação e Restauração e da Faculdade de Arquitetura 
(UFBA). Salvar a estrutura correspondeu, porém, a uma intervenção 
tardia no ambiente dos mais importantes da nossa tradição histórica 
e cultural. Parte da fisionomia decorativa já se tinha perdido; restava 
evitar o desastre.

Muito do caráter da ação humana conflui para o objeto artístico 
que está assim embebido de contributos. A História da Arte, ao analisar 
a gênese criativa, nos indica que a geometria, as averiguações anatô-
micas, dentre outros conhecimentos em geral estudados em separado, 
podem participar desse processo. Em uma história da evolução técnica 
vemos, proposta pela atividade do fazer artístico, resultados que docu-
mentam a eficácia alcançada. Igualmente por essa razão o objeto assu-
me valor irrepetível, o qual não condiz com a intenção daqueles que 
pretendem recuperar o seu aspecto de inteireza anterior, atribuindo, po-
rém, arbitrária feição quando aquela (original) se perdeu ou se encontra 
incompleta e fragmentária. Entretanto, a obra de arte convive com situ-
ações não solucionáveis em termos imediatos, como as já citadas, mas 
que, por uma concatenação de fatores, podem até mesmo aconselhar 
a retirada, de um ambiente externo, para o interior de um museu onde 
melhor exercer a salvaguarda.

São obras de arte cujo degrado requer novas soluções, como, 
por exemplo, em outro contexto, a famosa porta brônzea do século XV, 
de autoria de Lorenzo Ghiberti, conhecida como Porta do Paraíso, no 
Batistério de Florença. O seu douramento, prejudicado pela poluição e 
pela consequente chuva ácida, é absolutamente irrepetível, pois resulta 
de uma amálgama de ouro e mercúrio que, uma vez aplicado, se fixa 
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fazendo evaporar o mercúrio por aquecimento ao fogo. Os vapores de 
mercúrio são altamente venéficos, e não se sabendo como pudesse so-
breviver quem realizasse semelhante técnica. Quanto à excelência na 
execução, contudo, temos o belo douramento do altar-mor em madeira 
da Catedral de Salvador, exige-a do Colégio dos Jesuítas, onde bem se 
evidencia, como no exemplo anterior, que a execução técnica é parte 
integrante da expressão artística. No caso, tanto quanto em outros do 
nosso acervo, faz particularmente temer pela preservação o tão nefasto 
ataque de insetos xilófagos, pois, mesmo a madeira de lei, com o pas-
sar dos séculos, perde a sua resistência natural. Acrescente-se que, no 
ambiente brasileiro, não consta ter sido feita nenhuma avaliação quan-
to aos tipos de madeira e das suas características físicas e mecânicas, 
como já nos fez notar o Prof. Júlio Katinsky na sua introdução ao texto 
vitoriano aqui lembrado.

No exemplo florentino, providenciou-se a duplicação da obra; no 
local foi colocada a reprodução com a técnica modernamente praticada 
em objetos metálicos, mas não fornece a belíssima feição estética do dou-
ramento da peça original. Esta foi transferida para o interior do Museu da 
Catedral na mesma cidade e praça, onde pode ser apreciada. Trata-se de 
uma solução extrema, a qual, porém, se confirma ser a mais indicada na 
salvaguarda de obras expostas ao ar livre e comprometidas pela poluição.

Estamos citando o douramento por se constituir com frequência 
situação evidente, na qual se busca recuperar a feição sem considerar 
respeitosamente a existência do objeto. Tem a ver, na variedade de as-
pectos nos quais a mesma problemática se apresenta, com o segundo 
axioma indicado por Cesare Brandi:

[...] a restauração deve ter por objetivo o res-
tabelecimento da unidade potencial da obra de 
arte, desde que isso seja possível sem cometer 
um falso artístico ou um falso histórico, e sem 
cancelar todos os vestígios da passagem da obra 
de arte no tempo. 

Pode-se ter a nítida percepção do que esse princípio representa 
ao ver o douramento realizado no altar-mor da Igreja do São Lourenço 
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dos Índios, em Niterói, onde a aplicação da folha de ouro não parece 
condizente com a antiguidade de um dos primeiros retábulos a existir 
no país (séc. XVII). A questão requer um aprofundado embasamento 
teórico e técnico, indo além da abordagem que apenas se detenha na 
questão da veracidade do material aplicado.

Do crescimento urbano exponencial da metrópole soteropoli-
tana resulta a maior frequência popular em locais onde em décadas 
passadas esta era bem mais restrita e familiar. Em termos recentes, 
embelezamentos em logradouros como os jardins tradicionais da Pie-
dade e Campo Grande se refletem em melhorias e ampliações. Um 
contexto onde deslocações de conjuntos escultóricos foram feitas para 
evitar o vandalismo então em ato com graves consequências e prefe-
rimos não classificar as modificações construtivas ocorridas no Largo 
da Vitória, tendo a praticidade quando não a ganância como fatores 
determinantes.

Compreende-se a necessária atitude com sofrida abnegação, 
mas permanece a sensação de perda de maior unidade dos antigos am-
bientes e, no caso das esculturas, de estranhamento com a desarmonia 
entre a obra e o novo espaço urbano por ela ocupado com consequente 
perda da memória histórica. A exigência de salvaguarda reflete então 
a permanência da relação entre má conduta e ausência de cidadania 
consideradas praticamente sem solução. No entanto, o patrimônio que 
integra a nossa cultura não é exclusivamente nosso na medida em que 
participa de um contexto global de referência à criatividade, à tradi-
ção e à história da ação humana; as cognições com ele relacionadas 
são determinantes fontes de informação e nos permitem vivenciar a 
justificada coerência na melhoria ambiental como extensão de nossa 
própria existência. 
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Resumo:
O artigo trata da prática do colecionismo do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia (IGHB) para formar o acervo de museu que abrigaria material indígena e 
instrumentos, armas e objetos de homens notáveis do país. Acompanham-se a 
instalação do museu a partir da ideia de arquivo complementar paralelamente ao 
acervo de livros e documentos, destacando os meios de entrada, a flexibilidade no 
aceite de objetos, aspectos da arrumação quando no edifício da Avenida Sete de 
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Setembro ou Casa da Bahia, e o olhar do ponto de vista de confrades. Para averi-
guar se o doado correspondeu aos objetivos do IGHB, dados foram coletados nas 
listas de ofertas publicadas na revista institucional (RIGHB) no período de 1894 
a 1927. Observa-se que o colecionismo de objetos da agremiação baiana deu 
margem à personalização e interpretação da história da Bahia e do Brasil forman-
do um conjunto eclético e singular. Conclui-se que as expectativas para formar 
o museu foram alcançadas, embora objetos não previstos inicialmente tenham 
sido aceitos, o que garantiu para o IGHB a posse do conjunto de coisas materiais.

Palavras-chave: Colecionismo, Museu, Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia. 

Abstract: 
This article addresses the collecting practice of the Bahian Institute of Geogra-
phy and History (IGHB) to form a museum collection that would house indige-
nous materials and instruments, weapons and objects belonging to the country’s 
historic men. In order to follow this practice, the museum installation adheres to 
the concept of a complementary archive, in parallel with the collection of books 
and documents, the entry and the flexibility of objects’ admittance, aspects of 
order upon installation in the Avenida Sete de Setembro or Casa da Bahia and 
the views of the museum. In order to verify if the donation served the objec-
tives of the IGHB, data was extracted from the institutional periodical (RIGHB) 
during the period of 1894-1927. It was observed that the Bahian committee’s 
collecting allowed for personalization and interpretation of the history of Bahia 
and Brazil, creating an eclectic and unique collection. The study concludes that 
the expectations for forming a museum were achieved despite the acceptance 
of unexpected objects, initially guaranteeing the possession of a collection of 
material objects for the IGHB. 

Key words: Collecting, Museum, Bahian Institute of Geography and History.

Um museu para o Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia

Amplamente noticiada pela imprensa soteropolitana, convites 
enviados com antecedência a políticos, médicos, engenheiros, professo-
res, membros do clero e tantos outros chamados a comparecer em 13 de 
maio de 1894, um dia de fortes chuvas, abriu-se a sessão para instalar o 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), congregando muitos 
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participantes no salão do Grêmio Literário da cidade do Salvador1. Nos 
jornais, convites ou correspondências dava-se destaque à Bahia enquanto 
lugar do nascimento da nacionalidade brasileira, aspecto acentuado como 
tradição a ser cultivada, justificando a formação do novo instituto2. 

A agremiação deveria tornar-se um centro devotado à instrução, 
à ciência, à literatura e ao desenvolvimento da história, em um momento 
de transição política, demarcando a linha divisória entre o passado mo-
nárquico a ser superado e o presente republicano, alicerçando o futuro 
a construir. Como declarou o primeiro presidente Tranquilino L. Torres 
um ano após a política, as letras, a educação e muito mais estavam toma-
das por notórias “enfermidade(s)”. Em sua fala, mesmo reconhecendo 
os préstimos do Imperador Pedro II e do Instituto Histórico Geográfico 
Brasileiro (IHGB) a favor da história pátria, aponta uma série de criticas 
aos descaminhos e consequências da evasão de documentos, produtos e 
artes baianas para a corte ou outros países que os cobiçavam. “Era preciso 
mudar” — disse ele. E a agremiação ali estava para ajudar na cura dos 
problemas sociais, salvar e zelar pela história da Bahia através de fatos do 
passado para transmiti-los como lição, servir ao progresso e gerar novas 
energias rumo à civilização, alinhando-se às pretensões do estado repu-
blicano. A dedicação à ciência levaria a sociedade soteropolitana, através 
da agremiação, contar com um modelo de instrução acompanhando o que 
acontecia em outros países3. Um desafio demandando empenho e esforço 
para esquadrinhar o passado e “ressuscita[r] homens e cousas, famílias e 
raças, leis e costumes, artes e industrias, solos e climas, factos physicos 
e acontecimentos sociais (...)”4. Para isso, era preciso coletar, arquivar, 
coligir e publicar documentos considerados os melhores testemunhos de 
uma época, objetivo expresso na Maxima sunt documenta equidem res 
temporis acti in proesens, validusque in veniens stimulus5. E organizar a 

1 Juizo da Imprensa e Opinião da Imprensa (RIGHB, 1998, Anno I, setembro de 1894, 
n.1: 7 a 10; 13 a 24). 

2 O Instituto Histórico Bahiano, instalado 1856, não foi adiante (SILVA, 2006)
3 Discurso do Exmo. Sr. Presidente Dr. Tranquilino L. Torres (RIGHB, 1998, Anno II, 

1895, n. 4, p. 155-165).
4 RIGHB, 1998, Anno I, 1894, n.1, p. 5.
5 Introducção (RIGHB, 1998, n.1, p. 4). (Tradução Prof. Dr. Pedro Paulo Funari: em 

ordem direta “[...] os documentos são as maiores coisas do ato do tempo, quando 
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biblioteca e o museu, conquistando autonomia para romper com a cen-
tralização exercida pelo instituto brasileiro, cujo modelo foi reproduzido 
pelas agremiações regionais congêneres.

O primeiro estatuto, aprovado pouco tempo depois, determinava a 
organização de um museu de “arte, instrumentos e armas, uso e costumes 
dos indígenas; instrumentos e armas, (...) [e] (...) objectos que tenham 
pertencido aos homens notáveis do paiz”, com a criação de seção, dentro 
do museu, para a fauna natural da Bahia, mais uma exposição dos objetos 
e produtos da natureza do solo baiano relativos a qualquer ramo da ciên-
cia a que estivessem filiados6. 

Dessa forma, o museu e a exposição tornaram-se compromissos 
dos sócios e canal para colecionar tudo aquilo pertinente à vida, ao grau 
de civilização, ao passado dos indígenas – em particular os habitantes das 
terras baianas – à história, geografia, arqueologia, geologia, topografia, 
filatelia e numismática como foi propagado7. 

O intento colecionista do IGHB toca em um ponto significati-
vo na equiparação da Bahia às propostas modernizadoras republicanas, 
prova disso se lê no mesmo discurso de Tranquilino Torres perguntando 
em tom provocativo: “Onde o museu desta heroica terra, tão rica de de-
dicações?”, ressaltando o Museu Nacional como “exemplo frisante” e 
de “primeira ordem” em razão das pesquisas desenvolvidas com apoio 
do poder público. 

O objetivo em tornar o instituto baiano em centro de pesquisa e 
desenvolvimento da ciência fica mais evidente na declaração esperan-
çosa daquele dirigente em contar, no futuro, com laboratórios para estu-
dos dos produtos naturais aos moldes das novas descobertas cientificas 
e com um observatório astronômico8.

presentes, e válido estímulo quando ocorre”; em linguagem contemporânea “Na 
verdade, os documentos são os melhores testemunhos de uma época, quando existem, 
e isto quando ocorre é um estímulo válido.”). 

6 Estatutos do Instituto Geographico e Historico da Bahia. Titulo I, Capítulo I, § 5º 
(RIGHB,1998, Anno I, 1894, n.1, p. 37-38). 

7 Propaganda (RIGHB, 1998, ano 1, n.1, p. 60).
8 Discurso do Exmo. Sr. Presidente Dr. Tranquilino L. Torres (RIGHB, 1998, Anno II, 

1895, n. 4, p. 155-165).
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O IGHB vem sendo analisado por historiadores focalizando a 
atuação política, a produção da história, geografia e influência exercida 
como polo importante de encontro e produção dos letrados na Bahia na 
condução da vida cultural. Abordá-lo pela via do colecionismo coletivo 
através, por exemplo, das listas de doação em lugar das personalidades 
consagradas e suas obras, pode revelar as redes sociais de compartilha-
mento (PODGNORNY; LOPES, 2014, p. 91), além de valores, gosto, 
sensibilidades e saberes de acordo com padrões de época (BRIGOLA, 
2003). Com esse objetivo recorremos ao amplo material proporcionado 
pelas listas de ofertas publicadas na revista institucional (RIGHB) de 
1894 a 1927, em busca de indicativos sobre o rumo tomado pelo cole-
cionismo institucional, o perfil da coleção museológica, a serventia ou 
não para pesquisas científicas gerando conhecimentos tal como acon-
tecia no aludido Museu Nacional. Dito de outro modo, para evidenciar 
pontos de aproximação e distanciamento entre os objetivos definidos 
inicialmente pelo IGHB e o que ficou materializado no conjunto mu-
seológico, associado às intenções científicas do instituto baiano, e o 
significado cultural para a Bahia. 

Oportuno sublinhar, antes de comentar o recorte cronológico 
dessa primeira aproximação com o museu do IGHB, que os museus dos 
institutos históricos e geográficos receberam ainda pouca atenção9, dis-
tintamente das pesquisas sobre a influência exercida na construção da 
história oficial do país10; o da agremiação baiana inclusive. No entanto, 
para além da formação de bibliotecas e arquivos essas agremiações de-
senvolveram coleções museológicas privadas, motivando a criação de 
museus estaduais, colocando-se na vanguarda da preservação do patri-
mônio móvel e imóvel no Brasil, fato sucedido na Bahia e Pernambuco 
(VIANA, 2002). No caso da Bahia, o Instituto inspirou o historiador 

9 Mario Barata. Origens dos museus históricos e de arte no Brasil (1986); J. N. 
Bittencourt. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e seu museu: 1839-1889 
(2005); Isa Adonias. A arte nos interiores do Instituto. Edição comemorativa do 
livro Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1988) (1990, p. 351-380). 
SOUZA et. al. O Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. 
Breve história ilustrada (2010, p. 97 a 102); J. A. G. Mello. O Museu do Instituto 
Arqueológico. Roteiro de visita (separata; 1985). Há notícias sobre os museus de 
institutos em sites institucionais. IGHB http://www.ighb.org.br/#!museu/c14bv. 

10 A título de exemplo: GUIMARÃES, 1988; SCHWARCZ, 1993.
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Francisco Borges de Barros, sócio e seguidor da filosofia do IGHB, 
na criação do museu do Estado (CERAVOLO, 2011), e foi palco de 
discursos em defesa do patrimônio histórico e arquitetônico baiano na 
primeira década do século XX (DÓSSIO, 2014)11.

Durante o século XIX, a implantação de museus no país, em 
particular os de história natural12, decorreu paralelamente ao fortaleci-
mento de elites locais e iniciativas científicas regionais investindo em 
pesquisas científicas. Instituir e ampliar as coleções de ciências natu-
rais, incorporando uma diversidade de artefatos da indústria, históricos, 
etnográficos, arqueológicos, de artes, moedas e medalhas foi o grande 
incentivo exploratório e político para desvendar o imenso e desconheci-
do Brasil, preocupação que se replicou nas províncias13. No entanto, em 
pouco mais de três décadas com a alteração das concepções de ciência 
e de museu sob dinâmica contínua, e o fator especialização das áreas do 
saber houve deslocamento da produção cientifica dos museus de histó-
ria natural para laboratórios no período de 1892 às primeiras décadas 
do século XX (LOPES, 1997, p. 23-24). Paulatinamente, os museus de 
história ganharam espaço.

Em São Paulo, Affonso Affonso d’Escragnolle Taunay, ao assu-
mir a direção do Museu Paulista em 1917, antes em mãos do zoólogo 

11 José Wanderley de Araújo Pinho propôs formar no IGHB a Comissão dos 
Monumentos e das Artes (1917), uma década antes da criação da Inspetoria Estadual 
de Monumentos Nacionais, anexada ao Arquivo Público e ao Museu do Estado da 
Bahia (CERAVOLO, 2014; DÓSSIO, 2014).

12 Museus de história natural no Brasil: Nacional (Rio de Janeiro, 1821); museus 
provinciais (Paraense Emílio Goeldi, 1871; Paranaense, Curitiba, 1890; Botânico 
do Amazonas, 1883; Paulista, São Paulo, 1894); Gabinete de História Natural da 
Bahia e Maranhão (1844); Instituto Histórico e Geográfico/Rio de Janeiro; a coleção 
particular do Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro/Ceará, 1871 (LOPES, 1997, p. 151-
152). Além deles, Museu Militar do Arsenal de Guerra, 1865; Naval, 1870; exposições 
na Academia Imperial de Belas Artes (1826) (SQUEFF, 2012). 

13 Consta a existência de um Gabinete de História Natural (Salvador/BA) criado em 
1835, com produtos naturais doados pelo “francez Douville”, além de outras coleções 
adquiridas que acabaram deteriorando. (RIGHB, Ano XVII, vol. XVII, n. 36, 1911, 
p. 66-67). Sobre essa doação consultar: VERGER, Pierre. Jean-Baptiste Douville, 
Naturaliste calomnié ou imposteur démasqué. Afro-Ásia, CEAO, UFBA, Salvador, 
n° 12, p. 91-108 (Disponível em http://www.afroasia.ufba.br/pdf/afroasia_n12_p91.
pdf). (Acesso em 15.11.2015). 
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Herman von Ihering14, e o anexo Museu da Convenção Republicana na 
cidade de Itu (ZEQUINI, 2012, p. 3-5), o direciona para a história do 
Brasil a partir de São Paulo recorrendo a seus estudos, conhecimento e 
métodos historiográficos (BREFE, 2005). No Rio de Janeiro, Gustavo 
Barroso implanta o Museu Histórico Nacional, em 1922, para enaltecer 
heróis e batalhas gloriosas na representação da história do Brasil (CHA-
GAS, 2009), no mesmo ano em que se festejava o centenário da Inde-
pendência diferenciando-se, de acordo com Myriam S. Santos (2006), 
do discurso do Brasil moderno e em desenvolvimento apresentado na 
Exposição Internacional acontecida no Rio de Janeiro, e do movimento 
da Semana de Arte Moderna em São Paulo. 

Em 1927 — ano demarcado como limite deste estudo —, o IGHB 
já estava consolidado social, cultural e politicamente, superando a fase 
de dificuldades da primeira década do século XX (BRITO, 2008). Em 
1923, o instituto conquistou a segunda sede própria na Avenida Sete15, 
local em que se encontra até hoje. A nova edificação, a Casa da Bahia, 
foi celebrada por representar condignamente a academia e a intelectu-
alidade baiana, inaugurada em um Dois de julho, data comemorativa 
do centenário das lutas desenroladas no Recôncavo baiano, expulsan-
do definitivamente os portugueses contrários à independência do Bra-
sil (BRITO, 2011). Entretanto, o ano da inauguração não delimita o 
fim, mas o início da arrumação dos espaços internos no novo endereço. 
Arrumação essa que vai ser elogiada pelo confrade paulista Affonso 
d’Escragnolle Taunay em 1927, quando realiza visita à Bahia a convi-
te do governador Góes Calmon, confrade pela agremiação baiana. Até 
então as notícias sobre o museu, publicadas na RIGHB são eventuais 
e sucintas, focalizando determinadas doações ou a situação da coleção 
museológica especificamente.

14 Sob a direção de Herman von Ihering o Museu Paulista contava com coleção de 
objetos históricos (MORAES, 2008).

15 Segundo memorialistas o sucesso do empreendimento dependeu do empenho pessoal 
de Bernardino José de Souza, o “Paladino do Instituto”, um dos traços biográficos 
comentados em Bernardino de Souza – vida e obra (org. Consuelo Pondé de Sena. 
Salvador, Quarteto Editora, 2010). Para a construção do edifício o Instituto recebeu 
apoio do governo federal, estadual, além de outras associações (BOCCANERA 
JUNIOR, 1926, p. 174 e 177).
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Se, por um lado, as listas de doações informam quem e o que foi 
oferecido, possibilitando observar a vertente coletiva do colecionismo 
do instituto baiano, por outro, em se tratando de museu e exposição, 
importa conhecer a organização e a distribuição espacial. Em outras 
palavras, o arranjo intelectual e físico — museográfico —, aludindo à 
narrativa visual criada sobre o ofertado, exteriorizando a imaginação 
museal referida por Mário Chagas (grifo do autor) (2009, p. 49). 

Do imaginado passa-se à expressão do valorizado e, ao mesmo 
tempo do seu oposto, o desconsiderado, dando-nos indicativos da apre-
ensão e interpretação para os estudos sobre o colecionismo tal como 
indica João Carlos Brigola já citado no corpo deste artigo. Ou seja, o 
significado cultural e simbólico atribuídos para o museu e o conjunto de 
coisas, amostras e espécimes pela elite letrada dirigente da agremiação 
baiana. Nesse aspecto específico, o relato de Sílio Boccanera Júnior 
(1926) revela, sob o ponto de vista de sócio do IGHB, a distribuição 
espacial e aquilo que, aos seus olhos era valorizado, e os comentários 
de Affonso d’Escragnolle Taunay, do ponto de vista de um observa-
dor àquela altura com exercício de práticas museológicas consolidadas 
(BREFE, 2005).

Voltamos então ao ano de 1894, em busca dos caminhos e efei-
tos do colecionismo do IGHB, iniciando com a ideia de museu como 
arquivo complementar de coisas materiais, explorando-a em detalhe, 
os objetivos para formar a coleção museológica, o papel das comissões 
e a questão do aceite das ofertas, o rumo da prática colecionista até 
1927, finalizando com a imagem que Boccanera Junior e A. Taunay nos 
trazem a respeito do museu na tentativa de responder as questões que 
foram colocadas. 

O museu do IGHB, arquivo complementar. 
Colecionismo utilitário e científico. Comissões e o aceite 
de ofertas 

Seguindo ao pé da letra o Estatuto de 1894, o museu do IGHB 
serviria, primordialmente, para formar a coleção de objetos, amostras e 
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espécimes. Um excerto de duas páginas, intitulado O Instituto Históri-
co da Bahia (1895), reproduzido na revista institucional, após pequeno 
parágrafo introdutório referenciando o relatório oficial do governo do 
qual foi extraído, ilustra a importância em formar um acervo de museu 
como complemento documental. Em síntese, o argumento é o seguinte: 
os arquivos públicos, mesmo recolhendo indispensáveis documentos 
para subsidiar a história, condicionavam-se à vida política e social, res-
tritos ao “mundo official”, sem condições de transpô-lo. Corroborava o 
comentário os bons resultados dos institutos arqueológicos particulares, 
ultrapassando aquele domínio oficial graças à coligação entre colecio-
nadores e antiquários, esses, sim, hábeis pesquisadores. Além do que, 
denuncia o relator, havia mais uma lacuna a ser preenchida que só um 
museu e o IGHB poderiam resolver: os proprietários dos bens raros ou 
curiosos da Bahia optavam em enviá-los para o Museu Nacional ou ins-
tituições estrangeiras, ao invés de depositá-los no museu anexo ao Ins-
tituto Oficial do Ensino Secundário16, dando a entender — sem rodeios 
—, a pouca confiança na guarda dessa instituição e apontando o cons-
tante problema da evasão dos bens móveis desse Estado.  Entende-se 
como o aproveitamento do excerto do relatório da alçada pública, o 
referendo para constituir o acervo do museu no IGHB, cobrindo aquele 
vazio documental. 

Colecionar os bens da Bahia visava, entretanto, finalidades uti-
litárias e científicas justificadas no discurso de que era preciso reunir, 
além dos artefatos, uma boa mostra das riquezas naturais da Bahia de 
modo a apresentá-las permanentemente para visitantes. A expectativa 
era que servissem para amplas pesquisas abarcando os produtos 

[...] inclusive os que ainda não são praticamen-
te utilisados e que ainda não concorrem para 
avultar a nossa receita e prosperidade comer-
cial, devendo brevemente encontrar n’elle [mu-
seu] matéria de grandes investigações, não só 
a história pátria, como a chimica, a botânica, a 

16 O Instituto Oficial de Ensino Secundário denominava-se Liceu Provincial da Bahia 
(criado pela Lei n. 33, de 9 de março de 1836); Instituto em 23.10 de 1890 (extinto em 
1895); em seu lugar o Ginásio da Bahia, um dos poucos colégios secundários oficiais 
públicos do Estado (LIMA, 2003, p. 2).
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zoologia, a numismática, a ethnologia, a pale-
ontologia, a ethnographia e a geologia.17 

Se havia a intenção em amealhar exemplares para conhecer e ex-
plorar o território baiano sob a visão comercial, recolher produtos bra-
sileiros não era novidade e tampouco apresentá-los. Desde a segunda 
metade do século XIX, as elites dirigentes se esforçavam em exibir os 
produtos nacionais nas exposições internacionais como forma de rever-
ter a imagem do Brasil Pitoresco, construído pelos olhos dos viajantes, 
para o Brasil moderno (grifo da autora) (BORGES, 2011: 145-166). 
Com esse modo ampliado de pensar o Brasil porque não usar o IGHB 
para expor os produtos baianos? Não seria uma forma de dar continui-
dade às exposições provinciais, realizadas na cidade do Salvador18, an-
tecedendo as mostras nacionais, e cuidar dos resultados comerciais para 
a Bahia, demonstrando competência para integrá-la ao espírito científi-
co e ao do progresso? Como vimos, perfilar o Estado da Bahia em suas 
características particulares ao projeto nacional e aos da intelectualidade 
republicana e, assim, aos segmentos dirigentes do país era o sustentá-
culo ideológico e político para a criação do instituto baiano. Portanto, 
criar mecanismos para gerar coleções e formar um museu auxiliaria a 
galgar os ideais científicos, índice de um país civilizado e instrumento 
do progresso para o Brasil moderno (GOMES, 2010, p. 11), uma vez 
que a corrida pela ciência reconhecia a importância dos bens naturais, 
valendo o mesmo ideário para manter uma exposição apresentando — e 
deixando admirar — as riquezas das terras baianas aos visitantes. 

Um dos fatores nesse processo era formar a coleção museoló-
gica e o empreendimento dependia, em primeiro lugar, dos próprios 
agremiados, muitos com vínculos diretos com a política e economia, 
estreitando e reforçando a aproximação entre a agremiação privada e a 
instância pública detentora do poder. Presentear o instituto com coisas, 
livros ou documentos de valor científico, histórico ou literário, sobre o 
estado baiano era tão importante que, além de cláusula para aceite como 
sócio, diferenciado em categorias (fundadores, associados, efetivos, 
correspondentes, honorários e beneméritos), poderia substituir a entre-
17 O Instituto Histórico da Bahia (RIGHB, 1998, Anno II, 1895, n. 5, p. 321-323).
18 Sobre as exposições provinciais na Bahia, cf. CUNHA, 2010.
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ga de um trabalho original ou traduzido, especificamente para os sócios 
efetivos19. Nem todas diretamente para o museu, mas para o Instituto, 
de todo modo e, preferencialmente, relacionadas à Bahia e ao Brasil. 

Dentre os modos de entrada para formar a coleção museológica 
as ofertas são as mais expressivas20, cujo aceite, em tese, dependeria da 
avaliação do parecer de uma comissão. Dentre as dez comissões defi-
nidas em 1894, a de Admissão de Sócios, a de Fundos e Orçamentos, a 
dos Estatutos, Revista, Livros e Jornais cuidariam de aspectos adminis-
trativos. As outras eram: Manuscritos, Autógrafos e Documentos; Geo-
grafia, História e Etnografia; Estatística, Demografia e História Natural; 
Topografia, Geodésia e Arqueologia; Filatelia, Numismática, Cerâmica 
e Inscrições; Mapas, Cartas Geográficas, Plantas e Retratos e, finalmen-
te, a de Biografias. O ponto comum entre elas era receber, examinar e 
julgar os bens ali chegados com base no valor histórico, científico ou 
literário quando significativos para o Estado da Bahia21. 

Observar a composição dessas comissões nos permite entrever 
as especialidades científicas pretendidas pelo IGHB, mas, tendo em 
mente os poucos locais para a educação na Bahia22, infere-se que não 

19 N.8; Secção 2 (RIGHB, 1998, Anno I, vo.I, n. 1, p. 39).
20 Outros modos de entrada: compras e intercâmbios previstos estatutariamente 

(Estatutos do Instituto Geographico e Historico da Bahia, Titulo III, Dos fundos 
do Instituto e sua applicação, inciso 5º. RIGHB, 1998, n.1, p.54); transferências 
repassadas de órgãos públicos. 

21 Estatutos..., Capítulo II – Das Comissões (RIGHB, 1998, no.1, p.47-52).
22 Para ensino secundário: Ginásio da Bahia, criado em 1895, modelo para outras escolas 

na Bahia, seguia os programas do Colégio Pedro II (Rio de Janeiro), equiparado a essa 
instituição em 1915 (governo J. J. Seabra). De acordo com Ana Clara F. Brito as 
disciplinas cursadas nesse nível (Física, Química, Mineralogia, Biologia, História, 
Natural, Geologia; Meteorologia) explicam “em certa medida” a dedicação a 
atividades científicas no IGHB (BRITO, 2008, p. 49). As Escolas superiores: Cirurgia 
da Bahia (1808), depois Academia Médico-Cirúrgica da Bahia (1816); Faculdade 
de Medicina da Bahia (1832); Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia (1891); 
Faculdade de Medicina da Bahia (1901); Faculdade de Medicina da Universidade 
da Bahia (1946), Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (1965); 
Farmácia (1832); Odontologia (1864); Instituto Politécnico da Bahia (1896). Ainda 
no século XIX a Academia de Belas Artes (1877); Faculdade Livre de Direito da 
Bahia (1891). Sobre a formação na Faculdade de Medicina, Direito e Engenharia 
diretamente ligada ao progresso, cf. BRITO, 2008, p. 49 a 72.
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havia disponibilidade para tanto. Fato é que o número de comissões 
ficou restringido na revisão dos estatutos em 1914, pela inadequação 
e pela falta de atividades (SILVA, 2006, p. 127). Nessa revisão, além 
da diminuição das comissões, não há mais a indicação obrigatória de 
ofertas da parte dos sócios nem sobre a configuração do museu citado 
uma única vez junto com a biblioteca e o arquivo para indicar uma das 
responsabilidades do primeiro secretário23.

Mais do que um projeto propriamente científico, as princi-
pais instruções para as comissões era reunir variados documentos, 
memórias ou livros sobre os antepassados. Em outro modo de ler, 
reunir informações sobre o homem, o território e a história da Bahia. 
Sobre os antepassados interessava mapear os povos nativos através 
da arqueologia, dedicada ao estudo dos “monumentos” e costumes 
dos primeiros habitantes do país e do estado e, sobre os indígenas, 
os modos de vida, indústria e arte, atribuição inclusa no segmento 
Cerâmica e Inscrições e, igualmente, na de Filatelia e Numismática, 
com o dever de verificar, coligir, historiar objetos de cerâmica de uso 
comum a eles, segundo “diversas applicações”24. Funções que esca-
pavam das atribuições da etnografia, responsável em propor meios 
para obter memórias, artigos ou livros sobre as línguas indígenas25. O 
território baiano seria foco da geografia, topografia, geodésia, mapas, 
cartas geográficas, e questões relativas aos habitantes contemporâne-
os atribuição da estatística, demografia e plantas de edifícios. Para a 
história geral e regional os retratos de nacionais e estrangeiros que 
prestaram serviços à Bahia em qualquer ramo de atividade26, e suas 
biografias27. 

23 Comissões em 1914: Fundos e Orçamentos; História; Geografia; Manuscritos e 
Autógrafos; Admissão de Sócios e de Estatutos e Revista (Capítulo I, Do Instituto, 
seus fins e sua organização. RIGHB, 1914, n. 40 e 41, p. 4).

24 Estatutos... Capítulo II – Das Comissões, Secção 7ª., Art. 46, inciso 3º. (RIGHB, 
1998, n.1, p. 50 e Seção 8ª, p. 50-51). 

25 Estatutos... Capítulo II – Seção 5ª, Da comissão de geographia, historia e ethnographia, 
inciso 4º. (RIGHB, 1998, n.1, p. 49).

26 Estatutos... Capítulo II – Secção 9ª. Da comissão de mappas... e retratos (RIGHB, 
1998, no.1, p.51)

27 Estatutos... Capítulo II – Secção 10ª. Da comissão de biographias (RIGHB, 1998, 
no.1, p.51-52)
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Caberia à história natural a única atribuição de promover a aqui-
sição, descrição e exposição dos “objectos e productos da natureza por 
meio de suas propriedades e caracteres, e proceder a sua disposição em 
classes, ordens e gêneros”28, conformando as tarefas científicas da épo-
ca afins às ciências naturais então desenvolvidas nos museus brasilei-
ros, tais como coletar, descrever e classificar. Com exceção do estabe-
lecido para a história natural, mesmo sem explicitar o que efetivamente 
seria alvo da taxonomia, a lide direta ou estudo de objetos não consta 
de qualquer outra comissão.

Ao que tudo indica o aceite ou não de objetos, amostras e es-
pécimes foi função declinada ou não exercida frente à diversidade do 
doado de acordo com as listas publicadas. Embora muito do ofertado 
se encaixasse nas expectativas da agremiação parece evidente que, sem 
a avaliação científica das comissões, abriu-se uma brecha bastante am-
pla para o Instituto receber o oferecido com boa margem de interpreta-
ção do que seria representativo da ciência na e da Bahia. Acreditamos 
que tal abertura deixou espaço para o aceite de objetos não esperados 
inicialmente, como artefatos ‘sertanejos’ e uma variedade de objetos 
curiosos, por vezes assim registrados, a exemplo de peças de artesa-
nato, fragmentos ou mesmo pedaços. Supomos que objetos curiosos 
foram aceitos em razão da singularidade, dentro da concepção de que 
cabia a um museu abrigá-los29. Alguns deles advinham de momentos 
significativos ocorridos na cidade do Salvador ou no Estado da Bahia. 
Os aviadores portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho, por exem-
plo, doaram o “vidro de nível do tanque de gasolina do hidroavião Lu-
sitania que se perdeu nos penedos de São Pedro”, quando da traves-
sia aérea Lisboa-Rio de Janeiro30, cuja memória entrou para a história 

28 Estatutos... Capítulo II – Secção 6ª. Da comissão de estatística, demographia e historia 
natural (RIGHB, 1998, n.1, p. 50).

29 Exemplos: a doação de “duas penas de pato que pertenceram ao fallecido D. Pedro 
II, ex-imperador”, enviadas pelo sócio, Coronel Rogociano Pires Teixeira, nome 
constante nas listas das ofertas; Curiosidades por Dr. Silva Lima (RIGHB. Anno VIII, 
vol. VIII, n. 27, p. 151 e 85); Almofada – doação D. Maria Laudelina Gomes; garrafa 
— D. Custodia Telles Monteiro (RIGHB, Anno de 1923, n. 48, p. 526); Flores — 
Manoel Pedreira (RIGHB, 1926, n. 52, p. 413-414). 

30 RIGHB v. 48 – Offertas feitas ao IGHB nos anos 1922 e 1923 até setembro, p. 517.
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da aviação31, assim registrada em sua doação singular para o IGHB. 
Aquilo que indicasse a participação da Bahia em eventos importantes, 
caso da Exposição Internacional Comemorativa do 1º Centenário da 
Independência de 1922, no Rio de Janeiro, pode ser exemplificada pelo 
recebimento, logo no ano seguinte, da “copia fiel do Mappa mural de 
Olavo Freire, na escala de 1:4000000”, bordado a maquina “Singer”32. 
Ou ainda, artefatos relacionados ao desbravamento e conhecimento dos 
habitantes das terras brasileiras, como o barrete de pele de macaco do 
Amazonas33, o par de sapatos de borracha do Acre34, a indumentária de 
vaqueiros do nordeste ou norte do país35.

Artefatos de cangaceiros, africanos e afro-brasileiros são casos 
de exemplares não previstos pelos estatutos, cujo aceite relaciona-se, 
segundo Helder Viana (2000), a posse de “troféus” representativos do 
lado vencedor nas lutas contra os sublevados ou da tentativa de sufocar 
expressões de caráter religioso dos ‘incivilizados’ por parte da polícia. 
Muitos recolhidos à força dos terreiros sagrados de candomblé e des-
critos como “objetos de candomblé”, do “culto fetichista” ou “santo 

31 Em 30 de março de 1922, os portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho, pilotando 
um monomotor Fairey F III-D de 350cv, mais tarde “denominado de “Lusitânia”, 
realizaram a travessia Lisboa – Rio de Janeiro quando das comemorações do 
Centenário da Independência do Brasil, evocando a viagem de Pedro Álvares Cabral. 
Fizeram escalas em Las Palmas, Gando, São Vicente, São Tiago, Penedos de São 
Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Recife, Salvador, Porto Seguro, Vitória e 
Rio de Janeiro (chegada em junho). A viagem foi completada por outro monomotor 
(CAMBESES Jr., Manuel. A Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul – Palestra a 
ser proferida no XI Congresso Internacional FIDEHAE, em Lisboa, s/d. (Disponível 
em http://www.reservaer.com.br/biblioteca/livros/travessia-aerea.pdf). (Acesso 
11.11.2015)

32 Doação de. Jose Viviano de Andrade, trabalho de sua irmã D. Maria da Conceição 
Andrade, julgado pela Sra. do Coronel David Colier, representante e presidente da 
comissão designada pelo comissário geral dos Estados Unidos da América, para 
avaliar trabalhos de senhoras (Offertas feitas ao IGHB nos anos 1922 e 1923 até 
setembro. RIGHB, 48, 1922-1923: 524).

33 Doação do acadêmico Octavio Brandão (Offertas. Em nov./dez. RIGHB, Anno VIII, 
vol VIII, 1901; p. 159).

34 Doação do sócio, Desembargador Jeronymo Gonçalves. (Offertas. Em nov/dez. 
RIGHB, Anno VIII, vol VIII, 1901; p.159).

35 Doação Joaquim J. P. Moreira (Offertas durante o anno de 1916. RIGHB, n. 42, p. 
310). 
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africano”36. Nessa mesma categoria gerada pela coerção podemos situar 
o conjunto de objetos dos “cangaceiros do nordeste”, doados pelo Capi-
tão Arthur Cortes, explicitamente direcionados para o museu. O registro 
na revista não deixa dúvidas sobre a intenção em realçar a representa-
tividade do ofertado pela indicação do proprietário e a localização an-
terior e o recente doador: os objetos haviam pertencido ao “cangaceiro 
Arthur Gomes, vulgo Beija-Flor, do grupo de Lampeão, aprisionado no 
dia 31 de Janeiro de 1927, a uma légua da Villa de Jatobá, margem do 
rio São Francisco e Estado de Pernambuco”, doados pelo comandante 
das forças policiais pela Bahia37. Coincidência ou não no mesmo ano 
dá entrada no acervo do Instituto, os retratos de vinte e três chefes da 
polícia baiana desde o inicio do período republicano até 192538.

Mesmo não sendo objetivo do mapeamento realizado se faz im-
portante registrar a doação de documentos pessoais, manifestação que 
pode ser lida como sintoma da percepção do social de que o IGHB era o 
lugar correto para tutelar as memórias privadas. Foi assim que viúvas39, 
filhos, parentes se encarregaram de enviar os mais variados exemplares 
próprios ou de familiares protagonistas ou coparticipantes de eventos 

36 Somente a doação Bernardino Madureira de Pinho (Secretário da Polícia e Segurança 
Pública) assume essa condição de recolhimento: atabaques, quatro ‘santos’ (Oxalá, 
Oxum, Oledê), quatro ‘capacetes’ de contas e peças em metal, pulseiras, guizos, 
outros (Offertas feitas ao IGHB de Julho 1925 a dezembro 1926. RIGHB, v. 52, p 
415). Artefatos afro-brasileiros deram entrada em: 1919 – Lista das offertas feitas ao 
Instituto, de Outubro de 1918 a Setembro de 1919. RIGHB, 1919, Anno XXVI, n. 45, 
p. 284; 1926 – Offertas feitas ao Instituto Geographico e Historico da Bahia de Julho 
de 1925 a Dezembro de 1926, RIGHB, 1926, n. 52, p. 415; 1927 Offertas feitas de 
Janeiro a Setembro de 1927. Objectos para o Museu – RIGHB, 1927, n. 53, p. 524.

37 O mesmo capitão também entregou faca, cartucheira, bornal, garrucha e apito modelo 
usado por “bandoleiro”, publicada no jornal em nome do Sr. Francisco Sampaio 
Filho, intermediando o Capitão Arthur Castro (Offertas feitas ao Instituto Histórico, O 
Combate, Bahia; 22/6/1927). Na lista da RIGHB, o mesmo material ficou registrado 
como doação do Capitão Arthur Cortes da Força Pública do Estado da Bahia (Offertas 
feitas ao IGHB de janeiro a setembro de 1927/Fevereiro; RIGHB, p.521). 

38 Doação do Dr. Bernardino Madureira de Pinho (Offertas feitas ao IGHB de janeiro a 
setembro de 1927/Agosto, RIGHB, 1927, n. 53, p. 525). 

39 Ilustramos com a oferta de D. Maria Bahia, viúva do reconhecido cantor e ator Xisto 
Bahia que, intermediada por um sócio, doou álbuns de versos e pensamentos, cartas, 
desenhos de teatros elaborados por admiradores, coleção de selos, estampilhas e 
célula, e retratos (Offertas. RIGHB, 1998, Anno II, vol. II, 1895, p. 438-439).
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julgados merecedores de entrar para a história e, pelo mesmo motivo, 
lembranças pessoais. 

Chama a atenção o volume de publicações de natureza diversa 
relacionadas mais diretamente aos objetivos científicos e literários da 
agremiação: relatórios, manuais, mapas, plantas, almanaques, opúscu-
los, odes, anais e revistas de sociedades científicas nacionais e estran-
geiras, fotografias, catálogos de exposições (nacionais e universais) 
dentre tantos outros exemplares, além das memórias e ensaios de cien-
tistas conhecidos como de Frederico L. César Burlamaque (diretor do 
Museu Nacional, 1847 a 1866), Herman von Ihering (Museu Paulista, 
diretor de 1895 a 1916), Orville Derby (chefe da seção da 3ª seção de 
Geologia, no Museu Imperial e Nacional, que realizou pesquisas geo-
lógicas no Recôncavo Baiano pela Comissão Geológica do Império)40, 
ou do Museu Goeldi (Pará). Com isso, a agremiação baiana passou a 
contar com acervo biblioteconômico e arquivístico e, levando em con-
sideração o tema ‘museu’, apreciável material advindo de instituições 
nacionais ou estrangeiras (a exemplo do Smithsonian, EUA), reflexo 
da rede de intercâmbios mobilizada pelo IGHB facultando, aos agre-
miados baianos, a atualização das informações sobre as mais diversas 
atividades museológicas. 

Fato é que houve resposta dos sócios e não sócios para constituir 
a coleção do museu, mas, qual o rumo e representatividade do ofertado? 
Teria condições de responder aos objetivos científicos propostos pelo 
IGHB? Vejamos então o perfil da coleção museológica da agremiação 
baiana até 1927. 

O perfil da coleção museológica do IGHB de 1894 a 
1927 

Além de exemplares da fauna (para o museu) e produtos da na-
tureza (para a exposição), de acordo com o estatuto de 1894, vimos 

40 Sobre Orville Adelbert Derby consultar verbete: Dicionário Histórico-Biográfico 
das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930). Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz 
(Disponível http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br/iah/pt/verbetes/derbyorv.
htm) (Acesso 10.11.2015).
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que o IGHB pretendia recolher artefatos indígenas e objetos de homens 
“notáveis”. Em uma das cartas reproduzidas no primeiro número da 
revista, pelo receio de que as enviadas não tivessem chegado ao seu 
destino, ficou reforçado o interesse em receber:

[...] armas, utensílios, adornos e cerâmica per-
tencentes aos indígenas do Brazil, machados, 
facas e outros instrumentos de pedra dos po-
vos primitivos, assim como ossadas, inteiras ou 
fraccionadas, de animaes prehistoricos, de que 
sabemos existirem no nosso sertão, mui precio-
sos jazigos. [...] serão recebidos, como valiosos 
donativos as inscripções, moedas, sellos, manus-
criptos antigos e de valor histórico, documentos 
referentes á Bahia, roteiros, autographos dos ho-
mens notáveis quer do tempo da colônia, quer 
apos a Independencia e tudo que tenha relação 
com a fauna, flora e solo de nosso Estado, actual 
ou em períodos geológicos anteriores41.

O divulgado, de modo mais pontual, complementava a regra es-
tatutária explicitando o interesse nas inscrições (arqueologia), fósseis e 
animais pré-históricos (paleontologia), exemplares da flora (biologia) e 
do solo (geologia), além dos selos, moedas (numismática) e documen-
tos (manuscritos, roteiros, autógrafos) com base no atributo ‘antigo’ 
e na concepção da história pátria retomada dos tempos da Colônia à 
Monarquia e à recente República. Um perfil que posiciona a coleção, 
o museu e a exposição do IGHB entre o modelo de museu de história 
natural e o de grande arquivo para a memória histórica, função institu-
ída pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nesse aspecto, a 
agremiação baiana embora estruturada em comissões com temas cien-
tíficos, aproximava-se mais da agremiação carioca do que do citado 
Museu Nacional, do qual participavam investigadores desenvolvendo 
coleções com milhares de exemplares de produtos naturais distribuídos 
em seções (LOPES, 1997). 

Médicos, professores, magistrados e advogados, comerciantes, 
religiosos, militares, políticos, jornalistas, engenheiros dentre outras 
41 Uma delas redigida em francês. (Propaganda. RIGHB, 1998, ano 1, n. 1, p. 61).
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profissões, membros da elite letrada envolvidos na política, economia 
e letras da Bahia compunham o quadro social da agremiação baiana 
(SILVA, 2006; BRITO, 2008, p. 89). Alguns dedicados à história, par-
ticularmente às biografias (ALBUQUERQUE, 1999, p. 30-35), mesmo 
após 192742, ou à geografia e geologia em parceria com o Estado, com 
vistas à definição dos limites territoriais, a demarcação de fronteiras, 
as características geográficas e riquezas naturais e minerais em nome 
do progresso material da Bahia (BRITO, 2008, p. 105 e ss). Variáveis 
que, associadas às condições e possibilidades locais vão interferir dire-
tamente na coleção de cunho museológico do IGHB, de acordo como o 
mapeamento realizado.

Antes de apontar as peças e amostras e espécimes que deram 
entrada no IGHB esclarecemos que foram agrupadas em conjuntos se-
gundo a tipologia do objeto de acordo com as descrições registradas na 
RIGHB, estratégia que possibilitou o mapeamento em grupos. Como 
qualquer outra delimitação de categorias ou classes entende-se que é 
uma possibilidade de leitura e interpretação, neste caso, do ponto de 
vista operacional. O resultado aponta para os costumeiros conjuntos de 
numismática, artefatos indígenas, arqueológicos e históricos de modo 
abrangente, incluindo um composto assimétrico e heterogêneo indican-
do algum interesse nas ciências naturais. Conjuntos singulares, cheios 
de peculiaridades que podemos entender como reflexo do conhecimen-
to generalizado sobre o que o IGHB esperava para formar seu acervo 
de coisas materiais.

O conjunto numismático, comum em museus no século XIX, 
formava-se por moedas de ouro, prata, bronze e cobre de procedência 
variada (países europeus e do oriente, América do Sul e Norte, Brasil 
colônia, império e república). Esporadicamente se tem, através das lis-
tas, o valor monetário, a menção à antiguidade, raridade do exemplar ou 
relevância do evento para o qual foram cunhadas. Não faltaram moedas 
recolhidas em escavações e cédulas falsificadas. A descrição das cé-
dulas seguia, geralmente, os mesmos atributos. Quanto à medalhística 

42 Os historiadores vinculados ao IGHB (1930-1949) produziram a historiografia da 
Bahia sem negar que edificavam uma memória idealizada do passado em que a “Bahia 
era a Bahia” (SILVA, 2000, p. 145). 
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as descrições apontam para informações também gerais sobre o país 
de origem, a instituição, o evento comemorado ou a personalidade(s) 
homenageada(s).

Flechas, arcos, tanga, cocares, adornos (colares, outros), morin-
gas de barro, instrumentos de pesca, facas (madeira), pente, cachimbo, 
lanças, bastão, tacape, fuso, zarabatana, cunhas e cavadeiras, de proce-
dência da Bahia, Amazonas, Pará, Acre, Goiás, Mato Grosso compu-
nham o conjunto indígena43. Contar com artefatos indígenas foi legado 
desde o instituto carioca, da mesma forma que os vestígios arqueológi-
cos referendando a ancestralidade da ocupação das terras brasileiras e 
legitimando a propriedade territorial, sendo os índios objeto de estudos 
geográficos e históricos (KODAMA, 2009). 

O IGHB arrebanhando o debate vindo da agremiação carioca, 
trouxe para a pauta discussões sobre a condição indígena44. O material 
indígena do presente ou do passado (artefatos arqueológicos) poderia ser 
visto na categoria das artes45 ou demonstrativo dos ‘graus’ de civilização, 
e a agremiação baiana esperava tê-los para ilustrar modos e costumes. 
Foi nesse viés que, dentre a doação de 50 artefatos indígenas, enviadas 
pelas das mãos de um único ofertante46, mereceram comentário especial 
poucos exemplares, foco dos dois únicos artigos sobre peças do museu do 
IGHB entre 1894 e 1927: a igaçaba Kraó (“tapuios insubmissos”), descri-
ta por Bernardino de Souza explicando a dupla função para conter água 

43 Grupos indígenas (grafia cf. registro na RIGHB): Parintins, Kraós, Caxinauás, 
Ganatés, Gurupy, Machacalis, Poionanas, Aparahy, Itapirapés, Ctauyxis.

44 Debates promulgados junto com a Faculdade de Medicina da Bahia. Na Primeira 
República, a integração dos índios (catequizados e educados) foi tema discutido 
no IGHB paralelamente ao trabalho da imigração de europeus (SILVA, 2006). 
Tranquilino Torres propôs a redação de memórias sobre questões indígenas e Braz 
do Amaral indicou pontos a analisar: estudos gerais sobre os indígenas existentes 
na Bahia, descrição dos usos e costumes dos Aimorés (“... qual o melhor meio de 
civilizal-os e aldeial-os?”) e as armas e objetos de adorno dos índios da Bahia (8ª 
sessão; 15 de novembro de 1894. RIGHB, 1998, n. 2, p. 304).

45 BARATA, Mário. Origens dos museus históricos e de arte no Brasil. RIHGB, Rio de 
Janeiro, 1986, p. 23.

46 Doação do Dr. Vital Cardoso do Rego (Offertas durante o anno de 196. RIGHB, 1917, 
Anno XXIV, n. 43, p. 302).
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ou enterramentos47, depositada no “Museu archeologico do Instituto”, e a 
“mão de gral” e um fragmento inconcluso de pedra polida, descritos por 
Theodoro Sampaio, valorizando-os como documento para os estudos do 
homem americano no contexto pré-colombiano48. De resto, o conjunto 
arqueológico compôs-se de artefatos da indústria lítica (machados, ma-
chadinhas, armas de sílex, diorito, instrumentos de formato semilunar, 
ponta de flecha, pilões, triturador, cavador, tembetás, cachimbos de pe-
dra) e cerâmicos (cachimbos de barro, vasos, roda de fuso de argila, frag-
mentos de igaçaba, urna funerária); alguns com a indicação do local da 
coleta em municípios do Estado da Bahia49.

Compreende-se que os objetos dos “notáveis”, sujeitos à ampla 
interpretação encontraram no registro inscrito na RIGHB, o mecanismo 
para assegurar o elo entre a coisa e a história advogada ou pretendida 
pela agremiação baiana, confirmando que objeto ‘histórico’ resulta da 
aglutinação de valores externos à materialidade e a uma dada percepção 
e função da história, reportando assim à ordem ideológica (MENESES, 
1994). Nesse processo de transmutação da coisa em objeto de museu 
(ou do IGHB) se lê a alusão à antiguidade desde as mais remotas raízes, 
do pertencimento pretérito a personalidades, acontecimentos, eventos 
e momentos épicos considerados determinantes em evidente e esclare-
cedora estratégia de valorização impregnando de narrativa histórica os 
objetos e, por extensão, provendo conteúdo para a memória histórica 
local e regional. 

Pode-se dizer que as “cousas” representavam os homens. Exem-
plificamos: cadeiras ganharam historicidade por terem pertencido ao 
“primeiro Barão do Rio de Contas”; o martelo e a colher de prata, pois, 
usados para assentar o monumento em memória do Barão do Rio Bran-

47 Museu do Instituto Histórico. Urna funerária dos caboclos (RIGHB, 1917, Anno 
XXIV, n. 43, p. 227-230).

48 SAMPAIO, T. Dois artefactos indígenas. Do Museu Archeologico do Instituto 
Geographico e Historico da Bahia. (RIGHB, 1916, Anno XXIII, Vol. XI, n. 42, p. 
27-31).

49 Municípios do Estado da Bahia indicados nos registros: Queimadas; comarca Areia; 
“escavações Monte Alto, BA”; Remanso; Pilão Arcado, vila Miguel Calmon (matas 
Urubú); Fazenda Bom Gosto, Vila São Sebastião, BA; Fazenda Uruçu (município 
Areia, BA).
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co colocado freguesia de S. Pedro na capital da Bahia; a taça para beber 
champanhe, usada pelo Barão Homem de Mello nas comemorações do 
tricentenário de Cabo Frio em 1915, doada por ele mesmo dois anos de-
pois; e a cadeirinha de arruar por ter pertencido ao Capitão Mor Ignacio 
Pires de Carvalho e Albuquerque que lutou na guerra da Independência 
na Bahia e, depois, serviu para conduzir o corpo do Barão de Viçosa, 
distinto membro da sociedade de Santo Amaro da Purificação50. A an-
tiguidade dos objetos ficava legitimada como critério pelo transcurso 
do tempo dotando-os de historicidade: a bacia de louça era ‘antiga’; o 
candeeiro de bronze em estilo holandês do século XVII fora encontrado 
nas ruínas de uma casa na cidade do Salvador; a pistola “modelo anti-
quado”, além do tempo decorrido fora usada pelos “patriotas de 1823, 
na Bahia”, portanto, tinha estado em mãos de heróis baianos51.

O conjunto de modo geral foi formado por armas, peças deco-
rativas, bandeiras, material iconográfico (pinturas, litogravura, gravura, 
quadros, telas, desenhos e retratos), estátuas, esculturas, imagens, bus-
tos e medalhão, peças de indumentária ou complementos, joia, mobiliá-
rio dentre outros. Para usar expressão empregada nos inícios do funcio-
namento da agremiação referindo-se à função do Instituto, tratava-se de 
“dar á estampa”52, ou seja, dar visibilidade a qualidades não presentes 
diretamente nos objetos fosse qual fosse o suporte material – moedas, 
cédulas, medalhas, fardas, armas, equipamentos, móveis, peças de de-
coração, curiosidades —, e tantos outros exemplares não previstos ini-
cialmente. 

A fauna baiana para a seção do museu, e produtos na forma de 
amostras de minérios, rochas e cristais além das de madeira ou outros 

50 Respectivamente: cadeiras – doação do sócio Innocencio Goes Sobrinho (RIGHB, 
1998, Anno I, n. 2, 1894, p. 301); martelo e colher de prata, doação Associação dos 
Empregados no Commercio da Bahia (RIGHB, XXIV, n. 43, 1917, p. 305); taça, 
doação Barão Homem de Mello; cadeirinha de arruar, doação Seraphim da Costa 
Ribeiro (RIGHB, 1917, Anno XXIV, n. 43, p. 307, 310-311). 

51 Bacia de louça – doação Manuel Pedro Moreira de Vasconcellos (RIGHB, 1998, Anno 
I, n.2, p. 301); candeeiro/doação Antonio José Gonçalves Neves (RIGHB, Anno III, 
vol. III, 1896, p. 605); pistola/ doação Dr. Egas Muniz Barreto de Aragão (RIGHB, 
Anno IV, vol. IV, Junho 1897, p. 295). 

52 Diário de Notícias. Dia 12 de Maio. Instituto Geographico e Historico da Bahia. 
RIGHB, 1998, Anno I, n.1, 1894, p. 9.
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exemplares da flora, fósseis e vestígios singulares que a descrição vaga 
indica do que se trata — quando o faz —, compuseram o que pode-
ria ser referido às ciências naturais. Formou-se uma espécie de mos-
truário de minerais, nem extenso e sistemático, do que o solo baiano 
podia proporcionar incluindo amostras de outras procedências. A ideia 
de mostruário de ‘curiosidades’ — poucas, diga-se de passagem —, se 
confirma também nos outros exemplares relativos à botânica, flora e 
fauna e fósseis.

Interessante nos determos em algumas descrições em razão dos 
dados técnicos enviados por sócios engenheiros. 

Macambyra Monte Flores integrante da comissão de Geografia, 
autor de A Riqueza Mineral da Bahia, datado de 1925, mesmo ano da 
sua oferta coletada na “sua excursão ás Lavras Diamantinas” doou uma 
série de amostras de minérios e de flora fossilizada53. Pelo também só-
cio e engenheiro civil Miguel de Teive e Argolo: 

[...] 78 volumes specimes de madeiras do Esta-
do, envernisados, e que foram a exposição de 
Chicago. Um caixão contendo diversos fósseis, 
34 encontrados nas proximidades do kilometro 
no. 22 do prolongamento da estrada de ferro da 
Bahia ao S. Francisco.54 

Miguel de Teive e Argolo enviara 80 amostras de madeira dentro 
de um conjunto oitenta e dois exemplares que compuseram a seção bra-

53 Cf. registro na revista; nome completo Maximo Macambyra Monte Flores. Descrição 
dos conglomerados diamantíferos da “Série das Lavras, Andaray”: exemplar típico “de 
rocha inalterada, mostrando n’um plano de fractura a dureza do cimento quartztitico”; 
exemplar demonstrando a “substituição do cimento quartzitico pelo oxydo de ferro 
e também uma das phases da alteração da rocha conglomeritica”, a ilustração do 
“metamorphismo do conglomerado em Cascalho”, e mais um conglomerado “fino”. O 
diorito diabásico (Mina do Veneno, Lençóis), era mostra de rocha eruptiva; o arenito-
quartizitico apresentava as linhas de estratificação; o quartizito róseo alterado em 
arenito. O exemplar de flora fóssil (bignoniácea) provinha de uma camada de arenito 
a 16m de profundidade do solo, e o “molde de rastro de vermes” estava fixado em 
arenito róseo (RIGHB v. 52 – Offertas feitas ao IGHB de Julho 1925 a dezembro 
1926, p. 411-412).

54 Offertas. RIGHB, 1998, Setembro 1895, ano II, vol.II, n. 5, p. 310.
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sileira de Silvicultura e Floresta daquela exposição internacional55. Se é 
certo que “volumes” e “caixões” nos levam imaginar o espaço necessário 
para a exposição ou armazenamento, a indicação de que as madeiras ha-
viam sido apresentadas na exposição internacional no exterior (Chicago, 
1893), não se trata de mero detalhe. Ao contrário, a informação atesta a 
qualidade do ofertado ao IGHB. A apresentação de produtos nas mostras 
internacionais, desde Pedro II, significava que o Brasil tentava se engajar 
no projeto da modernidade e modernização. A escolha desses produtos 
dependia de seleção realizada por comissões e ajuste a sistemas classifi-
catórios (cientificistas e enciclopédicos no século XIX) (BARBUY, 1999, 
p. 41-42), podendo ser contemplados com prêmios e menções honrosas; 
a Bahia provincial se integrou ao sistema dessas exposições (CUNHA, 
2010). O melhor deveria representar o país no exterior, assim, o ofertado 
por Argolo já entrava para o acervo do Instituto com certa distinção. 

As duas ofertas citadas — a de Macambyra Monte Flores e a de 
Miguel de Teive e Argolo —, ilustram aspectos que devem ser ressalta-
dos: as descrições mais apuradas dependiam da formação dos doadores, 
diferenciando-se das demais. Nesse caso, os doadores detinham forma-
ção técnica especializada. Outro aspecto importante é que provinham 
da atividade profissional desses sócios56, diversamente do usual recur-

55 O Brasil foi apresentado através da: agricultura, horticultura, viticultura, pomologia, 
floricultura (e outros), animais domésticos e selvagens, peixes e aparatos para 
pescaria, minas, mineração e metalurgia, maquinaria, implementos de estradas de 
ferro e outros veículos, manufaturas, a divisão de couros e sapatos, de eletricidade 
e aplicativos, artes decorativas, fotografias de escolas e hospitais, instrumentos e 
aparatos de medicina, para cirurgias e próteses, literatura, etnologia, arqueologia e 
antropologia física, trabalhos femininos. O material enviado por Argolo participou 
do Grupo 19, peça de exposição n. 47. Catalogue Brazilian Section at the World’s 
Columbian Exposition, Chicago, 1893, p. 62. (Disponível https://archive.org/stream/
cataloguebrazil00expogoog#page/n0/mode/2up). (Acesso 05.02.2015)

56 Macambyra Monte Flores foi contratado por companhia norte-americana como 
especialista em geologia da Bahia, operando em Piranhas distrito de Andaraí para 
exploração diamantina. Miguel de Teive e Argolo formou-se no Instituto Politécnico 
de Rensselaer, conceituada escola norte-americana (1871); engenheiro diretor e 
arrendatário da Estrada de Ferro do São Francisco (Alagoinhas passando pelas 
cidades de Serrinha, Senhor do Bonfim e Juazeiro); gerente da Argollo Aragão & 
Comp, depois pela empresa Argollo Cardoso & Comp, (1901). Em 1909, fundou a 
Companhia Viação Geral da Bahia (junto com Alencar Lima e Austricliano Carvalho), 
concessionária das principais estradas de ferro da Bahia: Estrada de Ferro Centro-
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so às expedições57 para ampliar os acervos, como no Museu Nacional 
ou outros museus de história natural58. De todo modo, a agremiação 
baiana passou a contar com amplo e eclético acervo como pretendido, 
considerando-se, inclusive, o que não estava estabelecido a princípio. 

A questão da apresentação da coleção museológica nos leva ao 
modo como, na linguagem da Museologia, se organiza o arranjo muse-
ográfico expositivo que cria narrativas visuais imprimindo aos objetos, 
agrupados ou individualmente, uma determinada leitura. Além disso, 
justamente por propor uma leitura remete a aspectos valorados em de-
trimento de outros, razão para abordá-los como representação do signi-
ficado cultural e simbólico atribuído segundo o gosto, as sensibilidades 
e saberes de época voltando rapidamente ao historiador português João 
Carlos Brigola (2003). Nesse particular, nos apoiamos em duas men-
ções encontradas na bibliografia: a do associado Sílio Boccanera Junior, 
e a do visitante e confrade Affonso de Taunay. 

Duas perspectivas sobre o museu do IGHB 

A primeira sede do IGHB, um sobrado no Terreiro de Jesus (Pe-
lourinho) foi adquirido em 1898, com apoio dos associados e poderes 
públicos. O endereço fixo incentivava pensar que ali seriam organiza-
das as atividades e o patrimônio institucional.

Nos primeiros tempos a biblioteca era indicada como receptora 
de doações: jornais, folhetos, relatórios, memórias e objetos59. Enca-
minhamento compreensível quando tudo estava por fazer e de “esta-

Oeste da Bahia, Estrada de Ferro Bahia ao São Francisco, Estrada de Ferro do São 
Francisco e Estrada de Ferro Central da Bahia. De 1911 a 1913, foram adquiridas por 
uma empresa franco-belga. (Disponível http://www.historia-bahia.com/bibliografia/
argollo.htm). (Acesso 21.01.2015). Argolo confrontou Braz do Amaral (médico; sócio 
do IGHB) por desqualificar o trabalho de brasileiros em prol de estrangeiros (BRITO, 
op. cit, 126 ss); introduziu equipamento elétrico por volta de 1898, para a mineração 
de diamantes na mesma região (Chapada Diamantina) (HEROLD, 2013, p. 23 e 20). 

57 A compra de coleções das mãos de naturalistas ou comerciantes era expediente 
comum. Cf. PODGNORNY; LOPES, 2014.

58 Sobre o desenvolvimento de coleções nos museus brasileiros, cf. LOPES, 1999.
59 RIGHB, 1998, Anno I, Dezembro 1894, n. 2, p. 298. 
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do embrionário” que seria superado com esse sobrado. Antes disso os 
“objectos históricos e curiosos, o seu museu, as suas colleções, a sua 
bibliotheca se viam accumulados em uma sala acanhada, sem ser possi-
vel catalogar, estudar e ordenar”60. 

Em 1913, o edifício sofreu danoso incêndio61. Uma vez reforma-
do, as dez salas foram destinadas a funções determinadas. No andar tér-
reo a Biblioteca (Rui Barbosa); a sala de leitura de “revistas” (Visconde 
de Cairu) e uma para cursos (Rocha Pitta — historiador, poeta, período 
colonial), e mais o arquivo. Cinco salas no “andar nobre”: uma para o 
salão nobre (D. Romualdo de Seixas, 16o arcebispo da Bahia, período 
colonial); para a secretaria (Barão de Rio Branco); a de reuniões ordiná-
rias dos sócios (Pedro II); a sala Antonio Vieira para a “secção de objec-
tos indígenas” e a sala Castro Alves para a “galeria dos grandes do im-
pério e da republica”. Na mansarda as coleções de revistas e jornais62. 

Há duas observações relevantes nessa notícia. A primeira refere-
-se à denominação das salas homenageando personalidades da história 
pátria e da história local, desde o período colonial à república, impri-
mindo aos espaços físicos a marca da tradição historiográfica desde a 
agremiação carioca. A segunda observação é que somente os artefatos 
indígenas parecem ter ficado separados dos demais objetos. Ao que tudo 
indica não havia uma sala ou espaço para servir somente ao museu. O 
acervo de objetos — das “cousas” —, possivelmente estava espalhado 
por todas as salas. Aos sócios era facultado o acesso à biblioteca, o 
arquivo e ao museu63.

60 O IGHB contava então com 288 sócios. Relatorio do Primeiro Secretario do Instituto. 
Conselheiro João Torres (RIGHB, 1900, Anno VII, vol. VII, n. 23, p. 154). 

61 Noticias sobre o incêndio podem ser lidas em BOCCANNERA, 1926, p. 173.
62 Echos Telegraphicos. A data da Republica. As festas de ontem. A reabertura 

do Instituto Historico. A Noticia, 16.11.1914 (Disponível http://memoria.bn.br/
pdf/720160/per720160_1914_00051.pdf).(Acesso 11.11.2015).

63 Estatutos..., Capítulo III, Deveres dos sócios, Art. 55. RIGHB, 1998, n. 1, p. 53.
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IGHB – Terreiro de Jesus – Após incêndio e reforma.
Fonte: http://www.ighb.org.br/#!IGHB,%20ap%C3%B3s%20o%20inc%C3%AAndio/
zoom/c1s62/imagenff

Acesso 11.11.2015

A sala Rio Branco, se destinada à secretaria conforme o relato 
acima, surge na fotografia de 1918, com gabinete expositor onde se vê 
um recipiente de cerâmica (seria uma igaçaba?), globos terrestres e pe-
ças de louça sobre a mesa. Ao fundo um armário expositor com objetos 
variados e, na parede, uma galeria de retratos. Deduz-se desse registro 
que os espaços podiam servir para funções múltiplas, dentre elas, expor 
o acervo museológico. A sala Castro Alves, por exemplo, serviu para 
que o agremiado Carlos Vianna, ordenasse as “marcas postaes do mun-
do inteiro”; um trabalho “digno de se ver” 64.

64 Relatorio apresentado pelo 1º Secretario do Instituto Geographico e Historico da 
Bahia Prof. Bernardino José de Souza no dia 13 de Maio de 1916, data do anniversario 
da fundação do mesmo instituto. RIGHB, 1916, Anno XXII, vol. XI, n. 42, p. 188.
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Sala Rio Branco
(Instituto Histórico. Bahia Illustrada, 1918, no. 3, ano 2, n/p 

Sala das Sessões
Instituto Histórico. Bahia Illustrada, 1918, n. 3, ano 2, n/p
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Biblioteca
Instituto Histórico. Bahia Illustrada, 1918, n. 3, ano 2, n/p.

Segundo esse relatório, o museu ficava no pavimento superior 
ao lado de salas com retratos e mapas e quatro gabinetes para os objetos 
históricos, os móveis antigos no sótão, o arquivo de jornais e brochuras 
que, no entanto, careciam de organização. Por esse motivo os agremia-
dos e as comissões foram chamados a realizá-la; uma tarefa que após a 
conquista da sede se tornara necessidade. Como explanou Bernardino 
de Souza somente após o incêndio os documentos do arquivo começa-
ram a ser inventariados, passando de “velharias inertes” para “provas 
da história” e, ainda faltava dar organização ao museu, tarefa que ficou 
a cargo de Theodoro Sampaio para iniciar a classificação das amostras 
minerais e a dos artefatos indígenas formando o chamado museu arque-
ológico indígena65.  

65 Relatorio das principaes occorrencias da vida do Instituto de 15 de Novembro de 1914 
a 3 de Maio de 1915, apresentado e lido na Sessão Magna de Anniversario, pelo 1º. 
Secretario Bernardino José de Souza. Arvhivo e Museu (RIGHB, 1915, anno XXII, 
vol. X, n. 41, p. 115-117).
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A inauguração da segunda sede construída especialmente para 
abrigar o IGHB, a Casa da Bahia, na recém-aberta Avenida Sete de 
Setembro, ocorreu em dois de julho de 1923, dia de forte simbolismo 
e pleno de festividades na Bahia (ALBUQUERQUE, 1999). Com essa 
mudança, inicia-se outro momento de empreendimento e organização, 
atestado através de uma série de recibos de mobiliário expositivo en-
comendados a marcenarias da cidade do Salvador66, indicando-nos que, 
a organização do acervo geral do IGHB, levou algum tempo para se 
efetivar. 

Organizar um museu diz respeito ao arranjo espacial da cole-
ção, mas, também do arranjo intelectual e científico o que significa, 
especialmente no período, estruturar sessões distribuindo o material em 
classes e categorias para fins de estudo. A única sessão acoplada ao 
museu, de acordo com o estatuto de 1894, era a da fauna, deliberada 
a priori pela importância dos fins científicos67. As outras, ao contrário, 
foi uma questão deixada em aberto para decisões futuras a partir de 
“programas” a serem discutidos com antecedência por escrito ou ver-
balmente, das quais não se tem outros esclarecimentos. 

Conta-se com informações ambíguas sobre a existência de ses-
sões. Ora entende-se que o museu estava organizado em sessões, ora 
que havia o museu e mais sessões em separado, caso da mineralogia68. 
O próprio museu foi compreendido como sessão do IGHB ao lado da 
biblioteca e do arquivo69. A coleção numismática ficou associada à bi-

66 Exemplos: vitrines de duas frentes com prateleiras de cristal; estilo Luis XIV; 
colunas e urna de madeira; mesas-mostruários para documentos e moedas; armários e 
classificador destinados ao museu; quadros para insetos; cavaletes para as bandeiras 

e molduras para retratos (A Mobiliadora, 21/3/1924; A Residência, 12/1/1924, 
Mobiliaria Chic, 23/4/1924; Officina Palmeiras – Carpintaria e Marcenaria Mechanica, 
19/2/1925; 19/7/1924; 25/8/1924. Cx. Arquivo Histórico Theodoro Sampaio – 1923-
1924. Arquivo IGHB). 

67 Capitulo I. Fim e objecto do Instituto. Inciso 7° – “Organizar uma secção do museu 
que devera fornecer os dados precisos e indispensáveis para um bom trabalho sobre a 
fauna” e 8º (RIGHB, 1998, Anno I, 1984, n. 1, p. 37-38). 

68 Relatorio do 1º. Secretario Conselheiro João Torres. RIGHB, Anno V, Março de 1898, 
n. 15, p. 286-295.

69 Relatorio das principaes occurencias da vida do Instituto de 3 de Maio de 1916 a 3 de 
Maio de 1917, lido na Sessão Anniversaria de 3 de Maio de 1917 pelo 1º. Secretario 
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blioteca, ao museu ou em seção à parte70. Ainda que os dirigentes do 
instituto se preocupassem em conclamar ajuda para organizar o patri-
mônio geral do instituto e, em particular, para ordenar o conjunto arque-
ológico – como dito acima, interesse de Theodoro Sampaio –, a sepa-
ração metódica e sistemática do que compunha a coleção museológica 
para fins de estudo, ou então para contabilizá-la em inventário não foi 
assunto considerado até a década de 1950 e 197071. Em termos exposi-
tivos, no marco cronológico aqui tratado, esse conjunto encontrava-se 
apresentado no espaço geral do instituto; pelo menos de acordo com 
Sílio Boccanera Júnior. 

Para o sócio Sílio Boccanera Júnior (1926, p. 180-188) havia a 
pinacoteca e “coleções de referência” — numismática, filatelia, mine-
rais e madeiras do Estado. Concebe o grupo de “símbolos nacionais”, e 
refere-se à Musêu Acheologico indígena, Musêu do Instituto ou Musêu 
do Instituto Histórico. O museu, a “arca de oiro” era abrigo de objetos 
de valor inestimável e serviria à consulta e verdadeiro alimento para 
o sentimento patriótico tendo nos associados os sacerdotes do civis-
mo (idem, p. 171). Ao ressaltar as “bandeiras históricas”, as “relíquias” 
(urna com os ossos de José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu), segui-
das dos retratos, telas, quadros e bustos, bronze, maquete, escudos, lá-
pides de mármore homenageando personalidades históricas ou eventos 
históricos – e mais –, a talha com a representação da coroa do II Reina-
do por ele recolhida pelo valor histórico e artístico enviando-a para o 
Instituto – peça que pode ser vista no saguão de entrada —,  Boccanera 

Perpetuo Prof. Bernardino José de Souza. RIGHB, 1917, (1º e 2º Semestres), Anno 
XXIV, n. 43, p. 209-223.

70 Relatório. Apresentado ao Instituto Geographico e Historico da Bahia, em 3 de maio 
de 1895, pelo 1º. Secretario Dr. Antonio Calmon. RIGHB, 1998, Ano II, n. 4, p. 167-
174. 

71 Fichas de registro dos objetos do museu foram elaboradas na década de 1950 
(categorias: Antropologia, Folclore, Arte Popular e Religião) (J. S. dos Santos, 
Coleções, colecionismo e colecionadores: um estudo sobre o processo de legitimidade 
artística da produção de arte popular na Bahia – 1940-1960. Dissertação, PPG Artes 
Visuais, Escola de Belas Artes/UFBA, 2013:106). O inventário das coleções do 
museu (categorias: Cerâmicas e Louças; Móveis; Pinturas; Ourivesaria; Bandeiras; 
Condecorações; Cristais e Vidros e Indumentária) foi publicado em RGHB no. 85, 
1972/1975, e n. 86, 1976/77.
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Junior aponta o que considerava matéria do museu e o circuito exposi-
tivo para vê-lo. 

O acervo citado estava distribuído no gabinete da presidência, 
salas e galerias do primeiro e segundo pisos72. Modo expositivo que 
se pode constatar caminhando pelos mesmos espaços atualmente. Para 
este sócio, o museu no espaço físico do instituto era acima de tudo o 
lugar da história pátria, e nela a narrativa histórica certamente compre-
endida pelos agremiados. Não faz menção a qualquer outro conjunto 
ainda que cite o tal museu arqueológico, lembrando que Theodoro Sam-
paio, figura proeminente da intelectualidade baiana, estava interessado 
especificamente na sua organização. 

Em agosto de 1927, Affonso Taunay chegou à Bahia. Os pro-
pósitos políticos não estavam afastados para o tour que cumpriu73. Um 
elemento importante dessa visita foi o patrimônio histórico e artístico 
que a ele foi apresentado do mesmo modo que a Bahia em desenvolvi-
mento cultural e científico74. Sua visita poderia certamente contribuir 
para divulgar a imagem da Bahia em transformação, mas, ao mesmo 
tempo, zelosa de sua história, tradições e patrimônio75. Nesse espírito, 

72 Salas: Gabinete Correia Garcia (da presidência), Visconde de Cairú (secretaria), Ruy 
Barbosa (biblioteca), D. Pedro II, Maria Quitéria, Padre Vieira, Carneiro Ribeiro, Rio 
Branco, Castro Alves, Von Martius, José Bonifácio. 

73 O Estado da Bahia perdia posição política e econômica para o triângulo formado 
por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro (RISÉRIO, 2004, p. 456-466), e a 
cidade sofria com reformas urbanas contínuas para alcançar feição moderna dentro 
das proposições de ordem e progresso republicanas requerida pelos poderes públicos 
e a elite local criando tensões dentro do próprio IGHB. O governador J. J. Seabra, o 
“demolidor”, foi o pivô dessas tensões (FLEXOR, 1997). 

74 O roteiro de visitas levou A. Taunay à Bahia em progresso apresentada através de 
instituições públicas como o Serviço de Estatística Agrícola, Industrial e Comercial 
da Bahia, para o que declarou a aplicação da ciência, e a Biblioteca Pública (ênfase 
na formação cultural dos jovens), e a Bahia das tradições e do patrimônio histórico e 
artístico nas cidades de Santo Amaro e Cachoeira no Recôncavo Baiano, e Feira de 
Santana no interior do estado, declarando-se “encantado” com as edificações, igrejas 
e conventos do rico conjunto de arte da Bahia. (“O Sr. Affonso Taunay visitou a 
Bibliotheca. O Combate, 22/08/1927). Visitando a “Agencia Americana” deixou nota 
agradecendo as manifestações de apreço que recebeu (O Combate, 26/08/1927). 

75 A associação entre história e patrimônio (da Nação e cultural) e o patrimônio como 
elemento de rememoração também é enaltecida no voto de protesto de A. Taunay 
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visitou o IGHB “tão extraordinariamente sympathico e (...) tão inespe-
radamente forte”76, oportunidade em que comentou a importância dos 
arquivos para a história, a importância das tradições, o que significava 
para o país a coleta de documentos e os esforços dos membros da agre-
miação baiana glorificando o passado da Bahia e do Brasil. 

No museu do IGHB, belo, rico e “variadamente brasileiro”77, 
Affonso Taunay viu “ricos elementos evocativos”, convicto do maior 
valor do que os encontrados na agremiação carioca, mesmo sem livros 
impressos, manuscritos, cartas geográficas e uma representativa cole-
ção de numismática como as do instituto do Rio de Janeiro. Mas, o 
acervo da agremiação baiana era superior na pinacoteca, material etno-
gráfico, mobiliário antigo, “documentação decorativa” e indumentária. 
Aos seus olhos as peças eram de tão boa qualidade que em tom jocoso 
recomendou cuidado, pois, poderiam ser cobiçadas até por ele mesmo. 
O material etnográfico indígena e o africano “que muito sensatamente 
vivem a sete chaves” era uma verdadeira tentação para os etnógrafos. 
Encontrou tudo tão bem arrumado que sugeriu a Bernardino de Souza, 
historiador e colecionador de miniaturas de carro de boi78, escrever o 
“Manual de technica operatória do arranjador, desinteressado e idealis-
ta, de dádivas: para o uso dos directores de museus, archivos e estabe-
lecimentos congêneres”79. 

intitulado Um grande capitis diminutio do patrimônio tradicional da Nação (Protestos 
contra a demolição da Igreja da Sé. RIGHB, 1928, no 54, p. 393-474). Do diretor do 
Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso o texto ‘As Igrejas de Minas e a Sé Velha 
da Bahia’ (idem, p. 451-456) reproduzido do Correio da Manhã (26.07.1928). Mesmo 
com esse e outros pareceres de agremiados, confrades e simpatizantes à causa contra 
a demolição, a igreja ancestral foi derrubada em 1933. Sobre a demolição da Igreja da 
Sé VER PERES, 1974. 

76 . O Dr. Affonso de E. Taunay..., RIGHB, 1928, n. 54, p. 351. 
77 O Dr. Affonso de E. Taunay..., RIGHB, 1928, n. 54, p. 358. 
78 Bernardino de Souza escreveu a obra Ciclo do carro de Bois no Brasil, publicada 

após seu falecimento (OLIVEIRA, Waldir Freitas. Bernardino de Souza, o historiador. 
In: PONDÉ, Consuelo de Sena (org.). Bernardino de Souza, vida e obra. Salvador: 
Quarteto, 2009, p. 47-55). 

79 Na oportunidade A. Taunay anuncia que a Bahia contaria com outro museu a ser 
instalado na quinta dos Aguiares, reconstituindo a “casa nobre brasileira colonial”, o 
Museu de Arte Decorativa Colonial, ideia de Washington Luis e Góes Calmon (O Dr. 
Affonso de E. Taunay... RIGHB, 1928, n. 54, p. 358); projeto que não teve andamento. 
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O olhar de A. Taunay sobre o museu da agremiação baiana não 
poderia ser outro que o da história, linha privilegiada no Museu Paulista 
em sua gestão (BREFE, 2005), e seus comentários informam, indireta-
mente, que havia parte dos objetos à mostra e parte guardada. 

Como se observa nem Boccanera Junior ou Affonso Taunay 
menciona qualquer exemplar de história natural. Considerando a visão 
de ambos, o IGHB colecionava objetos-exemplos para usar a expressão 
da historiadora Aline Magalhães (grifo da autora)(2004, p. 104-106), no 
sentido de elementos visuais dispostos pelos ambientes para o ensino 
da história, evocando desde as raízes portuguesas e o passado imperial, 
e da história celebrativa dos heróis regionais para construir o caminho 
do civismo. 

Considerações finais

O colecionismo do IGHB redundou em um conjunto bastante 
heterogêneo e, em decorrência, um museu de iguais características. Se a 
idéia inicial encontrou eco junto a sócios e não sócios, a coleção museo-
lógica tendeu para aspectos regionais, para a história pátria para incluir 
a Bahia, aspecto bastante significativo para fixar valores identitários. 
O colecionismo institucional, mobilizado pelo mecanismo das ofertas, 
capitalizou elementos antes dispersos nas mãos de particulares (ou de 
órgãos do governo estadual) em um só lugar e em um único espaço — 
o do IGHB —. Em outros termos, no território dos letrados e sob sua 
gestão. Paralelamente, abriu caminho para formar o que chamaríamos 
hoje núcleo de memória regional, a partir do ‘arquivo complementar’ 
com a contribuição daquilo que os ofertantes queriam ou podiam doar 
em sua singularidade, interpretação e compreensão. 

Na transposição dos objetos de um espaço privado para outro 
também privado — o do Instituto –, dotado de projeção cultural, so-
cial e política ocorreu a troca recíproca de interesses (LIMA; CAR-
VALHO, 2005): da parte do ofertante o tributo da colaboração, e da 
parte da agremiação baiana o reconhecimento do gesto afiançado pela 
leitura do doado em sessões privadas, os agradecimentos e a inscrição 
na revista institucional. O colecionismo do IGHB prestou-se para dar 
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visibilidade à história de forma tangível e assegurar o caminho dessa 
troca de benesses. Considerando-se que ali estava um importante pon-
to de encontro da elite intelectual baiana, o efetivo lucro simbólico, 
do ponto de vista social — para quem podia alcançá-lo —, não era de 
desprezar. 

Não se pode deixar de tocar nas ausências. E uma questão se 
abre ao rever que a função do museu e a do Instituto era ensinar o ci-
vismo e o patriotismo. Para quem? Na falta de dados sobre a visitação 
é temerário afirmar qualquer possibilidade. Entretanto, relembra-se que 
o mosaico de bens doados estava nas dependências nobres e imponen-
tes do IGHB, especialmente no prédio da Avenida Sete, e poderia ser 
apreciado pelos próprios associados socialmente demarcados em seu 
círculo de elite. 

Meus agradecimentos ao museólogo e Ms. 
Henrique Cruz indicando e fazendo chegar às 
minhas mãos as publicações e dissertação so-
bre o Instituto Pernambucano; ao Prof. Dr. Pe-
dro Paulo Funari pela tradução da máxima do 
IGHB; a Ms. Mariângela Nagane e Prof. Dr. 
Rogério Ceravolo Calia pela ajuda na tabulação 
dos dados. Meu agradecimento especial a Zita 
de Magalhães Alves, Diretora do Arquivo His-
tórico do IGHB, e aos funcionários da Bibliote-
ca pelo atendimento, em particular ao Sr. Anto-
nio Fernando da Costa Pinto que, com extrema 
paciência, atende os pedidos dos consulentes. 
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Resumo:
Este artigo tem seu foco em um personagem histórico — Dom João VI — que 
mudou a História de Portugal e do Brasil. No entanto, suas características físi-
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das de ambas as nações. Trata-se este, portanto, de um estudo bibliográfico, 
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Abstract:
This article focuses on a historical character – John VI – who changed the histo-
ry of Portugal and Brazil. However, his physical, psychological and emotional 
characteristics have been more enhanced by those who dedicate themselves to 
study him than his achievements and contributions to the interwoven histories 
of both nations. This is, therefore, a bibliographic study of exploratory nature, 
conducted under the qualitative approach, with the aim of resolving the carica-
tured image of this character, and to emphasize his importance as monarch and 
political administrator of Portugal and Brazil.

Keywords: John VI; political administrator; Prince Regent; shrewd strategist, 
and liberal politician.

I

O bullying — ato cruel, causador de danos psíquicos e morais à 
pessoa a quem se destina a depreciação — estende-se, segundo o senso 
comum1, da infância à adolescência, mas, grosso modo, tem seu declí-
nio (ou deveria tê-lo) à medida que a idade do ser humano avança. Mui-
tos adultos, porém, continuam a perpetuá-lo, fazendo dele até um meio 
de sobrevivência, posto ser tal prática aceita como um tipo de lavor; 
muitas vezes, assaz prestigiado e reconhecido como de destaque. Esse 
mal também atinge o ambiente acadêmico. Nele, por exemplo, há quem 
critique, julgue ou rotule personagens históricos apenas pelo simples 
fato de dar vazão a uma persistente ou tardia crueldade.

Dom João Maria de Bragança é um desses personagens históri-
cos, cujas características físicas, psíquicas e emocionais têm chamado à 
atenção de parte dos pesquisadores que se dedicam a estudar o período 
em que ele foi Príncipe Regente de Portugal e rei do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves. Alguns estão muito mais preocupados com 
esses aspectos e em apontá-los com espetaculosidade e acrimônia do 
que se dedicarem neutralmente ao estudo de seus régios feitos e con-
tribuições político-administrativas para ambas as nações. Malvisto por 

1  Para Brinkerhoff, White e Ortega (1995, p. 17) “Science is a way of knowing based 
on empirical evidence. [It] is not divorced from common sense but is an extension 
of it.” (A ciência é uma maneira de saber baseada em evidências empíricas. Ela não 
está divorciada do senso comum, mas é uma extensão dele. Tradução livre e grifos do 
autor.
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muitos (inclusive por brasileiros), Dom João tem tido sua importância 
política detraída. Mas, na verdade, este país deve-lhe muito: só pelo 
fato de ter sido ele quem abriu o caminho para o país livrar-se do discri-
minativo jugo lusitano e conquistar a independência e soberania.

Em termos metodológicos, trata-se o presente artigo de uma 
pesquisa bibliográfica, cujo intento visa a atender interesses quer da 
História, quer da Administração Política. De caráter exploratório e con-
duzido sob a abordagem qualitativa, do ponto de vista da História, o 
estudo tem o fito de tentar dirimir os depreciativos julgamentos acer-
cada personalidade de Dom João Maria de Bragança, feitos por jorna-
listas, escritores, historiadores etc. Do ponto de vista da Administração 
Política,a pesquisa também discorda das apreciações negativas e busca 
ressaltar a importância de Dom João como monarca e administrador 
político, especialmente como o foi para o Brasil.

II

Ao se referir a Dom João Maria de Bragança, em primeiro lu-
gar como Príncipe Regente de Portugal e, posteriormente, como Rei 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Gomes (2007, p. 29-
30) não lhe poupa a adjetivação depreciativa: feio, tímido, solitário, 
supersticioso, medroso, indeciso, atormentado, angustiado, dado a “cri-
ses periódicas e profundas de depressão” (Ibid., p. 150)... E afirma que 
a resolução de transmutar a Corte de Portugal para o Brasil foi um ato 
claudicante — resultado unicamente da pressão exercida sobre ele por 
Napoleão Bonaparte (Ibid., 2007, p. 30).

No mesmo livro (Capítulo 13 — intitulado D. João), Go-
mes(2007, p. 148) menciona o medo que o Regente tinha de siris, ca-
ranguejos e trovoadas; aventa que “quase todos os historiadores o des-
crevem como um homem desleixado com a higiene pessoal e avesso 
ao banho” (Ibid., 2007, p. 149). Característica também estendida à sua 
esposa — D. Carlota Joaquina — e aos portugueses em geral. Demais, 
completa a narrativa citando um elenco de descrições físicas deprecia-
tivas, atribuídas ao Regente por alguns historiadores. Implicitamente 
incluído na lista, cita nominalmente alguns deles e suas aviltantes de-
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finições a respeito de Dom João Maria de Bragança: Ângelo Pereira 
(“testa alta, desproporcional ao rosto... papada e bochechas caídas”); 
Luís Norton (“fisicamente grotesco... obesidade doentia”); Pandiá Ca-
lógeras (fraco, covarde, apático); Lília Schwarcs (“apagado e sem voz 
ativa”); Oliveira Lima (baixo, gordo, coxas e pernas grossas e vulga-
res); e Pedro Calmon (seboso).Traz ainda a insinuação (embora cite 
uma testemunha ocular do fato – o padre Miguel) de que Dom João 
manteve um relacionamento homossexual (“mais por conveniência do 
que por convicção”) comum de seus camareiros reais – Francisco Rufi-
no de Souza Lobato (Ibid., 2007, p. 149-150, 153-154). 

Quanto à decisão do Príncipe Regente de, junto com a Corte, 
se transferir para o Brasil dever-se apenas à pressão francesa exercida 
sobre ele, certamente houve esquecimento ou deixou-se de considerar a 
reação de desespero que afligiu os ingleses ao tomarem conhecimento 
do bloqueio continental que Napoleão Bonaparte lhes impusera,visando 
a impedir a Inglaterra de comerciar com as demais nações europeias e 
seus territórios ultramarinos. Ora, sabe-se que esses países foram obri-
gados a cumprir compulsoriamente o decreto napoleônico, tendo de 
fechar seus portos aos britânicos para não sofrerem pesadas punições 
levadas a efeito pela França. Portugal, porém, sob a regência de Dom 
João, resistiu a essa imposição (embora já houvesse sido anteriormente 
obrigado a fechar os portos portugueses aos britânicos, em cumprimen-
to do Tratado de Badajoz, assinado com a Espanha e a França coligadas, 
em 6/5/1801).

Dom João Maria de Bragança estava ciente de que o comércio 
com o Brasil via Lisboa era importante e vital para a Inglaterra. À épo-
ca, era o Brasil de facto um grande e rendoso mercado para os ingleses. 
Daí, após a decretação do bloqueio, terem eles enviado a Portugal um 
embaixador — Lord Strangford — com uma proposta contendo duas 
alternativas para o Regente decidir: (1) ficar ao lado da Inglaterra e 
garantir, com a efetiva ajuda britânica, a manutenção da Coroa portu-
guesa; (2) ou então o Brasil seria invadido pelos ingleses (CALDEIRA 
et al., 1997, p. 119).

Portanto, não foi somente a pressão do imperador francês o que 
motivou a transmigração da Corte portuguesa para o Brasil. Houve ou-
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tras razões, ponderadas com a devida acuidade pelo Príncipe Regente.
Portugal já estava perdido: tropas napoleônicas iminentemente aden-
trando os arrabaldes de Lisboa. Era, sim, então preciso salvar o Brasil 
para evitar o que, por carta, Dom João escreveu ao seu secretário parti-
cular – o brasileiro José Egídio Álvares de Almeida:“que venham aqui 
os ingleses e nos façam o mesmo que fizeram em Copenhague”, referin-
do-se à possibilidade de Lisboa vir a ser bombardeada, caso cedesse à 
pressão francesa (BRAGANÇA, s/d, apud VICENTE, 2008, p. 91-92). 

Ao decidir se mudar para o Brasil, Dom João visou estrategi-
camente tanto à manutenção da Coroa lusa (mesmo com toda a Corte 
distante da Metrópole), quanto à preservação dos laços com o antigo 
parceiro comercial e protetor político: “Portugal dependia da Inglaterra 
desde os finais do século XVII.” (TAVARES, 2000, p. 143). A resolu-
ção de deixar a Metrópole, conforme menção anterior, foi obviamente 
estratégica e necessária, levando-se em conta que era “a rica colônia 
que sustentava o Reino”2 (CALDEIRA et al., 1997, p. 119) – ou seja, há 
tempos já não podia “[...] el-rei manter Portugal sem o Brasil, enquan-
to  para manter o Brasil não carece de Portugal: melhor, pois, é residir 
onde está a força e abundância, do que onde é a necessidade e a falta de 
segurança [...]” (NORTON, 1938, p. 19).

Foi também essa mesma constatação o que motivou o ministro 
e Marquês de Pombal – Sebastião José de Carvalho e Melo – durante o 
reinado de D. José I, a defender a oportuna transferência da Corte portu-
guesa para o Brasil. (NUNES, 2013, p. 283). Reconhecimento idêntico 
ao de Martim Afonso de Souza, que, ainda nos primórdios do período 
colonial brasileiro, aconselhou o rei D. João III a transmigrar para a 
América do Sul, considerando a vasta extensão de seus domínios e as 
riquezas que aqui se encontravam. Da mesma forma, o Padre Antônio 
Vieira houvera proposto a trasladação da Corte para o Brasil, por ser 
este um “lugar mais seguro e distante das cobiças castelhanas.”E, em 
1803, com o furor napoleônico a espalhar-se pela Europa, o Conde de 
Linhares — Rodrigo Domingos de Sousa Coutinho Teixeira de Andrade 

2 “Em 1796, todo o império português fornecia à Metrópole menos de 15% das suas 
importações coloniais, enquanto só do Brasil iam mais de 85%.” (VICENTE, 2008, p. 
94).
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Barbosa — resumindo todas essas ideias,apresentou ao Regente “uma 
completa memória para a transformação da colônia americana num es-
tado imperial” (AZEVEDO, 1947, p. 447; VICENTE, 2008, p. 90-91), 
apontando-lhe uma série de plausíveis fundamentos.3

A decisão do Príncipe Regente de transmigrar a Família Real 
e a Corte lusitana para o Rio de Janeiro, por conseguinte, consubstan-
ciou sugestões racionalmente admitidas desde os tempos de antanho; 
ou seja, a transferência era um plano bastante antigo de defesa nacio-
nal, “já previsto no tempo das guerras da Restauração” (MONTEIRO, 
2008, p. 34). Destarte, foi uma deliberação arguta e ponderada, politi-
camente viável e correta, tomada com bastante coragem:

Tendo procurado por todos os meios possíveis 
conservar a Neutralidade [...]. E querendo eu 
evitar as funestas consequências que podem se-
guir de uma defesa, que seria mais nociva que 
proveitosa, servindo só de derramar sangue em 
prejuízo da humanidade [...] Tenho resolvido, 
em benefício dos meus vassalos, passar com a 
Rainha minha senhora e mãe e com toda a Real 
Família para os Estados da América, e estabe-
lecer-me na cidade do Rio de Janeiro, até à paz 
geral (NORTON, 1938, p. 21).

Nada mais que justo, portanto, considerar a transmigração da 
Corte portuguesa para o Brasil um ato singular e estratégico, bem como 
“uma inteligente manobra política e não uma fuga ou deserção covar-
de” (VICENTE, 2008, p. 92), como pode parecer para alguns historia-
dores.Mesmo porque,

A trasladação da corte para o Brasil sugere 
ardilosa manobra política. Não foi decidida 
atabalhoadamente, mas urdida paulatinamen-
te e realizada de maneira refletida. É mais que 
justo argumentar ter sido a única solução para 

3 Para mais detalhes sobre os conselheiros de Dom João que lhe apresentaram as van-
tagens da transmutação da Real Família e da Corte portuguesa para o Brasil, cf. (VI-
CENTE, 2008), listado nas Referências.
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aquele momento crucial da vida da monarquia 
lusa, pois o Portugal daquele momento era um 
pequeno país empobrecido e decadente. Apesar 
disso, foi capaz de vencer as dificuldades com 
que se defrontava e dar início ao processo de 
criação de uma nação nova na América do Sul. 
(SENA, 2008, p. 20-21).

III

Quanto a ser rei por acaso, Dom João o foi, certamente. Embora 
fosse o terceiro filho de D. Maria I – Rainha de Portugal – e de seu 
consorte D. Pedro III (apesar de tradicional e legalmente não fazer jus 
ao título, a rainha fez questão de lho conceder), ocupava o segundo 
posto na sucessão ao trono (já que o segundo filho do casal morreu ao 
nascer). Depois, também devido ao falecimento do irmão mais velho 
— D. José — vítima da varíola aos 27 anos, tornou-se o sucessor legal 
ao trono luso, na hipótese da morte da rainha-mãe ou de sua abdicação 
do trono em favor do filho, ou de vir a ocorrer qualquer outra espécie 
de impedimento a exigira ausência da soberana do comando da nação. 
Fato que, posteriormente, sucedeu, quando “em fins de 1791, ela ficou 
sem condições mentais para gerir o reino” (NUNES, 2013, p. 287).

Convém lembrar, todavia, a característica apontada por Sena 
(2008, p. 29) sobre a personalidade do nobre gestor: “Modesto e co-
medido, D. João sempre conservou o título de Príncipe Regente, só 
passando a usar o de rei após o desaparecimento da genitora.” E, muito 
embora houvesse assumido o governo de Portugal no dia 2 de setembro 
de 1792, só passou a usar o título de Príncipe Regente após a assinatura 
do decreto que lhe concedeu esse direito, isto é, a partir de 15 de julho 
de 17994 (Ibid., 2008, p. 20).

Dom João poderia ter retornado à Lisboa em 1808, após a reti-
rada dos franceses, ao final da primeira franco-incursão e ocupação de 
Portugal (nov./1807-set./1808), obedecendo ao que ficou acordado na 

4 O prof. Tavares (2008, p. 257) registra que a efetivação do Príncipe como Regente se 
deu em 1798, seis anos após ter assumido o comando do império português.
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“Convenção de Sintra”, assinada em 315 de agosto do mesmo ano. Der-
rotados os invasores com o apoio dos ingleses, que vieram em socorro 
dos lusitanos para ajudar na expulsão das tropas invasoras, interrom-
peu-se um período de dominação francesa em Portugal (MENDON-
ÇA, 2008, p. 55-56). Mesmo assim, Dom João não retornou. Sabe-se, 
pois, que viera para ficar; e “[a]qui iria iniciar-se uma época nova.” 
(MENDONÇA, 2008, p. 53). Preferiu o Regente permanecer no Rio de 
Janeiro e, tendo se adaptado rapidamente ao Brasil, cuidou de elevá-lo 
à condição de reino, em 16 de dezembro de 1815 (CARVALHO JR.; 
PORTO FILHO, 2015, p. 33).

Ao pisar em terras brasileiras, com o pessoal e 
os acessórios que o acompanhavam, o príncipe 
regente exclamou sem ambages que nelas vinha 
fundar um novo Império. Dados o cenário e os 
atores, que espécie porém de monarquia podia 
ele criar entre nós? Aquela somente a que com 
efeito deu nascimento, uma monarquia híbrida, 
misto de absolutismo e de democracia: absolu-
tismo dos princípios, temperado pela brandura 
e bondade do príncipe, e democracia das ma-
neiras, corrigindo o abandono bonacheirão pela 
altivez instintiva do soberano. (sic) (LIMA, s/d, 
p. 324).

Abandonados e empobrecidos, os súditos que foram obrigados 
a ficar em Portugal — isto é, os que não tiveram a oportunidade de 
também sair fugidos dali, ansiavam pelo fim da guerra e o retorno da 
Real Família e sua Corte. Dom João, porém, não pretendia retornar 
tão cedo. Comprova isso o fato de que, “[a] rigor, depois de 1810, ele 
já não tinha razões para permanecer no Brasil. Nesse ano6, as últimas 
tropas francesas haviam sido expulsas de Portugal.” (GOMES, 2007, p. 
273). Também poderia ter regressado uma pouco mais tarde, a partir da 
vigência do Tratado de Paz firmado entre Portugal e a França, em 30 

5 Para Alarcão (s/d, p.1), a assinatura da Convenção de Sintra ocorreu em 30 de agosto 
de 1808.

6 Segundo Mendonça (2008, p. 60), os franceses foram expulsos definitivamente de 
Portugal com a ajuda dos ingleses em 1811. 
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de maio de 1814 (MENDONÇA, 2008, p. 60). Nessa ocasião, até o go-
verno inglês tentou levá-lo de volta a Portugal, tendo inclusive enviado 
ao Brasil uma esquadra para transportar a Real Família, mas Dom João 
teimou e se recusou a embarcar (GOMES, 2007, p. 273).

IV

É de se perguntar, então, o que, além de se transferir de Portugal 
para o Brasil (solução arguta, estratégica e a mais acertada para aquele 
momento), fez o Regente para ser considerado um bom administrador 
político? O que de bom fez ele para o Brasil? Ora, para alguns o ato de 
se buscar aconselhamentos de ordem política ou de qualquer outra sorte 
é considerado um defeito ou fraqueza. Para a Administração, entretan-
to, é visto como um ato estratégico, isto é, trata-se de se encontrar uma 
solução mediante tomada de decisão colegiada — consensualmente dis-
cutida e aprovada e, por conseguinte, tida como a mais apropriada para 
uma dada ocasião. 

Dom João soube cercar-se de bons e competentes assessores. 
Segundo Gomes (2007, p. 155), três deles foram os seguintes: D. Ro-
drigo de Souza Coutinho (Conde de Linhares) — um dos principais 
aconselhadores da mudança para o Brasil; Antônio de Araújo e Azeve-
do (Conde da Barca) — responsável pela inauguração da imprensa no 
Brasil e por transformações nos setores cultural e científico; e Thomaz 
Antônio Villa Nova Portugal — substituto dos dois anteriores — foi 
conselheiro de D. João em tempo integral, inclusive assistindo-o na re-
lação e orientação do filho D. Pedro.

Ao se analisar o período joanino em questão, os seguintes fatos 
merecem ser levados em consideração: (1) ter sido Dom João Maria 
de Bragança um dos últimos representantes da aristocracia absolutista, 
com pouco contato com o povo, mas não se valeu dessa condição para 
cometer desvarios em prejuízo da nação; (2) de ter enfrentado constan-
tes ameaças de outros reinos e impérios da Europa — Espanha, França 
e até mesmo da aliada Inglaterra — sem ter sido devidamente preparado 
para assumir o trono, daí, a necessidade de buscar assessoria constan-
temente; (3) que durante sua estada no Brasil teve de sufocar revoltas 
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de caráter liberal, tendo de agir enérgica e duramente, aplicando penas 
de morte a fim de restaurar a ordem e manter a união do reino, como no 
caso da Revolução de 1817 em Pernambuco; (4) que ainda fora obri-
gado a retornar para Portugal em meio a novos conflitos; primeiro no 
Porto, depois em Lisboa e, por último, no Rio de Janeiro, onde se tor-
nou prisioneiro e, em seguida, foi embarcado a contragosto, antes tendo 
de jurar obedecer a uma constituição ainda por se fazer; (5)e que tenha 
cautelosamente aceitado a consumação do fato, tentando adaptar-se à 
sua nova condição — monarca sujeito aos ditames de uma Constitui-
ção (CALDEIRA et al, 1997, p. 135-143). Ainda assim, Dom João VI 
mantinha sua graça e “era querido” (CALÓGERAS, 1957, p. 84 apud 
GOMES, 2007, p. 150).

O que fez de bom para o Brasil? Em primeiro lugar, conforme 
registro anterior, a vinda para cá abriu a via para a Independência po-
lítica do país. Era a primeira vez que uma Corte europeia se instalava 
na América. Isso significou para o Brasil a proximidade do poder, mu-
dança de hábitos e costumes:

No final do século XVIII, a Corte mais influente 
era a francesa, difundindo códigos de conduta, 
maneiras, gosto e linguagem por toda a Europa. 
As aristocracias absolutistas dos demais países 
inspiravam-se na nação mais rica, poderosa e 
centralizada da época, dela adotando aquilo que 
se adequava às próprias necessidades. Com a 
etiqueta francesa e o cerimonial parisiense, os 
governantes passaram a dispor dos meios para 
tornar manifesta sua dignidade, assim como a 
hierarquização social, enfatizando a dependên-
cia e a subordinação de todos os demais. Os 
cortesãos falavam a mesma língua em toda a 
Europa, primeiro o italiano e depois o francês, 
liam os mesmos livros, tinham as mesmas ma-
neiras e estilo de vida. A comunicação social 
entre uma corte e outra — isto é, no interior 
da sociedade aristocrática — foi durante muito 
tempo mais intensa do que entre cada corte e 
seus súditos.
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Numa colônia isolada como o Brasil, esse con-
tato foi um enorme avanço. Senhores dos co-
nhecimentos da terra, graças aos casamentos 
com índias, aos brasileiros faltava a noção de 
que poderiam se governar — até porque ocultar 
isso fora uma deliberada política portuguesa. A 
falta de escolas, livros, tipografias era fruto de 
um grande planejamento, que agora se dissolvia. 
Com a chegada de d. João, os brasileiros come-
çariam a fazer algo antes inconcebível: governar 
a si mesmos. (CALDEIRA et al., 1997, p. 124).

Além do luxo sóbrio (em comparação com outras cortes euro-
peias), a presença da nobreza no Rio de Janeiro trouxe ares de civi-
lidade: mudança de comportamento, hábitos e costumes. As pessoas 
passaram a se trajar melhor (o vestuário, “além de seguir a moda da 
época retratava as práticas e funções exercidas pela burocracia estatal. 
Cada cargo tinha sua vestimenta própria”), a morar melhor (“casas tér-
reas, sobrados e ‘residências nobres’”) e a comer melhor (“frutas locais 
transformadas em doces, queijo importado de Minas”) (CARVALHO 
JR., 2008, p. 155-157).

Antes, mesmo nos maiores centros urbanos (Salvador, Rio de 
Janeiro, Recife e Olinda), vivia-se asselvajadamente, em um pertinaz 
espécimen de barbárie, com hábitos e costumes toscos, amostrar total 
rusticidade no cotidiano: “comia-se com as mãos ou só com a faca, 
mesmo em refeições cerimoniosas, e, na intimidade, ficavam os ho-
mens de ceroulas e as mulheres escarrapachadas em esteiras, com as 
escravas a catar-lhes piolhos” (Ibid., 1997, p. 127).

Cabe ressaltar que os cortesões também aprenderam com os bra-
sileiros certos hábitos de higiene necessários para quem vive nos trópi-
cos; por exemplo: tomar banho regularmente. Segundo Burnay (2011, 
p. 31), o europeu não costumava se banhar do modo como se procedia 
no Brasil: em águas de rios e lagoas, ou utilizando-se de tinas cheias de 
água para nelas imergir. As práticas higiênicas na Europa eram, então, 
bastante anti-higiênicas: 

No século XVIII, logo após a primeira refeição e da oração, se-
guia-se a hora da toilette. O conceito de higiene, tal como é conhecido 
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nos dias de hoje, não existia então. Homens e senhoras efectuavam uma 
limpeza seca ao seu corpo, depois de acordar. A operação era feita com 
um simples pano branco. Nesse tempo, a limpeza seca era efectuada 
apenas nas extremidades visíveis, como a cara, mãos e peito, que eram 
esfregadas com água perfumada. Cabia esconder ou camuflar os maus 
cheiros utilizando perfumes, quase sempre em excesso. A cosmética, 
aplicada na face a fim de esconder a sujidade, para além de embelezar, 
era considerada um factor de protecção. (sic) (BURNAY, 2011, p. 31).

V

A vida cultural, social e econômica brasileira se modificou com a 
chegada da Real Família portuguesa e sua Corte. Embora o planejamento 
inicial da viagem não previsse escala em Salvador, por razões não muito 
claras (“preocupação com o caos a bordo”, ou a “necessidade de víveres e 
água potável”, ou a “premência de alguns reparos nos danos provocados 
pelas tempestades em diversas naus”, ou o “desejo de descanso em terra 
firme”, ou ainda a “curiosidade do príncipe regente conhecer Salvador, 
primeira capital, do governo colonial no Brasil”, ou até mesmo o conjun-
to de todos esses motivos), parte da esquadra saída de Lisboa foi “obriga-
da” a arribar na cidade da Bahia. Sabe-se que a arribada ocorreu a mando 
do próprio Regente, que assim a ordenou (CARVALHO JR.; PORTO FI-
LHO, 2015, p. 22). Aportaram “ao meio-dia de 22 de janeiro de 1808.” 
(TAVARES, 2000, p. 144). E, em aqui chegando, Dom João tomou uma 
série de iniciativas benéficas ao Brasil. A primeira e certamente a mais 
importante por seu caráter econômico-liberal — a abertura dos portos às 
nações amigas, antiga reivindicação dos comerciantes locais — se deu 
seis dias apósa chegada da Corte portuguesa à Bahia.

Historiadores põem em dúvida o fato de o Regente ter tomado 
essa decisão por mera pressão dos ingleses, mas concordam quanto a 
ter sido influenciado por José da Silva Lisboa (mais tarde, Visconde de 
Cairú) a pôr fim ao monopólio comercial lusitano que já durava trezen-
tos anos.

Com os portos portugueses fechados devido à ocupação france-
sa, Portugal foi à ruína. A metrópole econômica transferiu-se dali para a 
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Inglaterra (SENA, 2008, p. 24) e, por conseguinte, a abertura dos portos 
brasileiros às demais nações amigas fez-se premente. Se assim não fora, 
“ficaria o Brasil sem mercadorias necessárias à sua vida, a Monarquia 
sem recursos e a exportação sem mercados” (VICENTE, 2008, p. 93). 
Pressionado pelos ingleses, ou influenciado por Cairú (porta-voz do 
Comércio da Bahia), é o de menos importância; o mérito da decisão 
está no caráter liberal e na necessidade do ato régio (Carta Régia de 
28/1/1808) — fato que garante ao Regente ser-lhe atribuída qualidade 
de bom administrador político. 

“Cairú defendeu em livros e folhetos — a abertura dos portos e 
os princípios de liberdade econômica que os justificavam.” (VICENTE, 
2008, p. 93). Atento à história do pensamento econômico, deparava-
-se com relatos em que teóricos mercantilistas destacavam os esforços 
de um Estado para conseguir “superávits” comerciais. Em um desses, 
Thomas Mun (1664) defendia “o incremento dos fluxos comerciais e a 
importância do comércio internacional para a prosperidade da nação” 
(SUPRINYAK, 2007, p. 3):

[W]e may Exchange either amongst our selves, 
or with strangers; if amongst our selves, the 
Commonwealth cannot be enriched thereby; 
for the gain ofone subject is the loss of another. 
And if we exchange with strangers, then our 
profit is the gain of the Commonwealth.7(sic). 
(MUN, 1664, p. 52 apud SUPRINYAK, 2007, 
p. 3).

Cairú, porém, discordava da teoria mercantilista de Mun. Era um 
liberalista8, adepto das ideias do filósofo moral Adam Smith (1776) — 
crítico da visão mercantilista acerca do entesouramento como meio de 
7 Podemos trocar quer entre nós mesmos, ou com estranhos; se entre nós, a 

 Commonwealth não enriquecerá, pois, o ganho de um sujeito é a perda do outro. Po-
rém, se trocarmos com estranhos, então nosso lucro será o ganho da Commonwealth. 
(Tradução livre do autor). 

8 José da Silva Lisboa — Visconde de Cairú, baiano nascido em Salvador em 1756 — é 
autor de dezenas de livros. Dentre eles, destaca-se o livro intitulado Princípios de 
Economia Política, publicado em 1804, por meio do qual divulgou, no Brasil e em 
Portugal, o liberalismo econômico, baseando-se nas ideias de Adam Smith. 
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promoção da riqueza do Estado. Cairú concordava com Smith (1776), 
quando este ressaltava as vantagens absolutas detidas por um país para 
a produção de bens e, consequentemente, como o caminho para acu-
mulação de riqueza. Para ele, assim como para Smith, não somente o 
Estado vantajosamente produtor de um dado bem tiraria proveito, mas 
os demais países que, em vez de produzirem o mesmo bem a custo mais 
elevado, passassem a importá-lo do país que o produzisse a custo mais 
baixo. O (novo) paradigma smithiano ficou conhecido como Teoria das 
Vantagens Absolutas. Por meio dela, estabeleceram-se os princípios bá-
sicos da economia de mercado e, ainda hoje, em conjunto com a Teoria 
das Vantagens Comparativas, de David Ricardo (1817), ajuda a explicar 
os fluxos do comércio internacional (SOARES, 2014, f. 46).

Quando Dom João, em 28 de janeiro de 1808, se dirigiu ao Solar 
João de Aguiar Matos (“demolido para alargamento da Ladeira da Pra-
ça”, no Centro Histórico) para proceder à assinatura da Carta Régia en-
dereçada a João de Saldanha da Gama Mello e Torre Guedes de Brito 
— 6º Conde da Ponte, Governador e Capitão-General da então Capita-
nia da Bahia (VICENTE, 2008, p. 93), ele estava convencido da neces-
sidade do ato e das consequências tanto para o Brasil (prosperidade, 
independência), quanto para Portugal (ruína econômico-financeira).

A chegada e permanência de Dom João e da Corte portuguesa 
no Brasil foram responsáveis por uma sequência cumulativa de atos 
que levaram o país a uma progressiva emancipação (MONTEIRO, 
2008, p. 39). A começar pela abertura dos portos brasileiros“ao comér-
cio do universo” (VICENTE, 2008, p. 93), Monteiro (2008, p. 39-40) 
faz uma lista em que consta uma série de outras medidas, subdivididas 
conforme o caráter a elas subjacente, comprobatório desse intento:

• “abertura dos portos brasileiros ao comércio das ‘nações ami-
gas’ (1808);

• medidas de fomento econômico

• desenvolvimento do comércio, Agricultura e Navegação do 
Estado do Brasil (1808);

• importância política, judicial e militar:
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–  sede dos Ministérios do Reino; Marinha e Ultramar; 
Guerra e Estrangeiros; Erário Régio (Ministério da Fa-
zenda a partir de 1812); Conselho de Estado; Mesa da 
Consciência e Ordens; Conselho da Fazenda; Conselho 
Supremo Militar.

 –   relação do Rio de Janeiro elevado à categoria de Casa da 
Suplicação.

 –   criação das Academias Militar e da Marinha;

 –   Hospital e Arquivo Militar;

 –   Fábrica da Pólvora;

 –   Arsenal da Marinha;

 –   o serviço de correios;

 –   a Gazeta do Rio de Janeiro

• Medidas de fomento cultural:

 –   criação das Escolas Superiores de Medicina e Cirurgia 
(Baía e Rio de Janeiro);

 –   Academia das Belas Artes;

 –   Aula de Ciências Econômica;

 –   fundação da Biblioteca Real do Rio de Janeiro;

 –   criação do Jardim Botânico;

 –   Museu Real do Rio de janeiro; 

 –   criação de escolas régias nas principais cidades e vilas;

 –   criação das Imprensa Régia;

 –   a proteção dada aos meninos órfãos.

• Elevação do Brasil à categoria de Reino (1815).

• Revolta republicana de Pernambuco (1817).”
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Como primeira consequência da abertura dos portos, as prin-
cipais cidades portuárias brasileiras encheram-se de produtos trazidos 
por comerciantes ingleses, que eram vendidos a preços inferiores aos 
praticados anteriormente, já que não havia o ônus do atravessador por-
tuguês — antes, intermediário compulsório por determinação régia em 
qualquer transação de comércio exterior praticada pela colônia. Para os 
ingleses, impossibilitados de comercializar suas mercadorias na Europa 
devido ao bloqueio promovido por Napoleão, o Brasil havia se tornado 
a via ideal para escoar seus estoques (CALDEIRA et al., 1997, p. 125).

Outro assunto merecedor de destaque e que serve para exaltar o 
governo de Dom João Maria de Bragança foi a criação, no Rio de Janei-
ro, da primeira instituição financeira de todo o Reino de Portugal, Brasil 
e Algarves. “Inicialmente denominado Banco Público ou Banco Nacio-
nal, a 12 de outubro de 1808 foi transformado em Banco do Brasil, com 
poder de emissão sem limite e sem qualquer controle de fiscalização. 
Seu capital inicial era de 1.200:000$000” (SENA, 2008, p. 32). 

Por precaução, antes de partir para o Brasil, Dom João raspou 
os cofres do Real Erário. Trouxe o tesouro, escondido dos ingleses, “a 
bordo da nau Martim de Freitas e da fragata Urânia” (PIRES JR., 2008, 
p. 169):

[...] Dom João não queria deixar nada para trás 
e nem contar aos ingleses sobre a existência 
desse erário. Na madrugada do dia 27 de no-
vembro – dia em que a Família Real deixou a 
Europa – foram embarcados canhões [“com as 
bocas lacradas”] nos navios de Portugal. Ne-
les, estava escondido o tesouro. Foi com esse 
dinheiro que, ao chegar aqui, Dom João abriu 
o Banco do Brasil. (VAISMANN; AFFONSO, 
2008).

Quando, finalmente, Dom João VI teve de regressar para Por-
tugal, forçado pela demanda dos constitucionalistas engajados na Re-
volução do Porto, iniciada em meados de 1820, ele estava convicto de 
ter aqui criado um novo país, livre de Portugal. A oficialização da inde-
pendência era mera questão de tempo. Tanto foi assim, que aqui deixou 
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seu filho D. Pedro na função de Príncipe Regente, a mesma que tinha, 
quando aqui chegara. E mais, disse-lhe que, quando a ocasião para tanto 
chegasse, que ele tomasse a decisão de se separar de Portugal, antes 
que outro assim o fizesse. Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da 
Administração Política, isso só prova que Dom João VI foi um grande 
personagem da História do Brasil. É de lamentar que a História o tenha 
caricaturado, atentando mais para seu tipo físico e suas manias do que 
para os seus feitos político-administrativos.

Cabe, por fim, lembrar as considerações de Vicente (2008, p. 
97-98), a seguir consignadas, que vêm juntar-se as demais, comproba-
tórias da importância de Dom João VI como soberano e administrador 
político:

D. João VI, Rei muito denegrido como gover-
nante, não oferece hoje dúvida que marcou a 
nova era do Brasil. Deslocado de um país onde 
imperava o antigo regime, foi o único soberano 
europeu que se fixou no continente americano, 
sabendo adaptar-se às novas circunstâncias, 
criar as condições para a existência de um novo 
Reino, evitar a fragmentação deste e preservar 
sua dinastia. [...] não é mais possível a infe-
riorização do papel que na transformação [do 
Brasil] “coube ao Príncipe Regente e Rei aqui 
residente, de 1808 a 1821. Suas qualidades pes-
soais de governante atilado e político adaptável 
às duras contingências que se lhe apresentaram 
não mais podem ser contestadas, à luz da docu-
mentação hoje conhecida.” 

[...] D. João [encontrou] um território “inteiro” 
e de fronteiras praticamente definidas. [...] A 
chegada e permanência da monarquia portugue-
sa [foi] factor importante para o reforço de uma 
unidade territorial que a independência viria a 
consolidar. Efectivamente, a presença da famí-
lia real [...], a abertura dos portos às “nações 
amigas” e a elevação do Brasil à categoria de 
“Reino Unido” (1815) confer[iram] à colónia 
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poderosos ingredientes que culmina[ra]m na 
formação de uma [...] grandiosa Nação. (sic). 

Os portugueses, por um lado, podem até ter queixas do seu 
Regente e Rei Dom João VI por tê-los “abandonado”, deixando-os à 
própria sorte para satisfazer a sanha napoleônica de conquistas (tam-
bém, há de se convir que não haveria tantas naus para transportar toda 
a população de Portugal para o Brasil. Impossível até de se imaginar tal 
êxodo. Mesmo porque não se tratava de se repetir a fuga do povo he-
breu do Egito, guiados pela vontade de Deus). Na ausência do Príncipe 
Regente, Portugal foi invadido três vezes pelos franceses; o povo teve 
de se sujeitar à tutela, ao governo e à exploração dos ingleses. Ainda as-
sim, os lusitanos quiseram e exigiram a volta de seu soberano, em uma 
demonstração do quanto ele era amado por seus vassalos.

Por outro lado, os brasileiros têm poucos ou quase nenhum mo-
tivo para lamentar a presença de Dom João no Brasil. Ao contrário, ao 
período em que aqui permaneceu pode-se adjetivar com a expressão 
“causa nostrae laetitiae”, ou seja, a causa de nossas alegrias.
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Resumo:
O artigo pretende relacionar como se deram as tentativas de colonização euro-
péia no estado da Bahia durante o período abrangido pelo Brasil Reino e Brasil 
Imperial. As 1ª colônias — a Leopoldina e a do rio da Salsa — fundadas em 
1818 os no sul do estado, e a vinda do suíço Auguste-Frederic Meuron a Salva-
dor, onde fundou em 1819 uma fábrica de rapé, foram as estabelecidas durante 
o Brasil Reino (1815-1822). No reinado de D. Pedro I, já no Brasil Império, 
houve em 1822 uma colônia de alemães em Ilhéus e uma de irlandeses em 1828 
em Nova Boipeba. No período regencial, chegaram açorianos e italianos, mas 
não se sabe de colônia formada. Durante o governo de D. Pedro II tivemos 3 
períodos: 1º — luta internas e paz externa, 1840 a 1850, em que houve a for-
mulação de um regulamento para colônias militares e a tentativa de criação de 
uma delas próximo ao rio Mucuri; 2º — lutas externas e paz interna, de 1850 a 
1870, quando o governo celebrou contrato com particulares Higino Pires Go-
mes Tomás Pedreira Geremoabo em 1857, para introduzir e empregar em suas 
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propriedades colonos europeus, e também estabeleceu uma Colônia Agrícola 
nacional às margens do rio de Contas. Em 1858 A Cia. de Minas de ouro do 
Assuruá mandou vir 150 colonos alemães para a mineração. Em 1860 fez-se 
um contrato com Joaquim de Araújo Azevedo para fundação de uma colônia 
no rio Pardo, todas com precário resultado. O 3º período, de ocaso do Império, 
de 1870 a 1889, o governo imperial já passava para as províncias o cuidado 
com a colonização. Em 1870 fundou-se a Colônia Cachoeira em Ilhéus para 
estabelecimento dos imigrantes do norte do pais, fugidos certamente da seca. E 
retomou-se a elaboração de contrato com particulares (Cons. Policarpo Lopes 
de Leão e Egas Moniz Barreto de Aragão) para importarem trabalhadores eu-
ropeus, tendo sido fundadas as colônias Moniz, Theodoro e Rio Branco. Havia 
ainda as colônias nacionais: Cachoeira, já mencionada, e Comandatuba, ambas 
em Ilhéus. Tentou-se em 1880 o estabelecimento de uma colônia agrícola onde 
se empregavam menores que vagavam nas ruas de Salvador, mas foi logo ex-
tinta. No final do período, em 1888 surgiu a Inspetoria de Terras e Colonização 
que criou um burgo agrícola na ilha de Itaparica com colonos estrangeiros e 
nacionais. Todas estas tentativas infelizmente acabaram não prosperando e não 
deixaram marca relevante na história baiana.

Abstract:
The article intends to point the attempts of European colonization in Bahia 
during Brasil Reign and Brazil Empire. During Brazil Reign (1815-1822) were 
founded the two first colonies: Leopoldina and Rio da Salsa in 1818 at the south 
of Bahia, and the swiss Auguste-Frederic Meuron came to Bahia and founded a 
snuff fabric in 1819. With D. Pedro I (1822-1831) there was in 1822 a colony of 
germans in Ilheus and another in 1828 with irishmen in Nova Boipeba. At the 
regency period (1831-1840) azorians and Italians came to Bahia, but there is 
no notice of colonies. During the government of D. Pedro II we had 3 periods: 
1º internal fights and external peace,1840-1850) were there was a regulamen-
tarion for military colonies and the attempt of creating one close to the Mucuri 
river; 2º external fights and internal peace, 1850-1870, when the government 
contracted with private owners Higino Pires Gomes and Thomaz Pedreira Ge-
remoabo in 1857 to introduce in their proprieties european colonists and also 
established a national agricultural colony at the border of the river Contas. In 
1858 the Gold Mines of Assuruá Co brought 150 german colonists to work in 
mines. At 1860 the government contracted with Joaquim de Araujo Azevedo 
to create a colony at the river Pardo, all of them with precarious result. The 3rd 
period, Empire sunset, from 1870 to 1889, the imperial government transferred 
to the provincies the colonizational care. In 1870 it was founded the Cachoeira 
Colony at Ilheus to establish imigrants from the north of the country, certainly 
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scaping from dryness. And another contract was made with private persons 
(Cons. Policarpo Lopes de Leão e Egas Moniz Barreto de Aragão) to import 
european workers, and there were founded the colonies Moniz, Theodoro and 
Rio Branco. National colonies existed also: the mentioned Cachoeira and Co-
mandatuba, both in Ilheus. In 1880 it was attempted the estasblishment of an 
agricultural colony were young people that vacated in the streets of Salvador 
were employed, but it was soon extinct. In 1888 surged tha Land and Coloniza-
tion Inspectorate that created an agricultural colony at the island of Itaparica 
with national and foreigns colonists. All these attempts, unfortunately, did not 
prosper and they did not left a relevant mark in bahian history.

Introdução

Com as frequentes rebeliões escravas de início do sec. XIX, as 
idéias constitucionalistas e liberais cada vez mais discutidas neste sé-
culo, a reprovação moral que o país vinha sofrendo por parte da Ingla-
terra e outros países por ainda manter o regime escravista de produção, 
o governo brasileiro começou a pensar na possibilidade de incentivar 
a colonização do país por elementos europeus que viriam substituir o 
trabalho escravo pelo trabalho livre em nossa agricultura e indústria.

Houve algumas primeiras tentativas, nem sempre bem sucedi-
das, e com as secas que assolaram o nordeste a partir da segunda meta-
de do século, pensou-se também em estabelecer colônias onde fossem 
alocados os refugiados da seca. Tivermos, portanto, como bem lembra 
Braz do Amaral (1918, p. 93) duas espécies de colonização tentadas 
pelo governo: a de estrangeiros e a de nacionais.

Início de colonização europeia na Bahia 

 A primeira colônia de imigrantes europeus fundada na Bahia foi 
a chamada Colônia Leopoldina, na margem do rio Peruíbe em Vila Vi-
çosa (atual Nova Viçosa), comarca de Canavieiras. Trouxe em 1818 co-
lonos alemães e suíços para plantarem café. Só que sete anos depois de 
criada, em 1825, as terras da colônia foram repartidas em lotes particu-
lares e seus donos passaram a utilizar a mão de obra escrava, como era 
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hábito na época, para produzir e exportar o café. Por ser a única a utili-
zar mão de obra escrava, foi descaracterizada como colônia europeia de 
trabalhadores livres por volta de 1850. Existiam então ali 43 fazendas 
de café que pertenciam a alguns brasileiros, suíços, prussianos, hano-
verianos, etc. Em 1º/03/1861 o então presidente da província baiana, 
Antonio da Costa Pinto, informou em sua Fala à Assembleia Legislati-
va Provincial que: “A Colônia Leopoldina, no sul, não existe mais, pois 
está toda transformada em fazendas de café de ricos proprietários quase 
todos estrangeiros; ai nessas fazendas trabalham seguramente 2.000 es-
cravos”. Sabe-se que depois da Abolição, em 1888, os antigos escravos, 
mais maltratados do que pelos senhores brasileiros, não quiseram ficar 
na terra; foram-se das plantações, e a falta de mão de obra arruinou os 
proprietários, que também acabaram por abandonar a região.

Por volta de 1818 foi também estabelecida a Colônia do Rio da 
Salsa com o objetivo de promover a navegação do rio Salsa, afluente 
do rio Pardo, estabelecendo povoações para a manutenção de relações 
comerciais com a província de Minas. (O rio Salsa localiza-se no mu-
nicípio de Canavieiras, sul da Bahia, e liga o rio Pardo ao rio Jequiti-
nhonha, em Minas Gerais). Aos colonos do rio Salsa juntaram-se solda-
dos brasileiros, casados, para proteção ao núcleo. Em 1826 já haviam 
desaparecido os colonos estrangeiros restando a tropa que constituía o 
“Destacamento de São Francisco de Palma”, mas em 1839 este desta-
camento também já havia desaparecido. 

Sobre esta colônia, fundada em 1818, o presidente da província 
baiana João Maurício Wanderley diz em sua Fala no ano de 1855:

No ano de 1818, com o fim de povoarem-se as 
margens do rio da Salsa entre o Jequitinhonha 
e Pardo, resolveu-se por portaria do governo de 
20 de agosto de 1818, e instruções da mesma 
data, aprovadas por carta régia de 18 de novem-
bro do dito ano, o estabelecimento de uma co-
lônia naquele lugar servindo-lhe de núcleo um 
destacamento composto de soldados casados, 
outorgando-se-lhes diversas isenções. Até o ano 
de 1827 há idéia de ter ali permanecido alguma 
gente inválida da má que foi escolhida; porém 
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dessa época em diante não pode ser encontrado 
documento que provasse a extinção legal da co-
lônia, que completamente desapareceu.

Em suma, durante o Brasil Reino, tivemos na Bahia duas tenta-
tivas de colonização europeia: a Colônia Leopoldina, em Vila Viçosa, 
de início com colonos suíços e alemães, mas que depois, embora te-
nha prosperado, passou a utilizar o braço escravo descaracterizando-se 
como colônia estrangeira de trabalhadores livres, e a Colônia do Rio 
da Salsa, com colonos estrangeiros não especificados, e também com 
famílias de soldados brasileiros que deviam proteger este núcleo, mas 
em 1839 esta colônia já havia desaparecido. 

Um outro registro ainda no Brasil Reino também é importante 
para a Bahia: no fim de janeiro de 1817 chegou a Salvador o suíço de 
Neuchatel, Auguste-Frederic Meuron (1789-1852). Em 1819 Meuron as-
sociou-se ao francês Antoine Saint-Valery Scheult, criando a razão social 
Meuron & Cª com uma fábrica de rapé, que denominou de Areia Preta. 
Esta fábrica, que depois teve filiais no Rio de Janeiro (1832, no Andaraí 
Pequeno) e em Pernambuco (1836, em Chora-Menino, bairro de Recife) 
foi a origem da grande fortuna posterior de Meuron, que ao voltar para 
a Suíça em 1837 deixou boa verba para instituições de caridade baiana. 
Muitos suíços que chegaram depois dele à Bahia contaram com o decidi-
do apoio da firma Meuron & Cª onde muitos trabalharam, como: Gabriel 
Frederic Jules von May chegado em 1819 ao sul da Bahia estabelecendo-
-se à margem da estrada que liga atualmente Ilheus a Itabuna em uma 
fazenda denominada Vitória, e que depois passou a residir em Salvador, 
ingressando na firma Meuron & Cª e Henri Borel, que ingressou na mes-
ma firma em 1827, tornando-se sócio dela em 1830.

Colonização europeia na Bahia durante o reinado de 
Pedro I:

Depois das primeiras tentativas de colonização europeia na 
Bahia durante o período do Brasil Reino, temos notícia de outras que 
continuaram a ser feitas no período do governo do imperador Pedro I:
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No ano de 1822 chegaram a Ilhéus alguns alemães e em 1823 
mais outros vindos de Roterdam. Foram 28 casais, com 161 indivíduos, 
alguns com ofícios mecânicos. Vieram conduzidos por Pedro Weyll e 
seu sócio Sancraker e foram estabelecidos em sesmaria que para tanto 
fora concedida em 1818. A colônia se desorganizou pois nada fora pre-
parado para abrigo e obtenção de instrumentos para os recém vindos; os 
colonos retiraram-se para Ilhéus onde a Câmara pediu ao imperador um 
auxílio, recebendo uma verba para pagamento de diárias a cada família 
por um certo tempo. Muitos destes antigos colonos estabeleceram-se 
no local chamado Cais. Alguns começaram em Ilhéus a plantar cacau 
(AMARAL,1923, p. 68).

O presidente da província da Bahia em 1847, Antonio Ignacio de 
Azevedo, conta em sua Fala à Assembleia Legislativa que

Antes de 1822 veio de Francfort para a vila dos 
Ilhéus uma colônia de alemães convidados por 
certo fazendeiro da mesma nação. Estes infe-
lizes foram abandonados em pouco tempo e a 
maior parte deles sucumbiu à fome e à miséria, 
apesar de ter S. M. a finada Imperatriz, de sau-
dosa memória, mandado socorrer com dinheiro 
estes desgraçados quando soube do triste esta-
do a que foram reduzidos (Fala em 2/2/1847, 
p. 19). 

Braz do Amaral em nota 9 ao Capítulo II de sua obra História da 
Bahia do Império à República (1923, p. 68) nos informa que por Aviso 
de 29 de fevereiro de 1828 foi enviada do Rio de Janeiro para a Bahia 
uma turma de colonos irlandeses aqui chegados no dia 28 de março 
deste ano; eram 222 indivíduos formando 101 famílias que foram es-
tabelecidas no lugar denominado Rio do Engenho em Taperoá. A esta 
colônia deu-se o nome de Santa Januária, mas ela acabou desbaratada 
e arruinada apesar da boa situação e salubridade do clima. 

Antonio Ignacio de Azevedo, presidente da província da Bahia 
em 1847, menciona que entre 1829 e 1830 tentou-se estabelecer outra 
colônia no termo da Nova Boipeba, com colonos irlandeses, mas que as 
facilidades oferecidas pela província não foram suficientes e eles aca-
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baram na miséria. Pedro Tomás Pedreira em seu Pequeno Dicionário 
dos municípios baianos (1981, p. 148) informa que a sede do antigo 
município de Nova Boipeba foi transferido para Taperoá pela Resolu-
ção provincial nº 284 de 29 de maio de 1847, sendo instalado no ano 
seguinte, de modo que acreditamos que aqui o presidente Antonio Igna-
cio de Azevedo possa ter se referido à mesma colônia Santa Januária 
mencionada por Braz do Amaral.

Este mesmo presidente frisou em 1847 que a única colônia que 
prosperara até então na província fora a Leopoldina, estabelecida em 
1818 no termo de Caravelas. Mas sobre esta colônia especificamente, 
diz, à p. 19:

[...] chegou a formar 30 fazendas de café mon-
tadas em grande escala, que já exportaram até o 
ano passado para esta capital e para a do Império 
80:000 arrobas de café e dez mil alqueires de fa-
rinha. Faz pena que tudo isso não seja unicamen-
te produzida por braços livres, e que os suíços ali 
estabelecidos tenham ultimamente feito amargu-
radas queixas da Justiça territorial e desgostado-
-se com ela a ponto de dizerem que a colônia há 
de ir sendo pouco a pouco abandonada.

João Maurício Wanderley, presidente da província baiana em 
1855 refere-se, à p. 41 de sua Fala à Assembleia Legislativa neste ano, à 
colônia de alemães em Ilhéus mencionada em 1847 pelo seu antecessor 
Antonio Ignacio de Azevedo, dando mais informações:

Em 1822 chegaram à vila de S. Jorge dos Ilhéus 
alguns alemães, e no seguinte outros, vindo di-
retamente de Roterdam na galera hamburgue-
sa Ana Luiza, constante de 28 casais com 161 
indivíduos de ambos os sexos, entre os quais 
alguns ferreiros, padeiros, relojoeiros, alfaia-
tes, carapinas e maquinistas. Ambas estas ex-
pedições vieram às custas de Pedro Well e seu 
sócio Sancraker, para se estabelecerem na ses-
maria que para esse fim lhes fora concedida em 
1818. Era pela mor parte gente morigerada e que 
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trouxe ferramentas, algum dinheiro e meios de 
estabelecer-se. Não tendo, porém, feito os pre-
parativos necessários para recebe-los e ocupada 
a cidade pelas tropas portuguesas. Viram-se os 
colonos privados de todos os objetos de impor-
tação e de exportarem os produtos de sua indús-
tria. Abandonaram por isso a colônia pela vila de 
Ilhéus, onde muitos sucumbiram de enfermidade 
e à falta de recursos. Comovida deste estado, di-
rigiu a Câmara de Ilhéus uma representação ao 
Imperador, que sendo remetida à Assembleia Le-
gislativa Constituinte, consignou esta a quantia 
de 4.384$300 rs para, por espaço de dois anos, 
suprir-se a cada um indivíduo com uma diária 
de 170 rs, e a cada chefe de família com a de 
300 rs no 1º ano e metade da dita quantia no 2º. 
Com esta providência e com outras, como a de 
mandar-se derrubar matas e preparar roçados à 
margem esquerda do rio Cachoeira, 3 a 4 léguas 
distante da vila, conseguiu-se salvar o resto da 
colônia, e estabelece-la definitivamente no terre-
no, que extremando a fazenda da Vitória, segue 
até o lugar denominado Cais na extensão de uma 
légua pouco mais ou menos. Atualmente acha-se 
ocupada por plantações de cacau e outros gêne-
ros de cultura. Ignora-se também o número de 
estrangeiros aí residentes, mas pequena tem sido 
a emigração e quase todos os fazendeiros são 
brasileiros ou descendentes dos antigos colonos.

Logo adiante, na mesma página deste texto João Maurício Wan-
derley menciona a colônia Santa Januária:

Colonia de Santa Januária – Outra tentativa 
de colonização estrangeira fez-se em 1828. Por 
aviso de 29 de fevereiro do mesmo no, preveniu-
-se à presidência que do Rio de Janeiro veriam 
alguns / (p. 42) colonos irlandeses, os quais com 
efeito aqui aportaram em 28 de março seguinte 
no brigue português Victória em número de 222 
indivíduos formando 101 famílias. Por delibera-
ção do Conselho do governo foram mandados 
para o sítio denominado Rio do Engenho, quatro 
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léguas acima da povoação hoje vila de Taperoá, 
encarregando-se a direção da colônia a uma co-
missão presidida pelo ouvidor da comarca. A 
localidade era saudável, de terras férteis, ótimas 
águas, com cachoeiras ou quedas próprias para 
o movimento de máquinas; mandou-se derru-
bar matas, fazer roçados, construir um pequeno 
engenho para ralar mandioca, edificar suficiente 
quantidade de casas para todos os colonos, uma 
para botica e residência do cirurgião, outra para 
o capelão e uma capela separada; deu-se ferra-
menta para lavoura, e enquanto esta não ofere-
cesse meios de subsistências, uma ração diária 
a cada indivíduo. Nada bastou para contrastar a 
má escolha dos colonos os quais, dados à imora-
lidade, à embriaguez e a todos os vícios, aban-
donaram a colônia, vendendo as ferramentas e 
espalhando-se por diferentes lugares apenas se 
lhes suspendeu a diária. De uma semelhante co-
lônia resta, pois, somente a triste lembrança de 
sua existência.

Em resumo: durante o reinado do imperador Pedro I (1822-
1831) tivemos então outras duas tentativas de colonização estrangeira: 
1ª) no ano de 1822 uma colônia de alemães em Ilhéus, que se desbara-
tou por não ter sido devidamente preparada a sua recepção, alojamento, 
ferramentas, etc; dentre eles, alguns começaram a plantar cacau, outros 
se estabeleceram no local chamado Cais. E a 2ª) de irlandeses, denomi-
nada Santa Januária, instituída a partir de 1828 em Nova Boipeba (a 
sede do município foi transferida para Taperoá em 1847) onde houve a 
devida preparação, mas parece que os colonos não se adaptaram talvez 
ao clima ou à diferença de condições em relação à sua terra e acabaram 
abandonando a colônia.

Colonização branca na Bahia durante o período 
regencial 

Em janeiro de 1836, quando governava a província da Bahia 
Joaquim Marcelino de Brito (governou de nov. 1837 a abril de 1838), 
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chegaram a Salvador 149 colonos açorianos vindos da ilha de São Mi-
guel pelo patacho português Cometa, que ficaram hospedados no prédio 
do Trem dos Aflitos. Arnold Wildberger (1949, p. 181) que forneceu 
esta informação, nada disse, porém, sobre o destino que eles tiveram 
posteriormente.

Em 1837 foram exilados 62 presos políticos do Estado Pontifí-
cio. Eram Italianos que, por acordo feito através de Vicenzo Savi, fo-
ram indultados e enviados para o Brasil. Chegaram à Bahia pela nave 
Madonna dele Grazie no dia 22 de abril, mas a Sociedade de Coloni-
zação não reconheceu as providências do seu representante alegando 
que encarregara Savi de recrutar lavradores lombardos e este extrapo-
lara recrutando condenados políticos e alguns lavradores livres prove-
nientes do Estado Pontifício. O comandante do navio, em vista da não 
receptividade na Bahia, convenceu contudo os colonos a desembarca-
rem no 4º dia após a chegada acomodando-os em precário alojamento 
e fornecendo alguns víveres que tinha a bordo. Exauridos os recursos, 
veio em socorro deles a generosidade de alguns italianos residentes 
em Salvador (o prof. Majola, o dr. Persiani, o comerciante Bernardo 
Sanmichele e outros) que deram emprego a alguns deles que, assim 
ajudados, foram se ajustando ao novo ambiente. Estes italianos podiam 
com facilidade conseguir empregos pois possuíam habilitações profis-
sionais de que o meio carecia: eram sapateiros, ferreiros, marceneiros, 
tintureiros, açougueiros, cocheiros, padeiros, alfaiates, amoladores, 
pedreiros, barbeiros, chapeleiros, ourives, farmacêutico, lavradores, 
maquinista, agrônomo, livreiro, despachantes, dourador, ebanista, pin-
tor,... Uma observação interessante sobre eles aconteceu no final deste 
ano de 1837: quando irrompeu em Salvador o movimento federalista 
conhecido por Sabinada, vários dentre eles, adeptos de idéias liberais, 
aderiram e dele participaram (3 foram feridos em combate, um foi mor-
to). Vencido o movimento pelas forças legais, alguns voltaram à Itália, 
outros mudaram-se para o Rio de Janeiro e naturalmente depois disso 
falharam outros entendimentos já iniciados para a vinda de uma leva de 
presos políticos de Nápoles. Quando o Pio IX assumiu o poder ponti-
fício, alguns emigrados obtiveram anistia e retornaram à pátria. (AZE-
VEDO,1989, p. 19-22).
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Colonização por iniciativa governamental de 1840 a 
1850

Em 23 de julho de 1840, com o golpe da Maioridade, começou o 
governo de Pedro II, nosso segundo imperador. Costuma-se dividir seu 
longo governo (1840-1889) em 3 períodos distintos: a) lutas internas e 
paz externa, de 1840 a 1849; b) lutas externas e paz interna, de 1850 a 
1870 e c) Ocaso do Império de 1870 a 1889 (AVELLAR,1970, p. 227) .

Durante o início de administração de D. Pedro II (1840-1850) 
ainda persistiam alguns remanescentes de lutas republicanas vindas do 
período regencial (revolta dos Balaios no Maranhão e República de Pi-
ratini ou Farroupilha no sul do país), concluídas pela Revolução Praiei-
ra em Pernambuco em 1848.

O presidente da província baiana Francisco José de Souza So-
ares d´Andrea, nomeado pelo imperador (governou de 22/11/1844 a 
04/08/1846), pretendendo fundar estabelecimentos na região sul da 
Bahia, enviou uma expedição para a região do rio Mucuri com o juiz 
de Direito de Caravelas, Caetano de Almeida Galeão, e o missionário 
capuchinho frei Caetano de Troina para explorar o rio Mucuri procu-
rando aproximar-se dos selvagens da região para aldeá-los. Subiram 
em canoas o rio Mucuri, descobriram e nomearam a cachoeira de Santa 
Clara em 12 de agosto de 1845, e escolheram o local ou sítio para a 
colônia militar que se pretendia fundar (WILDBERGER,1949, p. 282). 

O presidente que lhe seguiu foi Antonio Ignacio de Azevedo 
(governou de 27/8/1846 a 22/9/1847) e este, na p. 12 da Fala que apre-
sentou à Assembléia Legislativa Provincial em 2/2/1847 afirmou que:

Foi organizado por meu antecessor o Regula-
mento das colônias militares e nomeado um 
Oficial reformado para comandante da que se 
havia de estabelecer à margem do rio Mucuri 
para proteger os habitantes de Caravelas da 
invasão dos índios bárbaros e ir chamando à 
sociedade civil as hordas errantes destes in-
dígenas, merecedores de melhor sorte. Foram 
tantos os embaraços que encontrou em sua mis-
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são apostólica Fr. Caetano de Troina encarre-
gado da catequese dos índios que habitam as 
margens do Mucuri, houve tanta dificuldade em 
achar indivíduos que servissem para a colônia 
militar projetada, que o religioso capuchinho 
pediu sua demissão a meu antecessor, e este 
apesar do afã com que se empenhara em tão 
útil estabelecimento declarou no ato de largar a 
presidência desta província que desesperava de 
tal empresa, que tinha sido impossível realizar 
por falta de cooperação que é necessário achar 
no povo para levar ao fim semelhantes estabe-
lecimentos. Certo dos desejos que mostra o Juiz 
de Direito de Caravelas de ver estabelecida a 
colônia de Mucuri, encarreguei-o de dispor in-
divíduos de sua comarca para nela se alistarem 
e determinei ao comandante da dita colonia que 
para ali fosse quanto antes com os poucos indi-
víduos que aqui pôde matricular para de acordo 
com o dito Juiz de Direito dar começo ao es-
tabelecimento. Acaba de partir o Comandante 
com 30 praças, e 40 pessoas de família desta 
Colônia. A falta mais sensível é a de um mis-
sionário que se dedique à catequese d´alguns 
índios sem reparar nos obstáculos.

A colônia militar do Mucuri, criada em 1846 tanto para bene-
fício da navegação do rio, como para chamar a aldeamento os índios 
Giporocas, que em grande quantidade habitavam aqueles lugares, já em 
1848 se achava em mau estado. O então presidente da província baiana 
João José de Moura Magalhães relata nas p. 43/4 de sua Fala à Assem-
bléia Legislativa sobre sua transferência para a vila de Porto Alegre:

Segundo as informações que tenho do Juiz de 
Direto de Caravelas, foi ela assentada junto à 
Lagoa da Arara, lugar pouco salubre e sujeito 
a febres endêmicas, de modo que em menos 
de dois meses faleceram cinco homens, duas 
mulheres e nove crianças, tendo igualmente 
sucumbido o Comandante da Colônia. Insta o 
juiz que seja transferida para o lugar das Quei-
madas, perto da cachoeira de Santa Clara, como 



 169 Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p. 157-187, jan./dez. 2017  |

o mais apropriado. Cumpre observar que tendo 
adoecido o cirurgião da colônia que para lá fora 
e quase todos os colonos, o juiz os fez transfe-
rir para Porto Alegre; mudança esta que con-
correu para diminuir a intensidade do mal, não 
estando porém todos os colonos perfeitamente 
bons. Tendo nomeado um tenente coronel para 
comandante da colônia, foi ele encarregado da 
transferência indicada, depois do mais sério 
exame e informações indispensáveis. Existem 
na colônia 32 choupanas muito acanhadas; 
tem-se feito algumas plantações, em diminuta 
escala, de mandioca, feijão e cana; as terras cul-
tivadas não excedem a três tarefas. A população 
compunha-se de 36 homens, 28 mulheres e 49 
crianças, mas hoje está diminuída pelos óbitos 
que tem havido.

Francisco Gonçalves Martins, que governou a província baiana 
de 12/10/1848 a 03/05/1852, enviou uma comissão para estudar o esta-
do da colônia Mucuri, mas esta, em seu relatório final acabou afirmando 
que: 

Tudo quanto resta da colônia são poucas ferra-
mentas estragadas, inválidos e velhos, e talvez 
três indivíduos aptos para o trabalho! Se o go-
verno quer, prossegue ela, continuar a empresa, 
deve novamente começar por que nada se há 
feito (Fala apres. 4/7/1849, p. 13).

Como resultado desta comissão, a colônia foi finalmente dissol-
vida por ato de 6 de junho de 1849, segundo relata o 2º vice-presidente 
da província que estivera em exercício, João dos Reis de Sousa Dantas, 
à p.84 do relatório com que passou a administração da província ao 
Cons. Pedro Luiz Pereira de Souza em 29 de março de 1882.

Neste primeiro período do reinado de Pedro II a única iniciativa 
ocorrida em relação a colonização foi o Regulamento para as colônias 
militares e a tentativa de criação de uma delas nas proximidades do rio 
Mucuri. 
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Colonização branca na Bahia entre 1850 e 1870

Em março de 1857 o presidente da província da Bahia João Lins 
Vieira Cansanção de Sinimbu (governou de agosto 1856 a maio 1858) 
celebrou com Higino Pires Gomes um contrato para que este introdu-
zisse e empregasse em alguma de suas propriedades um certo número 
de colonos europeus. Adiantou-lhe um empréstimo de 30:000$000 sem 
juros; o contrato foi modificado em maio de 1858 e somente em de-
zembro de 1859 começaria a ser posto em pratica com a introdução dos 
colonos. Ele obtivera, por transferência que lhe fizera o Major Bernar-
dino José de Magalhães, 19 famílias de nacionalidade alemã composta 
de 100 pessoas, o que Higino Pires Gomes participou em 29 de julho de 
1861 ao vice-presidente José Augusto Chaves em exercício na provín-
cia (de 1º/06 a 24/12 de 1861). Pouco depois este governante recebeu 
por parte dos colonos uma representação em que se queixavam do mau 
tratamento que desde a viagem até o presente haviam recebido ressal-
tando a falta de observância das promessas feitas e das condições esti-
puladas no respectivo engajamento. E ainda o vice-cônsul da Saxônia 
oficiou-lhe reclamando providências a bem dos mesmos colonos. José 
Augusto Chaves nomeou uma comissão de inquérito composta de três 
pessoas, inclusive o engenheiro André Przewodowski que seguiu para 
o local a fim de investigar a veracidade dos fatos.

Autorizado por Aviso do Ministério do Império de 20/06/1857 
o presidente da província baiana seguinte, Francisco Xavier Paes Bar-
reto, celebrou em nome do Governo Imperial um contrato com Tomás 
Pedreira Geremoabo em que este se obrigava, mediante um empréstimo 
de 20:000$000 a mandar vir da Europa 70 trabalhadores com suas famí-
lias e estabelecê-los em sua fazenda denominada Engenho Novo, pelo 
sistema de pareceria. Em março de 1859 estes colonos já se encontra-
vam na província. Anteriormente a isto, Geremoabo havia recebido em 
sua fazenda 40 colonos que mandara contratar em Portugal, mas den-
tro de pouco tempo estes colonos, com exceção de dois, abandonaram 
o estabelecimento, sem terem pago as dívidas que haviam contraído 
(certamente referentes à passagem de vinda, instrumentos de trabalho e 
gêneros de alimentação).

Em agosto de 1857 achava-se já estabelecida uma Colônia Agrí-
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cola Nacional às margens do Rio de Contas, com o título de N. Sra. da 
Conceição, Tinha 54 família com um total de 271 pessoas. No anexo à 
Fala do Presidente João Lins Vieira Cansanção do Sinimbu apresentado 
em 1º de setembro de 1857 temos informações sobre esta colônia. Os 
colonos que para lá seguiram:

[...] deram início aos trabalhos e se abrigaram 
em ranchos provisórios por eles construídos. 
A colônia sofreu oposição nos distritos de Ma-
raú, Barcelos e Rio de Contas por acharem que 
o diretor dela vinha fazer um rigoroso recruta-
mento mandando-os algemados para a capital. O 
diretor solicitou ao presidente da província que 
se comunicasse com as autoridades para desfa-
zerem tais persuasões para não sofrer a colônia 
qualquer alteração que pudesse impedir sua 
continuidade. O diretor pediu ao colono Manuel 
Euzebio da Rocha que lecionasse os primeiros 
rudimentos da língua aos meninos nas horas va-
gas, o que ele tem feito. Ele foi aluno da Escola 
Normal tendo frequentado somente um ano, mas 
não acabou o curso por falta de meios; julgando-
-o habilitado em alguma coisa, o diretor pedia 
a nomeação interina do mesmo. Muitas pessoas 
vizinhas à colônia e de outros distritos pediam 
ao diretor para levantar casas junto à capela que 
se tem de levantar, sujeitando-se a pagar os foros 
completos e para isto o diretor pediu autorização 
ao presidente da Província.

Em 1859, na Fala que apresentou perante a Assembléia Legisla-
tiva o presidente Francisco Xavier Paes Barreto (governou de set.1858 
a abril 1859) afirmava que a colônia nacional do Rio de Contas nenhum 
incremento tinha tido (p. 14). Em seguida contou que para facilitar as 
comunicações desta colônia com a vila que ficava a beira-mar, mandara 
para lá o engenheiro André Przewodowski a fim de proceder aos estu-
dos preliminares da estrada que deveria ser aberta entre aquelas duas 
localidades. 

Já em 1862 o presidente da província Joaquim Antão Fernandes 
Leão (governou de dez./1861 a set./1862) afirmava à p. 72 de sua fala:
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Os colonos que para ali foram mandados pre-
feriram entregarem-se ao corte de madeiras 
que lhe proporcionava meios mais prontos de 
satisfazer as suas precisões do que o penoso 
trabalho da cultura das terras, que além de de-
mandar despesas do primeiro estabelecimento 
e de empate até que pudessem os produtos ser 
levados ao mercado, ainda deveria ser onerada 
com o transporte. Acresce que ainda não está 
resolvida a questão da propriedade do terreno 
em que é situada a colônia e nem distribuído 
ele com lotes a cada uma das famílias, como 
era mister para que nascesse daí o estimulo para 
o trabalho. O capelão que para lá foi, voltando 
imediatamente por lhe parecer desnecessária a 
sua presença enquanto não houvesse capela e a 
população não se fixasse.

Mais uma colônia que não deu certo como tal, infelizmente.

Em 1858 a Cia. de Minas de ouro do Assuruá mandou vir da 
Alemanha 150 colonos trabalhadores com suas famílias para os seus 
serviços de mineração. De início correu bem, mas em 1859 o presiden-
te da província Francisco Xavier Paes Barreto soube que alguns dos 
trabalhadores alemães havia se rebelado contra o engenheiro, também 
alemão, que os dirigia. Na Fala que apresentou à Assembléia Legislati-
va em 1º de março de 1861, o presidente da província baiana Antonio da 
Costa Pinto informou à p. 93/4 a respeito destes colonos:

... foi a Companhia malograda em suas esperan-
ças, pois que começou a minerar quando a seca 
principiava a devastar esta província, a ponto 
de se ver ela obrigada a todo serviço, abandonar 
para abrir poços artesianos que ficaram inutili-
zados por não terem os encarregados dessa obra 
conhecimentos precisos e adequados. 18 meses 
depois subia já a despesa a Rs. 118:063$149. 
Uma das causas, senão a principal, do mau su-
cesso da Companhia metalúrgica, foi a impos-
sibilidade em que se viu ela de encanar as águas 
do rio Verde para o lugar da mineração. Isso 
que a outra empresa fora exequível não pode 
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ela conseguir, em razão da pouquidade de seus 
fundos. Continuando a seca, decidiu a Compa-
nhia transportar para a vila dos Lençóis os seus 
trabalhadores, a fim de empregá-los na minera-
ção de diamantes. Mas havendo eles sido licen-
ciados para se retirarem provisoriamente para 
as margens do rio S. Francisco, apenas puderam 
levar 7 para aquela vila. A despesa com essa 
viagem importou em 2.000$000 rs. Entretanto 
os trabalhadores não quiseram mais sujeitar-se 
a nenhum serviço, de modo que a Companhia 
ficou completamente dissolvida. / Empreguei 
esforços para povoar com essa gente a Colonia 
do Rio de Contas, mas nada consegui em razão 
de andar ela dispersa. Eis, pois, como princi-
piou e terminou a Companhia Metalúrgica do 
Assuruá.

No dia 4 de outubro de 1859 foi fundada na capital a “Associa-
ção Baiana de Colonização”, com o capital de 500 contos, em ações de 
100$000, tendo fracassado a tentativa por falta de realização do capital.

Em 14 de dezembro de 1860 o presidente Antonio da Costa Pin-
to celebrou um contrato com Joaquim de Araújo Azevedo para funda-
ção de uma colônia no rio Pardo, que se denominou Colônia do Salto. 
Em 1861 o terreno em que estava estabelecida essa colônia terminou de 
ser medido e demarcado, tendo ali já se edificado um cemitério. Nela 
achavam-se na ocasião 53 famílias com 238 pessoas no total.

Colonização europeia na Bahia entre 1870 e 1889

Em fevereiro de 1868 servia de alojamento para os recém che-
gados colonos um próprio nacional em Monteserrate, por ter sido dali 
transferido o lazareto para a Fazenda Bom Despacho na ilha de Itapari-
ca. Até então, segundo informou o presidente da província baiana José 
Bonifácio Nascentes de Azambuja (governou de jun 1867 a jul 1868), 
na Fala que apresentou perante a Assembléia Legislativa Provincial em 
1º de março de 1863, a despesa com colonização era feita na província 
às expensas dos cofres gerais. 
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No entanto, conforme comprova o Barão de São Lourenço 
(Francisco Gonçalves Martins), quando presidiu a província baiana 
(governou de ago./1868 a abr./1871, com duas pequenas interrupções) e 
apresentou seu Relatório à Assembleia Legislativa em 1º/03/1871 men-
ciona à p. 46 que o Império já pretendia transferir tais despesas para o 
âmbito das várias províncias:

O Governo Imperial se mostra com razão muito 
empenhado em que as províncias cuidem nos 
meios de suprir os braços que escasseiam para 
o serviço da lavoura e neste emprenho expe-
diu a Circular de 30 de janeiro do corrente ano 
que recomenda que os presidentes promovam 
pelos meios a seu alcance a organização de 
associações de lavradores que, assim como na 
província de São Paulo, se proponham a intro-
duzir no Império o maior número possível de 
trabalhadores úteis, conhecedores do serviço a 
que se destinarem. O Governo se compromete 
a auxiliar essas associações, facilitando a vin-
da dos emigrantes e concorrendo para as des-
pesas do transporte. Entende que sob as vistas 
de agentes da confiança das associações, de-
pendentes delas e interessadas no feliz êxito de 
sua comissão, os receios de que se contratem 
indivíduos sem habilitações e garantia devem 
muito diminuir. Também é opinião do Governo 
que a situação atual da Europa promete resul-
tados felizes de empresas que darão imediato 
destino aos emigrantes, assegurando-lhes logo 
os meios de adquirir pelo trabalho uma posição 
isenta de privações. 

 Em 29 de março de 1882 João dos Reis de Souza Dantas ao 
passar a administração da província para o Cons. Luiz Pereira de Sou-
za relatou que no ano de 1870 fora fundada a Colônia Cachoeira, em 
Ilhéus, para estabelecimento dos imigrantes do norte (refugiados da 
seca, certamente). Na ocasião foi nomeado como diretor da colônia o 
religioso capuchinho frei Luiz de Grava. A colônia prosperou, produ-
zindo abundantemente os recursos alimentícios para seus habitantes e 
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para os recém chegados. Seis anos depois de sua fundação, infelizmen-
te, faleceu o diretor, frei Luis de Grava, e não lhe tendo sido dado subs-
tituto, a colônia ficou abandonada, apesar dos terrenos serem férteis, o 
clima excelente e possuir edificações, terrenos medidos e preparados 
e os colonos já se poderem manter com o produto de suas plantações.

O Barão de São Lourenço transmitiu o governo ao 4º vice-
-presidente, Francisco José da Rocha (governou de abril a outubro de 
1871). Ao passar o governo ao presidente seguinte, João José de Almei-
da Couto, este último conta (p. 65 de seu relatório), no que se refere à 
colonização:

Mandei publicar o aviso do ministério dos ne-
gócios da Agricultura, comércio e obras pú-
blicas de 11 de abril, e bem assim o contrato 
a que se refere o mesmo aviso, que o governo 
imperial celebrou com o dez. Bernardo Avelino 
Gavião Peixoto para a introdução de colonos 
europeus nos seus estabelecimentos agrícolas 
na província de São Paulo. Dei conhecimento 
oficial do aviso e do contrato ao Imperial Ins-
tituto Baiano d´Agricultura e à Associação Co-
mercial; mas até agora não se nota nesta provín-
cia movimento algum para aquisição de colono 
europeus. / (p. 66): Alguns esforços em outras 
épocas empregados para tal fim, e infrutíferos, 
parecem ter causado desanimo relativamente a 
essa necessidade tão palpitante em uma provín-
cia quase exclusivamente agrícola, e que não 
pôde deixar de preocupar-se dos meios de subs-
tituir os braços escravos. Aumentam as dificul-
dades o nosso clima, a prevenção contra a febre 
amarela, e sem dúvida as nossas leis. Contudo é 
minha convicção que os maiores embaraços são 
a mesma escravidão e a falta de estradas que 
liguem mais imediatamente os pontos produto-
res com as praças comerciais. Creio muito na 
vantagem do aldeamento de índios, e da coloni-
zação de nacionais, que por ai andam dispersos 
no interior das matas, segregados da sociedade 
e para bem dizer sem as noções precisas de seus 
direitos e deveres para com o país; passando as 
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maiores misérias, sujeitos às pestes, e principal-
mente à varíola; inúteis portanto e somente pe-
sados à província. Enquanto não se estabelecer 
por aqui a corrente de emigração espontânea 
pelas facilidades que para o futuro se lhe possa 
oferecer, me parece que são estes os auxiliares 
que de preferência devemos procurar, prepa-
rando assim no presente o futuro dessas gera-
ções, que de outro modo serão perdidas para a 
comunhão. Entretanto penso que também seria 
da maior conveniência excitar os esforços dos 
interessados e auxiliá-los ainda com sacrifício, 
para aquisição de colonos europeus, mas nada 
pude fazer em tão importante assunto, por me 
faltar o tempo necessário para preparar planos 
gigantescos com o desenvolvimento que eles 
devem ter, alem de não serem asfixiados.

Francisco José da Rocha não acreditava muito na prioridade a ser 
dada a colonos europeus, em função das tentativas fracassadas anteriores, 
das dificuldades do clima, dos problemas de prevenção contra a febre 
amarela que facilmente atingia vários colonos estrangeiros ao chegar, 
mas sobretudo da coexistência com o regime escravista, e da falta de 
estradas ligando pontos produtores às praças comerciais. Pensava ser me-
lhor cuidar-se do aldeamento de indígenas e da colonização de nacionais.

Já o seu sucessor, João José de Almeida Couto (1º vice, esteve 
em exercício no mês de junho de 1872 e de 16/11/1872 a 10/06/1873) 
nos comunica à p. 45 da Fala apresentada à Assembleia Legislativa Pro-
vincial em 1º/03/1873, que:

Por decreto nº 5.117 de 19 de outubro do ano 
próximo passado [1872] foram autorizados o 
Cons. Policarpo Lopes de Leão e o com. Egas 
Moniz Barreto de Aragão a importarem por si 
ou por uma companhia que organizassem até 
dez mil emigrantes agricultores e trabalhadores 
rurais, de procedência do norte da Europa, em 
execução do respectivo contrato que celebra-
ram com o Governo Geral em 5 de fevereiro 
daquele ano e da lei provincial nº 1247. 
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Aprouve ao governo nessa ocasião fazer uma 
pequena alteração no referido contrato de 5 de 
fevereiro, no intuito de melhor garantir o trata-
mento e acomodações dos emigrantes a bordo e 
de desvanecer o preconceito que se tem apode-
rado do ânimo dos governos europeus a respei-
to dos contratos de parceria neste Império. Os 
empresários comunicaram à Presidência que, 
de acordo com importantes casas de Hambur-
go e Antuérpia, já bem conhecidas do Governo 
Geral, estabeleceram as primeiras colônias na 
comarca de Porto Seguro, no rio  Comandatuba 
e lugar denominado Porto do Mato, à margem 
do rio Poxim. A 1ª expedição de colonos ale-
mães partiu de Antuérpia a bordo no navio 
Wangerland em número de 155, acompanhan-
do-os um sacerdote, um mestre-escola, um mé-
dico, um boticário e um enfermeiro. Deram-se 
as providências necessárias a fim de que aquele 
navio não sofra demora alguma em nosso por-
to, onde tocará apenas para receber empregados 
da alfândega e um prático para levá-los ao seu 
destino.

Borges de Barros, em sua obra À margem da História da Bahia 
(1934, p. 458) falando das colônias criadas na Bahia menciona que em 
1873 foi celebrado um contrato com o Governo Imperial em virtude do 
decreto de 24 de maio deste ano e O cons. Polycarpo Lopes de Leão 
e o comendador Egas Moniz Barreto de Aragão fundaram os núcleos 
coloniais intitulados Moniz, Theodoro e Rio Branco, anexando-se-lhes 
depois o Carolina e o Poço. Eram compostos por colonos alemães e 
poloneses, mas não produzindo eles resultados, o Governo Imperial por 
decreto de 31 de julho de 1874 rescindiu o contrato passando para o 
Estado todos os bens imóveis e semoventes.

Em 1882 João dos Reis de Souza Dantas relata sobre este con-
trato que:

Em 1873, e em virtude do contrato celebrado 
com o Governo Imperial nos termos do decreto 
nº 5.291 de 24 de maio do dito ano, o conse-
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lheiro Polycarpo Lopes de Leão e o comenda-
dor Egas Moniz Barreto de Aragão fundaram 
as colônias Muniz, Theodoro e Rio Branco para 
alemães, tendo a Muniz anexo o núcleo Caroli-
na e a Theodoro o do Poço. 

Rescindido o mencionado contrato em virtude 
do decreto nº 5.703 de 31 de julho do ano se-
guinte [1874], passaram ao domínio do Estado 
não só as colônias fundadas por aqueles cida-
dãos, com todos os prédios, embarcações, gado 
de qualquer espécie, instrumentos agrários ou 
outros próprios para o trabalho, plantações e 
outras benfeitorias e bens de qualquer nature-
za existentes nos ditos estabelecimentos, mas 
também o contrato que celebraram com Jorge 
Adolpho Stolze para a introdução de 50 famí-
lias no lugar denominado Carolina, e o direito 
que tinham os mesmos de exigir dos imigrantes 
estabelecidos naquelas colônias pagamento do 
preço das terras que lhes foram distribuídas e 
dos adiantamentos feitos, quer para seu trans-
porte da Europa até as mesmas colônias, quer 
para seu sustento, tratamento e vestuário, fi-
cando os imigrantes responsáveis para com o 
Governo Imperial pela indenização de todas as 
despesas realizadas com o seu estabelecimento.

Foram tais colônias fundidas em uma só, a Rio 
Branco, extinta por ato da presidência de 1878, 
seguindo para o Rio de Janeiro os colonos ale-
mães que a constituíam, em número de 76 entre 
homens, mulheres e meninos, conforme o seu 
pedido.  

De 10 de junho a 22 de outubro de 1873 governou a Bahia o seu 
4º vice-presidente, José Eduardo Freire de Carvalho que, ao passar a 
administração ao presidente nomeado, Com. Antonio Cândido da Cruz 
Machado no dia 22/10/1873, relatou existirem na província quatro co-
lônias, sendo duas de nacionais e duas de estrangeiros a cargo de uma 
empresa contratada pelo governo imperial. As colônias nacionais eram 
a Comandatuba, dirigida pelo Juiz de Direito da Comarca de Ilhéus, 
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e a da Cachoeira, sob a direção do capuchinho frei Luiz de Grava, 
ambas em estado lisonjeiro. As colônias de estrangeiros, de que eram 
empresários o conselheiro Polycarpo Lopes de Leão e o comendador 
Egas Moniz Barreto de Araújo, eram: a Moniz, localizada também em 
 Comandatuba, e a Theodoro, na margem do Una. Para ambas já tem 
vindo um número crescido de imigrantes. Sobre estas duas últimas, po-
rém, ressalta:

(p. 26): Para ambas já tem vindo um número 
crescido de imigrantes. Podendo-se calcular 
aproximadamente em 1600 colonos os que já 
nelas existem. Em sua maior parte são de nacio-
nalidade alemã, no entanto, um grande número 
de polacos. O estado destas colônias, se não é 
por ora satisfatório, não é também desanima-
dor; elas tendem a prosperar, segundo as infor-
mações obtidas. Devo, no entanto ponderar que 
a introdução dos imigrantes polacos não tem 
produzido bom resultado, visto que são eles 
demasiadamente exigentes e turbulentos. Nelas 
se tem dado conflitos, quer entre eles mesmos, 
quer entre eles e os nacionais ali empregados. / 
(p. 27): Logo que tive notícia do conflito dado 
na colônia Moniz em data de 10 de julho, fiz se-
guir o dr. Chefe de polícia para ali com 100 pra-
ças de linha e do corpo de polícia, o qual, com 
as acertadas providências que deu, conseguiu, 
de acordo com os diretores, acalmar os ânimos 
exaltados, sendo despedidos os que mais se ti-
nham excedido. Os acontecimentos que ultima-
mente tiveram lugar na colônia Theodoro são 
mais lamentáveis, tendo deles resultado a morte 
de um colono. Pelas informações que vieram ao 
meu conhecimento, vê-se que a causa colonos 
polacos no sentido de ser retirado o juiz comis-
sário João Evangelista Przewodowsky e os tra-
balhadores nacionais. Reconhecendo eu a ne-
cessidade de manter-se a tranquilidade naquela 
colônia, fiz seguir para ali um destacamento 
de polícia determinando que se instaurasse o 
procedimento judicial que coubesse no caso 
e lembrando ao dr. juiz de direito de Ilhéus a 
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conveniência de sua presença no lugar. Orde-
nei também que voltassem os colonos, os quais 
tinham vindo presos para esta capital. É de es-
perar que, depois de tais providências cessem 
semelhantes conflitos e aquelas colônias preen-
cham o fim para que foram estabelecidas, cor-
respondendo aos sacrifícios feitos pelos cofres 
gerais e provinciais. 

Por Aviso de 21 de setembro findo, comunicou-
-me o governo imperial ter sido nomeado o con-
selheiro Augusto Nascentes de Azambuja para, 
em comissão, vir examinar o estado em que se 
acha a colônia Moniz e verificar o modo como 
tem sido cumpridas pelos empresários as cláu-
sulas do contrato que celebraram com o mesmo 
governo, ao qual se refere o decreto nº 5291 de 
21 de maio deste ano [1873], em novação dos 
anteriores. Tendo chegado a esta capital, e apre-
sentando-se-me aquele comissário, prestei-lhe 
prontamente todos os esclarecimentos ao meu 
alcance relativos à dita colônia, e pus à dispo-
sição do mesmo, para o auxiliar nos trabalhos 
de sua comissão, o empregado adido ao arsenal 
de marinha Manuel Pedreira de Cerqueira, e o 
oficial da comissão censitária anexa à secre-
taria desta presidência, João Antonio de Góes 
Tourinho. Por ofício de 2 do corrente, expedi 
ordem à companhia baiana para que tivessem 
eles passagem para Comandatuba, e nesta mes-
ma data oficiei ao dr. juiz de direito de Ilhéus e 
aos diretores da mesma colônia, recomendan-
do-lhes que prestassem ao referido comissário 
todos os auxílios e mais esclarecimentos de que 
carecesse para o bom desempenho da missão a 
seu cargo. Efetivamente no dia 4 seguiu a dita 
comissão para Comandatuba no / (p. 28): vapor 
S. Francisco e por ofício do 9 comunicou-me o 
conselheiro comissário haver chegado na tarde 
do dia 5, encontrando o maior interesse da parte 
do comendador Egas Moniz, diretor da colônia, 
em habilitá-lo com os esclarecimentos de que 
podia dispor, e acrescentando que no dia 11 par-
tia para a colônia Theodoro.
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Já em 1876 achavam-se extintas as colônias Muniz e  Theodoro, 
e também a colônia que existira no extinto aldeamento denominado São 
Fidelis em Valença, ficando conservada apenas a colônia Rio Branco 
para a qual foram transferidas as famílias alemães restantes daqueles 
núcleos. Sobre esta informa o presidente Luiz Antonio da Silva Nunes 
na p.107 de seu Relatório à Assembléia Legislativa em 1º/05/1876:

A colônia Rio Branco acha-se em estado prós-
pero trabalhando os colonos com ardor, boa 
vontade e notável êxito, contando-se já planta-
ções em grande escala, lotes discriminados e ca-
sas provisórias. O Governo Imperial  mostra-se 
resolvido a manter esta colônia, dando-lhe os 
meios de que carece para o seu desenvolvimen-
to e a fim de que alcance o futuro que parece 
prognosticar-lhe a uberdade do seu solo e a sa-
lubridade do seu clima.

Em 1877 aconteceu uma grande seca em quase todo o norte 
e nordeste brasileiro e muita gente desceu para a Bahia em busca de 
melhores condições, especialmente vindos da província do Ceará. O 
Governo Imperial determinou que muitos flagelados fossem encami-
nhados para Jequiriçá, onde se formou uma colônia, dirigida por padres 
capuchinhos do convento da Piedade em Salvador. O 1º diretor foi frei 
Carlos de Bagnone substituído depois por frei Estevam Maria da Hun-
gria, que ficou até a colônia ser extinta, quando não mais se precisou da 
direção e assistência pública (MARINO,1950,v. IV, p. 544).

No ano de 1878 a colônia Rio Branco foi extinta seguindo os 76 
colonos alemães que a constituíam para o Rio de Janeiro em 21 de abril 
deste ano, conforme seu pedido.

O então presidente da província baiana, cons. Barão Homem de 
Mello [Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello] pretendeu na 
ocasião estabelecer naquela colônia os retirantes cearenses flagelados 
pela sêca que se encontravam abrigados no Arsenal de Marinha, desde 
que com isto concordassem.

O presidente Antonio de Araújo de Aragão Bulcão, em sua Fala 
perante a Assembleia baiana em 1º/05/1880 menciona às p. 42/43 a 
criação de uma Colônia Agrícola:
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Sendo mui crescido o número de menores que 
vagam pelas ruas desta cidade em completo 
abandono, e quase todos expostos ao vicio, foi 
pelo Dr. Chefe de Polícia [desembargador José 
Antonio da Rocha Viana] criada uma Colônia 
agrícola para nela serem empregados os ditos 
menores. Para levar a efeito seu desejo obteve 
aquela autoridade que o Dr. /(p. 43) Domingos 
Carlos da Silva estabelecesse a colônia em suas 
fazendas denominadas Tobá, Fazendas Peque-
na e Grande, na Ilha dos Frades em distancia de 
duas horas de viagem. Nelas pode ser emprega-
do número superior a 200 menores. Na última 
das ditas fazendas existe já uma escola primária 
e estão em andamento as principais edificações 
nas quais trabalham 12 menores remetidos para 
ali pelo Dr Chefe de Polícia. O estabelecimento 
é destinado não só à agricultura como à indús-
tria. 

A colônia agrícola foi estabelecida e montada gradativamente, 
pois todas as despesas eram por conta do particular Dr. Domingos Car-
los, seu proprietário e diretor e ia prestando resultados pois já tinha 
algumas oficinas e trabalhos em que emprega os menores que foram 
para lá remetidos. Lá recebiam alimentação regular e vestuário próprio 
para o trabalho, e eram tratados de suas enfermidades. O seguinte chefe 
de Polícia Dr. Virgílio Silvestre de Faria, ao assumir, teve com o Dr. 
Domingos Carlos uma conversa em que lhe mostrou a necessidade de 
tornar completamente oficial a colônia sob sua direção, no que ele con-
cordou, tendo ido à corte tratar deste assunto. Na sua volta comunicou 
ao chefe de polícia, sem explicitar as razões, ter tomado a resolução de 
extinguir a colônia, embora ela continuasse a existir por algum tempo 
para se ver que providência poderia ser tomada. Alguns meses apenas 
passados, recebeu o chefe de Polícia do Juiz de órfãos da capital um ofí-
cio, ao qual vinha anexada a cópia de um parecer do Curador geral dos 
órfãos onde ficava claro que ambos receberam mal a instituição desta 
colônia e pediam prontas providências no sentido de extingui-la. Os 11 
menores então existentes na colônia foram postos à disposição do Juiz 
de Órfãos, que lhes foi dando destino.
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Braz do Amaral (1918, p. 97) menciona ainda a instituição em 
Salvador no ano de 1888 de uma Inspetoria de Terras e Colonização, 
e pouco depois o governo criou um burgo agrícola na ilha de Itapa-
rica nas fazendas adquiridas pela província Boa Vista, Gago, Pinto e 
Vera Cruz, que foi denominado burgo Virgílio Damásio. Para lá foram 
enviados colonos estrangeiros (polacos e franceses) e nacionais, mas 
parece que eram mais gente de cidades do que agricultores. Constru-
íram para eles casinhas cobertas de zinco, que esquentavam muito no 
verão, ou de barro, que eram inundadas em épocas de grandes chuvas. 
O impaludismo devastou severamente a colônia, e quando terminou a 
verba para ela consignada, deixaram de ser pagos salários por algum 
tempo e quando finalmente pagaram os salários atrasados, os colonos 
estrangeiros resolveram ir embora, levando instrumentos agrícolas e o 
que mais puderam carregar. Os colonos nacionais foram menos atingi-
dos pelo impaludismo, e por estarem mais afeitos ao clima, gozavam 
de melhor saúde, realizando melhor trabalho agrícola que os estrangei-
ros. Os arados e aparelhos agrários mais sofisticados empregados pelos 
colonos estrangeiros quebravam e estragavam facilmente nos terrenos 
da ilha, enquanto que os nacionais, trabalhando com a simples enxada, 
obtinham melhores resultados. Certamente muitos deles continuaram 
morando e trabalhando na própria ilha de Itaparica.

Concluímos que, apesar das inúmeras tentativas de colonização 
européia – e mesmo nacional, para estabelecimento dos flagelados pela 
seca – ao longo do Império, tais núcleos acabaram não prosperando 
e não deixando uma marca considerada relevante na história baiana, 
como ocorreu em outras províncias do Império. 

Por esta razão temos poucos registros não oficiais a respeito de-
les, e o tema não é considerado efetivamente relevante e digno de uma 
atenção mais minuciosa pela maioria dos historiadores que trataram do 
período monárquico baiano.
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Patrimônio cultural imaterial e a mediação  
com o turismo

Resumo:
A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte do município da Cachoeira no es-
tado da Bahia, surgiu possivelmente na segunda década do século XIX, fruto de 
uma aliança entre as etnias jege e nagô que viviam na região. Suas festividades 
são realizadas todos os anos entre os dias 13 a 17 de agosto. Sua organização 
e preservação sempre foi mantida e passada de geração a geração através da 
oralidade. O IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) fez 
o registro no Livro Especial de Eventos e Celebrações da confraria em 01 de 
Julho de 2010 como Património Imaterial da Bahia.

Palavras-chave: Irmandade de Nossa da Boa Morte, aliança, etnias jeje e nagô, 
festividades. 

Abstract:
The Brother hood of Our Lady of the Good Death from the city of Cachoeira, 
in the state of Bahia, possibly appeared in the second decade of the nineteenth 
century, the result of an alliance between Jege and Nago ethnic groups living in 
the region. Its festivities are held every year from 13 to 17 August. Its organiza-
tion and preservation has always been maintained and passed from generation 
to generation through oral tradition. The IPAC (Institute Artistic and Cultural 
Heritage of Bahia) made   the record in the Special Book Events and Celebra-
tions of the confraternity on July 1, 2010 as Intangible Heritage of Bahia.

Keywords: The Brother hood of Our Lady of the Good Death, aliance, Jege 
and Nago, festivities.

Cultura imaterial

A Convenção da Unesco realizada em 17 de Outubro de 2003 
em Paris, para a salvaguarda do Patrimônio Imaterial considera como 
patrimônio cultural imaterial 
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[...] as práticas, representações, expressões, co-
nhecimentos e aptidões — bem como os ins-
trumentos, objetos, artefatos e espaços culturais 
que lhes estão associados — que as comunida-
des, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos 
reconheçam como fazendo parte integrante 
do seu patrimônio cultural. Esse patrimônio 
cultural, imaterial, transmitido de geração em 
geração, é constantemente recriado pelas co-
munidades e grupos em função do seu meio, da 
sua interação com a natureza e da sua história, 
incutindo-lhe um sentimento de identidade e de 
continuidade, contribuindo, desse modo, para a 
promoção do respeito pela diversidade cultural 
e pela criatividade humana (Artigo 2º/1).1

Seguindo essas diretrizes da Unesco, o Brasil, como 
 Estado-membro, o IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia) através do pedido que a Irmandade da Boa Morte de Cachoeira, 
elaborou um dossiê que resultou no registro da referida confraria como 
Patrimônio Imaterial da Bahia2. Para elaboração do dossiê os técnicos do 
Ipac implementaram um processo de pesquisa com as seguintes fases:

• Pesquisa documental no acervo da Irmandade, Arquivo Públi-
co Municipal, Arquivo da Cúria Metropolitana;

• Pesquisa iconográfica no acervo da Irmandade, Fundação 
Pierre Verger e jornais;

• Levantamento bibliográfico referente ao tema;

• Entrevista com as irmãs, estudiosos e autoridades leigas e re-
ligiosas ligadas à Irmandade e à Festa;

• Acompanhamento da preparação e dos rituais da Festa;

• Registro de histórias de vida e observação participante;

1 CABRAL, Clara Bertrand. A Convenção da UNESCO: Inventários e Salvaguarda. 
Comissão Nacional da UNESCO.

2 Cadernos do Ipac, 2. Festa da Boa Morte. 2. ed., revisada e ampliada. Salvador: Ipac; 
2011; p. 9.
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• Registro videográfico e fotográfico dos rituais e etapas da Fes-
ta3.

Análise teórica: escravidão e religiosidade

A assimilação do catolicismo pelo escravos e libertos ocorreu no 
Brasil Colônia e Império como iniciativa do governo português, através 
da introdução das confrarias e irmandades, como mecanismo de cate-
quese.4 Existiram diversas irmandades, algumas delas converteram-se 
em instrumento de muito poder, cujos membros pertenciam à nata da 
elite colonial branca. A diferenciação entre elas tornou-se comum, ba-
seada na estratificação social e também racial. No pico ficavam as san-
tas casas de misericórdia que controlavam uma grande teia filantrópica 
de hospitais, recolhimentos, orfanatos e cemitérios.5 Caminhando por 
este raciocínio, as irmandades do Rosário foi um caso típico desta situ-
ação de poder. Elas surgiram no Brasil com a finalidade de promover a 
devoção de Nossa Senhora do Rosário, mas foram subdivididas em ir-
mandades de brancos e pretos, que caracterizavam o conflito de classes 
e etnia.6 Neste sentido, as Irmandades aparecem como instituições que 
desempenharam um papel psicológico na formação de entidades sociais 
reguladoras da diversidade étnica da sociedade colonial brasileira.7

As irmandades se organizavam sob a tutela da Igreja Católica 
em etnias e/ou classes sociais, sob a proteção de um santo católico, que 
seria seu patrono.8 O poder colonial e imperial estimulava a rivalidade 

3 Idem, p. 10.
4 OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. O liberto e seu mundo e os outros. Salvador: Cor-

rupio; 1991. p. 79-80.
5  REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do 

século XIX; São Paulo: Companhia das Letras; 1991. p.51.
6 OLIVEIRA, Maria Inês Cortês de. Obra citada. p. 80.
7  MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Bahia: a cidade de Salvador e seu mercado no sé-

culo XIX; São Paulo: Hucitec; Salvador: Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
1978. p.208.

8 SILVEIRA, Renato da. Pragmatismo e Milagre da Fé; In: REIS, João José. Escravi-
dão & invenção da liberdade: estudo sobre o negro no Brasil. São Paulo: Brasiliense; 
1988. p. 168.
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entre essas instituições, a fim de, como diz a velha máxima, dividir 
para reinar. A maior atividade da confraria era a organização de uma 
procissão anual no dia de seu patrono. Essa procissão era um espaço de 
afirmação para a manutenção ou o aumento do prestígio da irmandade.9

Compromisso e sociedade

Não existe nenhuma documentação escrita que comprove a ori-
gem da irmandade, pois ela surgiu no período da escravatura no Brasil. 
A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da Cachoeira é uma con-
fraria composta somente de mulheres negras, inicialmente nascidas nas 
senzalas. São descendentes de negras alforriadas que vieram da África 
para realizarem o trabalho compulsório.

As irmandades eram associações corporativas que desenvol-
viam no seu interior um conjunto de ações que levavam a atingir status, 
identidade e comunhão.10 As irmandades eram formadas normalmente 
por leigos, mas para que funcionassem era preciso encontrar uma igreja 
que a acolhesse ou construísse a sua e, principalmente, ter aprovado seu 
estatuto ou compromisso pelas autoridades eclesiásticas.11

Os compromissos, além de regularem a administração das ir-
mandades, também estabeleciam outras regras normativas para os 
membros. Os compromissos estabeleciam a condição social ou racial 
exigida dos sócios, seus deveres e direitos. Entre os deveres se desta-
cam a bom comportamento e a devoção católica, o pagamento das anui-
dades etc. Quanto aos direitos, estavam a assistência médica e jurídica, 
ajuda financeira, em algumas, ajuda para compra da alforria, enterro 
para si e para sua família e sepultura na capela da irmandade.12 Por-
tanto, o Termo de Compromisso se caracterizava como uma espécie de 
certidão de nascimento da irmandade, que garantia a formalização de 
sua existência.

9  Idem. p. 168-169.
10 REIS, João José. Obra citada. p. 55.
11 Idem. p. 49.
12 Idem. p. 49-50.
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É oportuno o questionamento do caráter jurídico da Boa Morte. 
Será que era realmente uma irmandade, ou não passou de uma associa-
ção? Um Pai de Santo da Nação JejeMarim, Marcelino Gomes de Jesus 
afirma que a Boa Morte desde o seu nascimento foi uma associação 
de mulheres alforriadas que cultuavam Nossa Senhora da Boa Morte.13 
Não existe nenhuma documentação escrita que comprove a origem , ou 
mesmo, a tradição da irmandade, pois toda gama de conhecimento é es-
sencialmente oral, passado de geração a geração. Existem informações 
que não são transmitidas para o público em geral, são conhecimentos 
restritos às componentes da irmandade. Este conjunto de conhecimen-
tos velados são denominados entre elas de “Segredo da Boa Morte”. Al-
guns historiadores acreditam que este segredo está associado ao sincre-
tismo afro-religioso, como é o caso de Luiz Cláudio Nascimento14, que 
atribui o vínculo com o candomblé como elemento secreto e agregador.

Finalidades de cor

Quando um grupo de mulheres Nagô-iorubás saídas de Salvador 
se encontraram com as mulheres Jeje-nagôs de Cachoeira, resultou na 
criação e organização de uma nova Irmandade de Nossa Senhora da 
Boa Morte.

O objetivo precípuo desta irmandade, só mulheres alforriadas, 
foi da realização de uma promessa a Nosso Senhora da Boa Morte de 
livrar os negros da escravidão. Essas religiosas mulheres consideravam 
a escravidão simbolicamente como uma morte, e nada mais justo para 
elas, da Mãe de Cristo, livrá-los da morte, ou melhor, da escravidão.15 
Essas mulheres alforriadas passaram a trabalhar, até mesmo mendigar, 
a fim de reunir dinheiro suficiente para comprar alforrias de outros 

13 Depoimento de Marcelino Gomes de Jesus. Entrevista realizada por Manoel Passos 
Pereira em 8 de Setembro de 1987.

14 NASCIMENTO, Luiz Cláudio. O Candomblé na Boa Morte. Cachoeira: Fundação 
Maria América da Cruz, 1999.

15 Depoimento da Juíza perpétua D. Estelita de Souza Santana. Entrevista realizada por 
Manoel Passos Pereitra em 2 de agosto de 1987.
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escravos,16 não necessariamente só de mulheres, que ainda estivessem 
no cativeiro.17

Na verdade,esta confraria funcionou como um instrumento 
de luta contra a escravidão, assim como outras irmandades de cor na 
Província da Bahia.18 As guerreiras irmãs da Boa Morte de Cachoeira, 
tinham uma participação ativa na luta contra a escravidão. Além de ar-
recadarem dinheiro para a compra de novas alforrias, elas participavam 
no dia a dia do processo de luta dos escravos contra o sistema escravis-
ta. Quando algum escravo fugia de um determinado engenho de açúcar 
ou residência de algum senhor daquela região, elas buscavam oferecer 
esconderijo aos fujões.19

Essas irmandades de cor converteram-se em importantes ele-
mentos para o sistema de controle social, que reprimia as aspirações 
dos negros, reorientando-as para as atividades lúdicas, expressadas nas 
participações em festas religiosas: missas e procissões.20 A participação 
das irmandades de cor nas cerimônias da igreja representava uma forma 
de canalizar as aspirações do negro, que encontrava nos atos litúrgi-
cos espaços permitidos pela sociedade escravagista, de artificialmente 
igualar-se ao branco.21 Essa participação dos negros na igreja favoreceu 
à popularização do catolicismo.

A rivalidade entre as irmandades sempre fora constante, e con-
tinua sendo presente ainda, mas agora de forma salutar. A mentalidade 
escravista se refletia nas irmandades, toda complexidade das relações 
sociais. Nas confrarias de brancos não era permitido o acesso de negros, 
assim como às dos negros vedavam o ingresso de brancos. O conflito 
racial na verdade regulava a existência das irmandades: brancos, mula-

16  Idem.
17  REIS,João José. Obra citada. p. 49-50.
18 BRAGA, Júlio Santana. Sociedade Protetora dos Desvalidos: uma irmandade de cor. 

Salvador: Ianamá, 1987. p. 20.
19 Depoimento da irmã D. Narcisa Cândida Conceição (Mãe Filinha). Entrevista reali-

zada por Manoel Passos Pereira em 1º de agosto de 1987.
20 BRAGA, Júlio Santana. Obra citada, p. 14.
21 Ibidem. p. 14-15.
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tos e negros, cada grupo possuía sua irmandade.22 A Irmandade da Or-
dem Terceira do Carmo de Cachoeira proibia a participação de pessoas 
de cor no seu quadro.23 Muitas dessas irmandades de cor funcionaram 
como um instrumento de defesa dos negros contra a escravidão no Bra-
sil. Veríssimo de Melo define a ação dessas irmandades como reação 
contra-aculturativa silenciosa em oposição às outras formas, a exemplo 
das revoltas que se sucederam no Brasil, em particular na Bahia.24

Ao longo da sua existência, as negras Jeje-nagôs da Boa Morte 
de Cachoeira desempenharam um papel muito dinâmico na luta contra 
a escravidão. Um membro comprova que

A Boa Morte é parte da escravatura. Ela foi 
instituída pelos escravos dentro do porão, en-
saiando, até o dia em que elas alcançaram a li-
berdade. Então é uma promessa alcançada pela 
negras escravas, e aí vai passando de geração a 
geração.25

Esta mesma componente da irmandade prossegue: 

É uma história muito grande (...) A Irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Morte foi começa-
da, foi fundada esta irmandade pela nação dos 
negros, os negros africanos que eram escravos, 
que botavam o pé na corrente, faz uma promes-
sa que Nossa Senhora da Boa Morte ajudasse, 
Nossa Senhora da Glória que libertasse eles prá 
tirar o pé da corrente, que eles iam reunir uma 
irmandade somente de negras para fazer essa 
Irmandade da Boa Morte. Foi assim que foi 
começada a Irmandade da Boa Morte, o tempo 

22 Ibdem. p. 16.
23  Estatuto da Irmandade da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira.
24 MELO, Veríssimo de. As confrarias de N. Sra. do Rosário como reação contra-acul-

turativa dos negros, apud a obra citada de Braga. p. 20.
25 Mãe D. Filinha. Depoimento citado.
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que tem de negros de alforria no mundo que já 
tem esta irmandade.26 

A Irmandade da Boa Morte foi fruto de uma aliança dos Jejes 
com os nagôs a uma promessa para que a Santa os livrassem da escra-
vidão, foi uma luta pela liberdade que a graça só viria a ser alcançada 
em 13 de maio de 1888.

Mediação: patrimônio & turismo

Quem são elas? De onde vieram? O que elas querem? Quem 
está acompanhando o cortejo sabe que são as componentes da secular 
Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da Cidade de Cachoeira, do 
Estado da Bahia. Aqui, no Brasil, as negras nagôs criaram a Irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Morte da Barroquinha, em Salvador, presumi-
velmente nos anos de 1810. Dez ou vinte anos mais tarde, essas negras 
nagôs se deslocaram para a então Vila de Nossa Senhora do Rosário do 
Porto da Cachoeira, e recriaram, junto ao povo Jêje, a nova Irmandade 
de Nossa Senhora da Boa Morte, como promessa de livrar os negros da 
escravidão. Portanto, segundo as próprias irmãs, uma graça alcançada.

Essas associações religiosas sempre tiveram uma importância 
muito grande em toda a América Latina, para firmar ou confirmar a 
classificação social de seus membros.27 Por esse motivo é que as mu-
lheres da Boa Morte da Cachoeira souberam manter e administrar uma 
estrutura organizacional hierarquizada, com soberania feminina, que 
funcionou e permanece até hoje, também como instrumento de afirma-
ção étnica e política.

O turismo étnico, que é uma vertente do cultural, surge como um 
poderoso elemento de mediação entre o patrimônio imaterial da Bahia 
(a Irmandade) e a comunidade onde ela se insere, pois todos os anos 
durante as suas comemorações no mês de agosto, a cidade de Cachoeira 

26 Ibidem.
27 AZEVEDO, Thales de. As elites de cor numa cidade brasileira: estudo de ascensão 

social e classes sociais e grupos de prestígio. Salvador: Edufba, 1996. p. 117.
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recebe uma quantidade substancial de turistas, nomeadamente de norte-
-americanos, considerados de qualidade impar, pois detém um excelente 
poder aquisitivo que contribui para o aquecimento da economia regional.

Atualmente, o turismo e a cultura estão cada 
vez mais relacionados devido às sinergias que 
conseguem estabelecer e ao seu potencial no 
sentido do desenvolvimento dos locais onde se 
promovem iniciativas de dinamização turística. 
Assim, o turismo cultural apresenta-se como o 
sector com mais rápido e forte desenvolvimento 
dos destinos, sendo uma peça estruturante nos 
factores de motivação e de competitividade28. 

Os poderes públicos com os órgãos ligados à atividade do turis-
mo ainda não promoveram pesquisas de demanda para se ter os dados 
estatísticos de quantos visitantes a pequena cidade de Cachoeira recebe 
durante os dias de festividade de Nossa Senhora da Boa Morte. 

Stephen Selka da Indiana University comprova em seu artigo a 
presença dos turistas norte-americanos: 

The sister hood’s yearly festival attracts crowds 
of visitors, including African-Americans from 
the United States, who come to witness what 
many consider to be one of the most fascinating 
examples of cultural preservation in the African 
diaspora. The celebration of the festival of Our 
Lady of Boa Morte is the sister hood’s primary 
raison d’être29.

buscando a identidade cultural plasmada na diáspora africana, nome-
adamente no Brasil. De maneira empírica deduz-se que a quantidade 
de turistas norte-americanos gira em torno de 600 à 1.000, e o total 

28 PONTE, António; CENTENO, Rui. Os Museus Universitários do Porto e a sua Inte-
gração no Turismo Cultural da Cidade. Porto: Universidade do Porto, 2013.

29 SELKA, Stephen. The sister hood of Boa Morte in Brazil: Harmonious Mixture, 
Black Resistance, and the Politics of Religious Practice. In: Journal of Latin Ameri-
can and Carib bean Anthropology, vol. 13, p. 79-114. 2008. p. 86.
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de turistas em geral ficaria no universo de 10.000 à 15.000 visitantes. 
No ano de 2015 a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia avaliou a 
quantidade de turistas nesta estimativa: 

Com a expectativa de atrair um público de 10 
mil pessoas durante o período de realização dos 
festejos, será aberta, nesta quinta-feira à noite 
(13), a programação religiosa da Festa de Nos-
sa Senhora da Boa Morte. Uma das manifesta-
ções religiosas mais tradicionais da Bahia e que 
acontece há mais de 200 anos no município de 
Cachoeira. A festa segue até segunda-feira (17), 
tendo seu ponto alto no sábado (15)30. 

Já no ano de 2016 a SETUR avaliou que 

Este ano, a festa, Património Imaterial da Bahia 
desde 2010, deve reunir, de acordo com a Se-
cretaria de Cultura e Turismo de Cachoeira, um 
público de cerca de 5 mil pessoas. Visitantes de 
várias partes do Brasil e do mundo, como Esta-
dos Unidos e França, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Curitiba, além de Salvador e outras cidades do 
interior da Bahia, movimentam as ruas do muni-
cípio, mudam a rotina da cidade e incrementam 
a cadeia produtiva do turismo local e da região, 
como meios de hospedagens, bares, restaurantes 
e do comércio em geral. Entre turistas brasileiros 
e estrangeiros, marcam presença também pes-
quisadores da cultura afro-brasileira31 

portanto nota-se um decréscimo do fluxo de turistas. Acreditamos que a 
mediação da confraria com a comunidade pode ser ampliada com a in-
tervenção do poder público, no sentido da geração de novas ocupações 
de trabalho e renda, o que de alguma forma já vem ocorrendo. Portanto, 
a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da cidade da Cachoeira, 

30 www.setur.ba.gov.br (13/8/2015)
31 NECO, Marilena. In:http://www.setur.ba.gov.br/modules/noticias/article.

php?storyid=393
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é um Património Imaterial da Bahia, que se impõe como um atrativo 
cultural na dinâmica do turismo étnico do Estado brasileiro.
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Da improbabilidade histórica de 
haver ou ter havido quilombos 

nas terras do hoje município de 
São Francisco do Conde, Bahia

Carlos Eugenio Junqueira Ayres
Membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

A Baía de Todos os Santos, descoberta por Gaspar de Lemos e 
Américo Vespúcio em 1501, no dia 1º de novembro, dia de Todos os 
Santos, é um grande golfo que se estende de Sul para o Norte no litoral 
brasileiro, com cerca de 1.300 Km2. Seu contorno litorâneo é de 300 
km e possui mais de 50 ilhas e ilhotas. É dividida em duas partes pelas 
ilhas de Itaparica, dos Frades e de Madre de Deus. A parte maior, no 
Leste, em frente a Salvador, é mais profunda e movimentada. A parte 
menor, para os lados do Oeste, é mais rasa, e vai até o município de São 
Francisco do Conde, ao Norte, encontrando lá o seu fim.

Bem nesse fim da baía, há uma bacia de solo fértil, o massapê, 
por quase 400 anos coberta de verdes canaviais. A partir do mar, ela 
se estende em direção Norte, Nordeste e Leste, em aclive suave e com 
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poucas elevações (morros e colinas), até encontrar mais adiante terras 
mais altas de Santo Amaro da Purificação e de São Sebastião do Passé, 
às quais se juntam nesse enorme anfiteatro.

Ao Sul, a bacia é limitada pelo Monte Recôncavo, ponto mais 
alto de toda a região, e a Oeste pela crista das serras de Campinas e do 
Macaco e pela própria baía. A partir da lâmina d’água, estende-se um 
enorme manguezal, e nele serpenteia o rio Guaíba, um extenso bra-
ço salgado de mar, e um segundo, menor, chamado rio de Engenho 
D’Água. A boca do Guaíba está localizada exatamente junto a uma 
ponta de terra conhecida como Marapé, nas imediações da sede do 
município de São Francisco do Conde. Essa denominação, Marapé, é 
conhecida desde a descrição feita por Gabriel Soares de Souza quando 
de sua viagem pela baía por volta de 1575, tendo escrito, logo depois, o 
seu “Tratado Descritivo do Brasil”. 

Soares de Souza, português que se radicou em Salvador, che-
gando a ser vereador na cidade, percorreu todo o litoral brasileiro, do 
Amazonas ao rio da Prata, e entrou pela baía de Todos os Santos, Vale 
do Iguape e rio Paraguaçu. A partir das imediações de Salvador, borde-
jando em viagem de barco, foi descrevendo todos os sítios que encon-
trava, ocupados por pequenos engenhos e fazendas de cana-de-açúcar. 
O objetivo de GSS ao escrever o Tratado foi vender ao Rei Felipe II da 
Espanha e de Portugal a ideia de que o Brasil tinha riquezas infinitas e 
merecia uma atenção maior do reino.

Quanto ao Recôncavo Baiano, este se tornou viável para o cul-
tivo da cana após Mém de Sá, terceiro Governador Geral do Brasil 
(1558-1572), ter expulso os índios que habitavam a região. A partir daí 
a cultura se espalhou, aproveitando as benesses dos solos férteis.

No seu Tratado, Gabriel Soares de Souza cita, nas imediações de 
São Francisco do Conde, o Monte Tamarari com uma igreja no topo (hoje 
Monte Recôncavo), o rio Paramirim, o esteiro de Marapé (o grande man-
guezal), onde, segundo ele, “se começam as terras de Mém de Sá, que 
agora são de seu genro o Conde de Linhares” (Fernando de Noronha), 
(Cap. XXIV, p. 129). E segue GSS até a boca do rio Sergipe do Conde, 
em frente à ilha de Cajaíba, onde naquela época já existiam “bons cana-
viais e roças de mantimentos, a qual é do Conde de Linhares”.
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A partir dessa época, na bacia citada, floresceram e se extingui-
ram inúmeros engenhos e suas plantações, e muitos deles, já na história 
mais recente da Bahia, nos séculos XIX e XX, de uma maneira ou de 
outra, foram palco ou participaram de acontecimentos políticos, sociais 
e econômicos através da ação de seus proprietários.

Segundo o historiador Pedro Tomás Pedreira, em seu livro “Me-
mória histórico-geográfica de São Francisco do Conde”, editado pela 
prefeitura do município em 1984, no ano de 1757, existiam nas Fre-
guesias de São Gonçalo do Amarante, de Nossa Senhora do Monte e do 
Socorro 39 engenhos de açúcar. E em 1923 São Francisco contava com 
seis usinas: São Lourenço, Dom João, Cinco Rios, São Paulo, Colônia 
(depois Santa Elisa) e Capemirim.

Diz Pedreira mais adiante: “No município de São Francisco do 
Conde sempre houve grande interesse pela agricultura em geral, es-
pecialmente a relativa à cana-de-açúcar, mercê do grande número de 
engenhos que ali existiam [...]. E tanto é que nele foi fundada uma im-
portante instituição denominada, em 1832, “Sociedade de Agricultura, 
Comércio e Indústria da Bahia”, e posteriormente “foi construído [...] 
o Imperial Instituto Bahiano de Agricultura, depois Escola Agrícola de 
São Bento das Lajes.” O Imperial Instituto foi inaugurado por D. Pedro 
II em sua viagem à Bahia em 1859.

Os engenhos situavam-se preferencialmente à beira d’água, seja 
no litoral da baía ou às margens de rios e riachos. As hidrovias serviam 
para o escoamento para sua produção assim como o fácil acesso de 
mantimentos que vinham de outros lugares. Isso facilitou, nos séculos 
XVI e XVII, a ação de piratas, principalmente franceses e holandeses, 
que saqueavam os engenhos do Recôncavo.

No esteiro de Marapé, entrando pelo rio Guaíba, em suas mar-
gens situavam-se algumas fazendas e engenhos, como o próprio Enge-
nho Marapé, o Dom João, o Engenho de Baixo e o Engenho D’Água.

As terras dessa bacia, até onde a vista alcançava, eram assim 
divididas em pequenas e médias propriedades, umas juntas das outras, 
mais parecendo um enorme tabuleiro de xadrez. Então, não havia a 
menor possibilidade da existência de quilombos em São Francisco do 
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Conde. O mais perto que se tem notícias de quilombos, ou mocambos, 
de negros fugidos, foi nos chamados “campos de Cachoeira”, já no alto 
platô de São Gonçalo dos Campos, região que antes fazia parte de Ca-
choeira, bem longe dos canaviais

Em “Efemérides Sangonçalenses”, o citado historiador Pedro 
Tomás Pedreira diz que, em 1714, houve denúncia ao Senado da Câ-
mara da Vila de Cachoeira de que na região dos ‘campos de Cachoeira’ 
havia dois quilombos, sendo que um deles chamado Caracuanha, que 
era o mais antigo e mais poderoso. O governo baiano então mandou 
“[...] examinar a grandeza e poder dos dois quilombos” naquela região. 
E então o capitão-mor daquela vila foi autorizado a destruí-los.

Com o fim da escravidão em 1888, dos escravos que viviam e 
trabalhavam nas fazendas e engenhos de açúcar muitos permaneceram 
e outros se deslocaram para as cercanias de vilas e cidades existentes no 
Recôncavo à procura de algum trabalho ou serviço que os sustentasse. 

Antes disso, o governo imperial havia autorizado a construção 
de “engenhos centrais” e a compra de equipamentos de tecnologia mo-
derna à época para que alguns engenhos pudessem melhorar a produção 
de açúcar.

Assim foi que o Engenho Dom João, situado às margens do rio 
Guaíba, transformou-se em usina, já proclamada a República, em 1899, 
quando o seu proprietário, o comendador Manoel Francisco Gonçal-
ves, rico comerciante da capital, assinou com o então recém-instalado 
Governo do Estado da Bahia um contrato (concessão) de construção da 
Usina Dom João. 

O contrato visava à compra de moderno maquinário no estran-
geiro que permitisse aumentar a produção de açúcar. Por esse contrato, 
ficava o comendador obrigado a recolher anualmente ao Tesouro uma 
quantia a título de fiscalização, o que não aconteceu até o ano de 1907, 
como também o recolhimento de impostos. Também a usina, por várias 
safras, deixou de pagar a seus fornecedores de cana, já que dependia da 
produção de várias fazendas nos seus arredores.

Em vista dessa inadimplência, o governo tomou a usina das 
mãos do comendador. Em 1908, a administração estadual convidou o 
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comerciante Rodolpho Gonçalves Tourinho, que era genro do também 
comerciante Amado Bahia, para administrar a usina. Por dois anos, o 
empreendimento se tornou rentável, recolhendo os impostos e pagando 
aos fornecedores de cana. Em 1910, o novo administrador Rodolpho 
Tourinho propôs ao governo a compra da Usina Dom João, o que foi 
concretizado através de escritura de compra e venda em outubro da-
quele ano. O documento foi assinado pelo Secretário de Estado, José 
Carlos Junqueira Ayres de Almeida, como representante do governo, 
por sinal cunhado do outorgado comprador, Rodolpho Tourinho (ambos 
avós, paterno e materno deste autor), que teve como partícipe Henrique 
Amado Soares Bahia, seu cunhado (cópia da escritura original de venda 
em mãos do autor deste trabalho).

Por essa escritura, registrada no cartório do Tabelião Bacharel 
Pedro Porto, em Salvador, a Usina Dom João possuía terras de massapê 
próprias, com 545 tarefas, e as do Engenho Santo Antônio do Rio das 
Pedras, também conhecido como Macaco, com 1.165 tarefas. Também 
são citados na escritura “[...] edifícios, móveis, aparelhos, machinis-
mos, instrumentos, utencílios e objetos outros de idêntica natureza, casa 
de morada, casas do administrador e de trabalhadores [...] oficina e al-
moxarifado com todos os seus pertences, cercas, tanques, represas e 
encanamentos, uma locomotiva, vinte e cinco carros de lastro de ferro 
para condução da canna, dois kilômetros de linha férrea com dois des-
vios de agulha, plantações de canna, benfeitorias outras, acessórios, de-
pendências, servidões activas e tudo o mais quanto por qualquer título 
pertencente seja à mesma Usina” (sic).

E assim foi que a família Tourinho lá se instalou, cresceu e de-
senvolveu o empreendimento, inclusive comprando para a usina outras 
fazendas contíguas, como a Engenho Novo, em 1915, com cerca de 
oitocentas tarefas; Engenho Marapé, com quatrocentas e cinquenta ta-
refas, em 1933; o antigo Engenho Quicengo, com 600 tarefas, em 1940; 
e a Fazenda Conquista do Trapiche Novo, em 1943, onde funcionava 
uma caieira na beira do mangue.

A fábrica da Usina Dom João se situava na beira do rio Guaíba, 
onde havia um porto para atracação de sua frota de saveiros de velas de 
içar com tijupá (chegou a ter 22 embarcações, de DJ 1 a DJ 22 inscritos 
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em suas velas), que transportavam as sacas de açúcar para os trapiches 
de Salvador, mercadorias e madeira para as suas fornalhas. 

Nos anos de 1951 e 1952, e depois em 1956, o brasilianista nor-
te-americano Harry William Hutchinson, em trabalho preparatório para 
seu doutorado na Universidade de Colúmbia, realizou extensa pesquisa 
etnológica de campo no Recôncavo, tendo se fixado na cidade de São 
Francisco do Conde. Mais tarde, em 1957, publicou sua tese denomi-
nada “Village and Plantation Life in North Eastern Brazil” (A vida em 
uma vila e em uma fazenda de cana-de-açúcar no Nordeste do Brasil), 
obra por sinal traduzida pelo autor deste presente trabalho. 

Sobre a Usina Dom João, ele descreve a sua locação: “[...] A usina 
ou núcleo da fábrica segue toscamente o mesmo padrão de assentamento 
dos antigos engenhos. O ponto de orientação é o prédio da fábrica, junto 
ao qual fica o chalé (residência do proprietário) e outras casas da família 
[...]. Perto do chalé há as casas do administrador geral, do gerente me-
cânico da usina, da maioria dos funcionários do escritório e do chefe do 
almoxarifado. Seguindo, há as casas do pessoal técnico da usina. Na parte 
de trás e mais afastadas do centro estão as casas dos trabalhadores agrí-
colas que cuidam das plantações perto do núcleo da usina [...]. A escola e 
o armazém localizam-se fora do pequeno parque do chalé.” Segundo ele, 
nesse núcleo, na época, moravam 1.350 pessoas, todas ligadas ao em-
preendimento, e todas as casas e prédios da usina pertenciam à empresa.

Na década de 1950, a usina e suas fazendas passaram às mãos 
de outro grupo empresarial, mais forte financeiramente, e a família Tou-
rinho se afastou do empreendimento. A nova administração durou até 
1969, quando faliu. Em 1971, as fazendas da Usina Dom João, como 
o seu maquinário, foram separadas e levadas a leilão, sendo adquiridas 
por terceiros, que, pelo que se tem conhecimento, ainda mantêm suas 
propriedades.

No caso específico do imóvel Dom João, desmembrado das de-
mais fazendas, foi arrematado pela Usina Itapetingui Indústria Açuca-
reira S.A., que depois o revendeu a José da Costa Falcão, já falecido, 
estando a fazenda ainda de posse de seu filho José da Costa Falcão 
Junior. A propriedade explora o cultivo de cacau e a criação de bovinos, 
chegando a ter um grande plantel de búfalos.
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O Conselho Nacional do Petróleo, depois Petrobras, foi criado 
em fins da década de 1930. No Recôncavo baiano, o primeiro poço 
aberto foi em Candeias. E na década de 1950, suas atividades se esten-
deram às terras de São Francisco do Conde, com a abertura de vários 
poços, inclusive e principalmente em Dom João, que deu o nome ao 
Campo.

Nas terras da então Usina Dom João, a Petrobras teve ocupação 
intensa, construindo um grande acampamento de serviço e almoxarifa-
do. E nas margens do rio Guaíba, junto a Dom João e Marapé, criou um 
porto para movimentação de suas embarcações que, mais tarde, também 
serviram aos poços marítimos na enseada de São Francisco do Conde.

Hoje, o porto está desativado, mas ainda pertence à empresa. E 
é nessa área de marinha que o atual proprietário da Fazenda Dom João 
diz que, há algum tempo, pessoas da cidade de São Francisco do Conde 
começaram a invadir e construir casas à beira do mangue.

Essas pessoas, estranhas, pois, à fazenda pretendem realizar um 
movimento para ocupar também áreas de outras fazendas contíguas 
com o intuito de provocar o reconhecimento, pela Fundação Palmares, 
como áreas de quilombos.

Ora, por tudo o que foi descrito neste trabalho, ao analisar a 
história das terras do hoje Município de São Francisco do Conde e de 
fazendas, engenhos e usinas, mostra-se improvável, e mesmo impossí-
vel, a existência histórica de quilombos na região, amplamente ocupada 
por plantações de cana-de-açúcar por centenas de anos. 

E o que parece que há agora são invasões de terras.
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Resumo:
O presente artigo busca contextualizar alguns aspectos da trajetória biográfica de 
Guilherme de Mello, ex-aluno da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim 
que foi alçado à condição de primeiro historiador da Música no Brasil, e tem como 
finalidade estratégica a ampliação do alcance do legado musicológico deixado por 
ele na sua obra referencial intitulada A música no Brasil: dos tempos coloniais 
até o primeiro decênio da República, publicada em Salvador no ano de 1909.

1 O Tributo Biografia Musical integra as ações de resgate e valorização de personalidades 
que se destacaram ou se destacam no cenário artístico de Salvador a partir do registro 
e divulgação mais ampla da trajetória percorrida e o legado construído. 
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Abstract:
This article seeks to contextualize aspects of the biography of Guilherme de Mel-
lo as a strategy to expand the scope of the legacy left in his musicological work 
The music in Brazil: from colonial times until the first decade of the Republic.

Key words: musicology; history; memory; biography; tribute.

A criação recente da vertente musicológica no Programa de Pós-
-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia, inevitavel-
mente, traria consigo a memória ancestral de Guilherme Theodoro Pe-
reira de Mello (1867-1932, primeiro historiador da Música no Brasil2. 

Com o perfil biográfico quase que ignorado nos meios acadêmi-
cos, esse músico e pesquisador de formação militar, saído da Casa Pia e 
Colégio dos Órfãos de São Joaquim em 1883, talvez fosse mais conhe-
cido na antiga Capital Federal pela característica peculiar de sua inte-
lectualidade, local onde receberia, postumamente, as louvações do mu-
sicólogo Luiz Heitor Correa de Azevedo, seu 
substituto na biblioteca da Escola Nacional 
de Música e editor da terceira edição do 
livro de Guilherme de Mello, A música 
no Brasil: dos tempos coloniais até 
o primeiro decênio da República3. 

O fato é que passados 80 
anos do falecimento de Guilherme 
de Mello inexiste na atualidade um 
estudo crítico voltado para a sua 
importante obra e, complementar-
mente, para a sua trajetória biográfica 
e musical na Bahia, ampliada até o Rio 

2 Cf. SOTUYO BLANCO, 2006, p. 58-59.
3 Um estudo crítico sobre a publicação do livro A música no Brasil de Guilherme de 

Mello deverá esclarecer aos leitores as circunstâncias da reedição integral do seu texto 
no Dicionário histórico, geográfico e etnográfico do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa 
Nacional, 1922.
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de Janeiro. A citação fragmentária quase que obrigatória da referência 
bibliográfica que ele representa não tem contribuído suficientemente 
para que as sucessivas gerações de pesquisadores da música no Brasil 
conheçam, extensivamente, o perfil intelectual de Mello, tampouco a 
sua divisa de luta pela superação de obstáculos acadêmicos.

Ao deixar a instituição que lhe dera abrigo e formação musical 
na condição de órfão, não satisfeito, buscaria mais conhecimentos para 
alimentar a semente que lhe plantara na mente fértil o seu mestre de 
banda Elisiário Epifânio Borges de Andrade. Esse aspecto da persona-
lidade de Guilherme de Mello pode ser comprovado com o depoimento 
de seu editor expresso nos seguintes termos: 

Ávido de ciência musical, não encontrando no 
ensino desse modesto mentor tudo o que neces-
sitava para esclarecimento de seu espírito, pôs-
-se a adquirir livros desde os anos da adolescên-
cia, constituindo pouco a pouco a importante 
biblioteca musical que teve a fortuna de possuir 
(AZEVEDO, 1947, p. 9).

Elucidativo, Luiz Heitor Correa fornece ao leitor dados impor-
tantes sobre o perfil biográfico e, sobretudo, o traço marcante da voca-
ção intelectual levada a termo como prioridade na superação de limites 
e na consecução de objetivos práticos. Essa característica de tenacidade 
no preparo pessoal com o investimento prioritário nas faculdades inte-
lectuais garantia a realização de um projeto editorial audacioso, cujo 
impacto inaugural ainda serve de discussões e debates na atualidade.

Breve histórico da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de 
São Joaquim4

Fundada em 1799, pelo irmão leigo catarinense, Joaquim Fran-
cisco do Livramento, a Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim 
4 A instituição tem funcionado regularmente, na atualidade. Ao perceber a importância 

da trajetória biográfica do ex-aluno Guilherme Theodoro Pereira de Mello e o seu 
reflexo na formação dos atuais alunos, instituiu em 2012, a comenda post mortem 
Medalha do Mérito Escolar Guilherme de Mello.
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é considerada a mais antiga instituição educacional em funcionamento 
no Brasil. A sua trajetória multissecular distingue-se na história do país 
pela característica peculiar de acolher menores órfãos, dando-lhes for-
mação educacional humanística, religiosa e profissional, preparando-
-lhes para o exercício pleno da cidadania através do trabalho qualifica-
do e do protagonismo social. 

Instituição diretamente ligada ao Império, o pioneirismo da Casa 
Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim teria influenciado desde longa 
data o surgimento de outras instituições congêneres como o Colégio 
Pedro II e o Asilo de Meninos Desvalidos no Rio de Janeiro; o Instituto 
Amazonense de Educandos Artífices no Pará, e a Escola de Aprendizes 
do Arsenal da Marinha em Salvador. 

Dentre os incontáveis nomes de órfãos que saíram da Casa Pia 
e Colégio dos Órfãos de São Joaquim para exercer dignamente o ofício 
profissional e qualificado no mercado de trabalho de Salvador, um fi-
caria definitivamente associado à instituição que lhe transmitiu o saber 
e, sobretudo, a faculdade de refletir, pesquisar, produzir, disseminar, 
informar, historiar. Isto aconteceria com Guilherme Theodoro Pereira 
de Mello. Filho do alferes Pedro Theodoro Pereira de Mello e Helena 
Francisca de Pereira de Mello, ingressou na instituição como órfão de 
pai em 1876 e saiu qualificado em Primeiras Letras, Latim, Humanida-
des e Música em 1883, requerido pela sua genitora5. 

Desse período em diante a trajetória artística e profissional de 
Guilherme de Mello ficaria reservada em grande parte ao anonimato, 
exceto alguns registros pessoais através dos quais ele circunstancia, ins-
titucionalmente, o seu trabalho como professor de música.

Ao comentar sobre o declínio institucional do antigo Conserva-
tório de Música da Bahia deixa transparecer a sua competência e o seu 
carisma aglutinador:

Eu mesmo, durante os poucos meses que lá es-
tive a pedido do Dr. Dotto, em nome da arte, 

5 O levantamento de informações mais completas sobre o perfil biográfico de Guilherme 
de Mello integrou o roteiro de pesquisas do Projeto Memória Musical da Bahia, 
Tributo Biografia Musical: 80 anos de falecimento (2012). 
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substituindo a cadeira de Princípios de música, 
cujo lente fora licenciado em virtude da crise fi-
nanceira que assolava o Estado, o qual já havia 
alguns anos, não pagava as subvenções, con-
segui povoar completamente o salão de minha 
aula a ponto de não haver mais lugares para os 
alunos (MELLO, 1947, p. 278).

Em outra passagem revela o seu compromisso com a instituição 
que lhe dera abrigo, contribuindo de forma solidária no desenvolvimen-
to de projetos educacionais e profissionalizantes, assegurando lhe certa 
autonomia financeira:

Como professor, presentemente, desta casa, tra-
balho incessantemente para que se ajunte a esta 
gloriosa tradição artística a outra glória dela ser 
a regeneradora de nossas orquestras. Para isso 
iniciei o ensino de violino e algumas noções de 
canto de que a casa já vai tirando, com os con-
tratos, o pecúlio necessário para o seu sustento, 
bem como ainda da banda marcial que lhe é 
anexa e de seu instrumental (idem). 

O sentimento de gratidão e reconhecimento pelos conhecimen-
tos adquiridos durante os quase dez anos de permanência como asilado 
também ficaria registrado na sua obra como um relato autobiográfico de 
profundo sentimento de pertença:

Cabe aqui uma glória para Casa Pia e Colégio 
dos Órfãos de S. Joaquim, bem como ao extin-
to Arsenal de Guerra o ter sido a escola donde 
saíram a maior parte dos nossos musicistas cé-
lebres, tanto na execução dos instrumentos de 
sopro, como na composição de músicas mili-
tares e na mestrança de sociedades filarmôni-
cas. Enche-me neste momento a alma de júbilo, 
somente por ter sido educado em S. Joaquim, o 
alistar-me no meio destes artistas, não obstante 
a minha profissão particular ser o ensino de pia-
no (ibidem).
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A poucas pessoas é dado o direito de registrar em livro as me-
mórias sobre o aprendizado educacional e artístico. Tampouco, se lhes 
é facultada a oportunidade de traçar o perfil daquele ou daquela que foi 
responsável pelo desenvolvimento da vocação profissional. Pereira de 
Mello, ao fazer memória do seu mestre de música, deixaria em seu livro 
um relato sucinto, porém de grande valor musicológico sobre a experi-
ência que teve no convívio quase diário com Elisiário:

Quem foi este artista só eu posso dizer, pois que, 
como sucessor de Livino na aula de música do 
Colégio dos Órfãos de S. Joaquim, foi o único 
professor que tive. Labutei com Elisiário nove 
anos seguidos, a maior parte como seu contra-
mestre, era de uma exigência transcendente, 
como instrumentista de uma bravura indômita, 
como compositor marcial de uma inspiração he-
roicamente espartana (MELLO, 1947, p. 253).

Depreende-se desse comentário breve toda a formação obtida ao 
longo de sua permanência no orfanato. O jovem Guilherme de Mello 
sairia tão bem preparado para exercer o nobre ofício da música (termo 
adotado na instituição), que retornaria anos mais tarde como mestre de 
banda, substituindo Elisiário Epifânio Borges de Andrade.

Por sua vez, a Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim ao 
completar 200 anos de fundação seria escolhida como objeto de estu-
do do pesquisador Alfredo Eurico Rodrigues Matta e o resultado desse 
importante trabalho acadêmico orientado pela historiadora Consuelo 
Novais Sampaio foi publicado em 1999 pela Secretaria da Cultura e 
Turismo e Empresa Gráfica da Bahia, através da Coleção Apoio, 46, 
com o título Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim: de reco-
lhido a assalariado. Considerado um livro de referência para estudiosos 
do assunto não trata diretamente do ensino de música, classificado pela 
instituição como ofício nobre, muito menos faz qualquer alusão ao emi-
nente ex-aluno Guilherme de Mello quando comenta sobre os alunos 
ilustres (MATTA, 1999, p. 150).

Antes de transferir definitivamente o seu endereço residencial 
para o Rio de Janeiro em 1928, Guilherme de Mello trilharia o caminho 
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de mestre de música na Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joa-
quim (1892) e no Ministério da Guerra, integrando o Arsenal da Bahia 
(1899). Publicaria em 1909, o livro A música no Brasil: dos tempos co-
loniais até o primeiro decênio da República. Criaria, por conseguinte, 
conjuntos musicais vocais e instrumentais como a Schola Cantorum e 
a Banda de Música do Colégio São Joaquim. Ao deixar a instituição, 
Guilherme de Mello seria substituído na função mestre de banda e de 
regente do coral pelo seu dileto aluno e contramestre Manoel Zeferino 
dos Santos (1896-1961). 

Tributo biografia musical: revelando a face oculta de 
músicos 

O Projeto Memória Musical da Bahia6 tem sido o principal 
responsável pela realização de campanhas comunitárias sobre educa-
ção patrimonial, cultura e cidadania; tem promovido o lançamento de 
publicações, assim como a realização de simpósios temáticos sobre 
a tradição da música organística e sobre o acervo de música sacra na 
Bahia. Diretamente vinculado à Associação Amigos do Coral Renascer, 
Núcleo de Amigos do Canto Coral, Núcleo de Amigos do Órgão de 
Tubos e Centro de Estudos Miguel Santana já desenvolveu parceria ins-
titucional com a Universidade Católica de Pernambuco, Universidade 
Católica do Salvador, Universidade Federal da Bahia e Arquidiocese 
de São Salvador da Bahia, Instituto Feminino da Bahia (Centro de Fé 
e Cultura), Convento Nossa Senhora da Piedade, Câmara Municipal de 
Salvador, Associação Brasileira de Organistas, TV Pelourinho, Ordem 
Terceira do Carmo e a instituição educacional Hora da Criança. 

Baseada em iniciativa de caráter educativo e informativo a rea-
lização do Tributo Biografia Musical visa ao reconhecimento comuni-
tário de lideranças culturais e artísticas que atuam ou atuaram na cida-
de do Salvador e que permanecem de alguma forma, anônimas para o 
grande público. 

6 Iniciado em 1998, integrou as atividades do Festival Renascer Cantando e do I 
Simpósio sobre a música coral no Nordeste, eventos realizados no auditório da 
Reitoria da UFBA, Salvador-Bahia. 
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Sobre esse aspecto, caracterizado na Cidade da Bahia como 
cultura do esquecimento, o livro de Manuel Querino Artistas baianos 
(1909)7, introduz a temática de valorização dos mestres do passado, 
assegurando-lhes o conhecimento do perfil biográfico e artístico. 

Querino, procurando informar o seu leitor, justificaria a sua ini-
ciativa baseada nos seguintes termos:

Resolvi traçar o ligeiro esboço que se segue, 
no intuito de tornar conhecido, si (sic) bem que 
resumidamente, o merecimento incontestável 
de alguns artistas que floresceram nos séculos 
XVIII e XIX, a par de poetas, escritores e jorna-
listas que enalteceram as glórias desta terra, pois 
a Bahia possue (sic) muita preciosidade na po-
eira do esquecimento (QUERINO, 1909, p. 8).

Nesse mesmo raciocínio de solidariedade artística e de compro-
misso social é que se insere o tributo prestado à memória de Guilherme 
de Mello. Ao longo de 20 anos, aproximadamente, várias edições do 
Tributo Biografia Musical foram realizadas, contemplando professores, 
regentes, cantores, compositores, musicólogos, historiadores e instru-
mentistas. Agenor Gomes, Hamilton Carvalho Lima, Lindembergue 
Cardoso, Humberto Portugal de Lima, Eduardo Vieira de Melo, Maria 
Dulce Calmon Bittencourt Pinto de Almeida, Maria Angelina de Carva-
lho Mello, Maria de Jesus, Paulo Gondim, Pino Onis, Lindbergh Pires, 
Abigail Carneiro, Madalena Moreira Conceição, Elena Escariz, Djalma 
Rocha de Oliveira, Jaime Cavalcanti Diniz, Marieta Alves, Theodoro 
Serravalle Carda, Pedro Sinzig, Pedro Irineu Jatobá, Sílvio Deolindo 
Fróes, são alguns dos nomes que receberam o singelo reconhecimento 
de sua atuação no desenvolvimento musical da Bahia entre finais do 
século XIX e o decorrer do século XX8. 

7 Contemporâneo de Guilherme de Mello, Manuel Raymundo Querino (1851-1923), 
deixaria fragmentos biográficos de Frei Antônio do Patrocínio Araújo, músico 
beneditino e de Dr. Francisco Antônio Araújo, “notável advogado baiano” e músico 
amador, detentor de cópia do Hino 7 de Abril, atual Hino Nacional.

8 Cf. SANTANA, 2007, p. 44-56.
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Ao registrar os 50 anos do falecimento do maestro Heitor Villa 
Lobos, seria realizado em 2009 o Ano Villa Lobos na Bahia. A ocasião 
seria propícia para difundir a lei 11.679/08, sobre obrigatoriedade do 
ensino de música nas escolas brasileiras, assim como destacar a trajetó-
ria biográfica e artística da professora de canto orfeônico Elíbia Moreira 
de Barreiro, do pianista Élsio Carvalho e do corista Sabino Torres. 

Em 2010, o professor santamarense Basílio Sant’Anna seria 
contemplado com o registro dos seus 80 anos de idade. Já em 2011, 
foram alvo do Tributo Biografia Musical o organeiro e inventor francês 
Aristides Cavaillé-Coll e o organista belga radicado na Bahia Herman 
Coppens, juntamente com o flautista militar Rafael de Souza Barbosa, 
seguidos do religioso frei Gregório de Frei Paulo e do educador Adroal-
do Ribeiro Costa. Nomes de representação comunitária escolhidos para 
receberem louvações e homenagens pela importante contribuição no 
desenvolvimento da música na Bahia. Desde 1998 essa dinâmica tem-
-se repetido com certa regularidade.9

Considerações finais

Guilherme Theodoro Pereira de Mello, ex-aluno e ex-mestre de 
banda da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, escritor, his-
toriador, musicólogo e copatrono da Academia Brasileira de Música ao 
se tornar o principal alvo do Projeto Memória Musical da Bahia, atra-
vés do Tributo Biografia Musical em 2012, recebeu, por conseguinte, 
um tratamento crítico e musicológico na sua trajetória biográfica com 
acréscimos significativos nas informações que têm circulado em publi-
cações impressas e digitais10.

9 Algumas publicações temáticas foram produzidas nesse período como forma de 
assegurar a divulgação mais ampla do Tributo Biografia Musical. O periódico Aplauso 
e a série Cadernos de música são os principais veículos de informação através da 
divulgação impressa do Projeto Memória Musical da Bahia. 

10 O autor desse artigo publicou em 2015 o resultado das pesquisas realizadas em 
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo no livro intitulado Guilherme de Mello e a 
música no Brasil.
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Com essa singela iniciativa amplia-se ainda mais o alcance da 
memória musical de Pereira de Mello junto aos pesquisadores da atua-
lidade, despertando o olhar crítico sobre uma obra escrita com base em 
princípios positivistas de etnografia, história e musicologia, que, por 
sua vez, apresenta as limitações naturais de um dado ambiente artístico 
e cultural e de uma dada época, cujas instituições ainda refletem resquí-
cios do provincianismo criticado pelo autor. 

A biografia de Mello analisada sob a perspectiva histórica e so-
cial de um órfão que foi matriculado por sua mãe em uma instituição 
voltada para a caridade pública, que ao garantir a sobrevivência de seu 
filho dar-lhe-ia, por conseguinte, uma formação educacional de base 
militar e complementarmente humanística, para exercer o nobre ofício 
de músico com o mesmo preparo de quem exerceria um ofício com 
menos preparo intelectual, mais pragmático como marcenaria, carpin-
taria, caixeiro, alfaiate, atendendo às demandas de desenvolvimento do 
comércio local. Como teria acontecido com os seus dois irmãos Ricar-
do Theodoro Pereira de Mello e Alexandre Theodoro Pereira de Mello. 

Características peculiares de tenacidade e de determinação em 
alcançar o alvo perseguido desde a mais tenra idade marcariam a tra-
jetória do jovem músico baiano. Esse aspecto intrínseco de sua perso-
nalidade teria assegurado, extensivamente, a sua permanência na luta e 
conquista de um ideal de vida projetado sobre a realidade concreta da 
então Capital Federal. Conviver no ambiente cultural e artístico do Rio 
de Janeiro deveria ter sido a sua meta maior enquanto esteve circunscri-
to no território baiano. 

Sede da nascente e conturbada Era Republicana, a antiga capital 
do Império, acolheria em 1926 o músico militar Guilherme de Mello, 
originário da Cidade da Bahia, que, ao publicar os seus escritos, his-
tóricos musicológicos e etnomusicológicos, passaria imediatamente a 
historiador. Conquanto a sua carreira profissional chegasse a um ponto 
de culminância mais elevado ao assumir o prestigioso cargo de biblio-
tecário da Escola Nacional de Música, antes ocupado pelo eminente 
músico cearense Alberto Nepomuceno (1864 – 1920). 

Os últimos registros sobre a trajetória biográfica de Guilherme 
de Mello ficariam registrados na seção obituária denominada “falle-
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cimentos”, do Jornal do 
Commércio, datada do 
dia 6 de maio de 1932, 
expressos nos seguintes 
termos: “Maestro Guilher-
me de Mello – Faleceu 
onte-hontem e foi hontem 
sepultado o maestro Gui-
lherme de Mello, bibliote-
cário do Instituto Nacional 
de Música. O extinto, que 
exercia o cargo há cerca de 
cinco annos, era autor de 
vários trabalhos, entre os 
quais a “Historia da Mu-
sica”. Deixa viuva a Sra. 
Maria Rosa Gonçalves de 
Mello e oito filhos, dentre 
elles. os Srs. Drs. Adherbal 
de Mello, medico, e Perei-
ra de Mello, advogado”.

Embora repre-
sente um acontecimento 
de cunho regional e com 
pouca repercussão no ce-
nário nacional e internacional o Tributo Biografia Musical Guilherme 
de Mello, ora, parcialmente revisitado neste artigo, procura contribuir 
direta ou indiretamente para a permanência do diálogo entre passado e 
presente, tradição e modernidade. De uma maneira extremamente sin-
gela, fica registrada nos anais do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia a efeméride dos 150 anos de nascimento do músico baiano Gui-
lherme Theodoro Pereira de Mello.
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Resumo: 
Este artigo analisa o movimento lítero-musical denominado Tropicália, prota-
gonizado por artistas baianos nos anos 1960, especificamente seus integrantes 
mais importantes, Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Palavras chaves: História da MPB; Música popular; Bahia; Brasil.

Introdução

As mudanças operadas na sociedade brasileira a partir da segun-
da metade dos anos 1960 foram muito profundas e assentaram as bases 
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do pensamento e do sentimento nacional em relação ao conceito de na-
cionalidade/pátria. Vivíamos um período em que cada dia verificava-se 
uma crescente diminuição das liberdades individuais, fruto do progres-
sivo endurecimento do regime militar ditatorial instaurado em março 
de 1964. Acontece que o mundo respirava um ambiente de contestação, 
da renovação de valores, não se admitindo mais nenhum tipo de auto-
ritarismo que viesse cercear as ideias e o ideal de liberdade que estava 
presente na mente e nos corações dos jovens, esses os protagonistas das 
grandes transformações de mentalidade e comportamento do período.

A cada dia acirravam-se os embates entre aqueles que almeja-
vam um mundo livre, onde reinaria a paz e o amor, e os outros que 
desejavam sufocar essas tentativas de transformação em prol de um 
ideário baseado no conceito de esquerda/direita, comunismo/capita-
lismo, discursos esses que se enquadravam no esquema ideológico da 
Guerra fria. Se para alguns a América Latina tinha criado seus mitos 
nas figuras de Che Guevara e Fidel Castro, os americanos do Norte ha-
viam em nome dessa propalada escalada de contraofensiva comunista, 
enviado tropas ao Vietnã intrometendo-se numa situação política local, 
transformando-a num sangrento embate onde os maiores perdedores, 
como sempre acontece, foram as populações civis e os soldados que 
para lá iam para servirem a um ideal que nem eles mesmos sabiam qual 
era. O resultado foi a fragorosa derrota americana, tendo que retirar 
suas tropas de forma desastrosa, mas que infelizmente não foi suficiente 
para lhe servirem de lição.

No centro das atenções mundiais estavam os artistas populares 
que buscavam serem os porta-vozes de uma geração que vivia em con-
flito ideológico, mas que no fundo sabiam o que desejavam, expressan-
do-se de maneira livre e tornando-se os realizadores da trilha sonora de 
um dos períodos mais interessantes da nossa história contemporânea.

Foi com esse sentimento e também buscando um retorno às nos-
sas mais legitimas tradições, com um diálogo nativista, transgressor 
e revolucionário, que um grupo de baianos a partir de 1967 se trans-
formaria na consciência e na discussão do que é ser brasileiro, trans-
gredindo regras de comportamento, impondo opiniões conflitantes e 
contraditórias, demonstrando que não estávamos fora do alcance dos 
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acontecimentos mundiais, eles apenas precisariam ser recontextualiza-
dos com nosso ideário de pátria, nação, nacionalidade, modernidade, e 
apontar os rumos que essa discussão iria provocar para o nosso desen-
volvimento e amadurecimento futuros.

Com esse clima surgem então Caetano Veloso e Gilberto Gil na 
ponta do processo e com eles e sua arte/manifesto algumas das mais 
interessantes mensagens musicais de período histórico recente. 

Discos, letras e canções

Depois de ter participado do Festival da Canção da TV Record 
e lançado um primeiro dis-
co com Gal Costa, Caetano 
nos brinda com um LP que 
tem a sua visão pessoal e o 
seu posicionamento nesse 
ambiente de mutação cons-
tante. 

O disco que traz na 
capa, produzida por Rogé-
rio Duarte, o nome de Cae-
tano, foi lançado em 1968, 
um ano emblemático para o 
nosso país, revelando can-
ções como Tropicália onde 
o discurso da modernidade 
transformadora/contestado-
ra se insere com uma co-
lagem crítica do contexto 
nacional: 

Capa do disco de Caetano Veloso – 1968
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TROPICÁLIA 

Quando Pero Vaz Caminha
Descobriu que as terras brasileiras
Eram férteis e verdejantes,
Escreveu uma carta ao rei: 
Tudo que nela se planta, 
Tudo cresce e floresce.
E o Gauss da época gravou”.
Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
No planalto central do país
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
O monumento
É de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde
Atrás da verde mata
O luar do sertão
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga
Estreita e torta
E no joelho uma criança
Sorridente, feia e morta
Estende a mão
Viva a mata, ta, ta
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
Viva a mata, ta, ta
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Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
No pátio interno há uma piscina
Com água azul de Amaralina
Coqueiro, brisa e fala nordestina
E faróis
Na mão direita tem uma roseira
Autenticando eterna primavera
E no jardim os urubus passeiam
A tarde inteira entre os girassóis
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
No pulso esquerdo o bang-bang
Em suas veias corre
Muito pouco sangue
Mas seu coração
Balança um samba de tamborim
Emite acordes dissonantes
Pelos cinco mil alto-falantes
Senhoras e senhores
Ele põe os olhos grandes sobre mim
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Domingo é o fino-da-bossa
Segunda-feira está na fossa
Terça-feira vai à roça
Porém...
O monumento é bem moderno
Não disse nada do modelo
Do meu terno
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
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Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da
Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da

Soy loco por ti América, numa mistura de rumba, cumbia e 
mambo, com parte da letra em espanhol é um libelo a favor da revo-
lução comunista/socialista cubana e uma homenagem a Che Guevara 
recentemente assassinado:

SOY LOCO POR TI AMERICA

Soy loco por ti, América
Yo voy traer una mujer playera
Que su nombre sea Marti
Que su nombre sea Marti...
Soy loco por ti de amores
Tenga como colores
La espuma blanca
De Latinoamérica
Y el cielo como bandera
Y el cielo como bandera...
Soy loco por ti, América
Soy loco por ti de amores
Sorriso de quase nuvem
Os rios, canções, o medo
O corpo cheio de estrelas
O corpo cheio de estrelas
Como se chama amante
Desse país sem nome
Esse tango, esse rancho
Esse povo, dizei-me, arde
O fogo de conhecê-la
O fogo de conhecê-la 
Soy loco por ti, América
Soy loco por ti de amores
El nombre del hombre muerto
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Ya no se puede decirlo, quién sabe?
Antes que o dia arrebente
Antes que o dia arrebente
El nombre del hombre muerto
Antes que a definitiva
Noite se espalhe em Latino América
El nombre del hombre
Es pueblo, el nombre
Del hombre es pueblo
Soy loco por ti, América
Soy loco por ti de amores
Espero o manhã que cante
El nombre del hombre muerto
Não sejam palavras tristes
Soy loco por ti de amores
Um poema ainda existe
Com palmeiras, com trincheiras
Canções de guerra
Quem sabe canções do mar
Ai hasta te comover
Ai hasta te comover
Soy loco por ti, América
Soy loco por ti de amores
Estou aqui de passagem
Sei que adiante
Um dia vou morrer
De susto, de bala ou vício
De susto, de bala ou vício
Num precipício de luzes
Entre saudades, soluços
Eu vou morrer de bruços
Nos braços, nos olhos
Nos braços de uma mulher
Nos braços de uma mulher
Mais apaixonado ainda
Dentro dos braços da camponesa
Guerrilheira, manequim, ai de mim
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Nos braços de quem me queira
Nos braços de quem me queira...
Soy loco por ti, América
Soy loco por ti de amores

Superbacana com uma batida pop aproveita sem cerimônia inú-
meros clichês da época numa interessante colagem literária:

SUPERBACANA

Toda essa gente se engana
Ou então finge que não vê que eu nasci
Pra ser o superbacana
Eu nasci pra ser o Superbacana
Superbacana, Superbacana
Superbacana, Super-homem
Superflit, Supervinc
Superist, Superbacana
Estilhaços sobre Copacabana
O mundo em Copacabana
Tudo em Copacabana, Copacabana
O mundo explode longe, muito longe
O sol responde
O tempo esconde
O vento espalha
E as migalhas caem todas sobre
Copacabana me engana
Esconde o superamendoim
O espinafre, o biotônico
O comando do avião supersônico
Do parque eletrônico
Do poder atômico
Do avanço econômico
A moeda número um do Tio Patinhas não é minha
Um batalhão de cowboys
Barra a entrada da legião dos super-heróis
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E eu Superbacana
Vou sonhando até explodir colorido
No sol, nos cinco sentidos
Nada no bolso ou nas mãos
Um instante, maestro!
Super-homem Superflit
Supervinc, Superist
Superviva, Supershell
Superquentão

Alegria, alegria, a música que mais marcaria o movimento tro-
picalista, com sua múltipla e fragmentária imagem de nossa sociedade, 
inaugura uma nova linguagem urbana na música brasileira. Gravada 
com o acompanhamento do grupo de pop/rock argentino Beat Boys, 
com suas guitarras elétricas, provocaria uma grande polêmica alimen-
tada por aqueles que defendiam um nacionalismo musical, baseado no 
conceito bossanovista de voz e violão, e não aceitavam a introdução de 
instrumentos típicos do rock and roll em nossa canção popular:

ALEGRIA, ALEGRIA

Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou
O sol se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em cardinales bonitas
Eu vou
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot
O sol nas bancas de revista
Me enche de alegria e preguiça

Caetano Veloso cantando Alegria alegria no III 
Festival da MPB em 1967 
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Quem lê tanta notícia
Eu vou
Por entre fotos e nomes
Os olhos cheios de cores
O peito cheio de amores vãos
Eu vou
Por que não, por que não
Ela pensa em casamento
E eu nunca mais fui à escola
Sem lenço e sem documento
Eu vou
Eu tomo uma Coca-Cola
Ela pensa em casamento
E uma canção me consola
Eu vou
Por entre fotos e nomes
Sem livros e sem fuzil
Sem fome, sem telefone
No coração do Brasil
Ela nem sabe até pensei
Em cantar na televisão
O sol é tão bonito
Eu vou
Sem lenço, sem documento
Nada no bolso ou nas mãos
Eu quero seguir vivendo, amor
Eu vou
Por que não, por que não?
Por que não, por que não?
Por que não, por que não?

Com arranjos arrojados uma mistura de ritmos e gêneros musi-
cais como samba canção, bolero, baião, pop/rock, begin e bossa nova, 
além de uma capa colorida/tropicalista que demonstrava o visual esté-
tico do movimento cultural que ajudara a fundar, esse disco de Caetano 
Veloso insere-se, portanto, como um dos trabalhos mais importantes 
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de nossa moderna música popular, um retrato poético/musical de uma 
época que mudaria nossas vidas para sempre.

Como diz Zuenir Ventura, o ano de 1968 não acabou, isso por-
que os fatos que nele ocorreram estão até hoje por aí sendo estudados 
e referenciados, pois são de um significado tão grande que ainda não 
foram de todo mensurados. Entre os inúmeros acontecimentos marcan-
tes daquele ano temos a revolta dos estudantes em Paris, a passeata 
dos cem mil no Rio de Janeiro liderada por artistas e intelectuais, a 
decretação do AI 5 e o lançamento do LP Tropicália ou Pani et Circen-
ses, síntese do movimento lítero-musical revolucionário que iria mudar 
completamente o modo de ver e pensar da juventude brasileira.

Liderando a Tropicália, Caetano Veloso e Gilberto Gil, além de 
outros artistas e militantes culturais iriam modificar a estética da nossa 
canção e propor uma discussão que teria como fonte inspiradora outro 

Capa do disco Tropicália ou panis et circensis – 1968



234 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  223-249, jan./dez. 2017

grande movimento cultural, a Semana de Arte Moderna de 1922. Viví-
amos um período de profundas transformações e a juventude tomava as 
rédeas dessas mudanças. No campo musical, o som mais ouvido daque-
le ano foi um álbum gravado em meados de 1967, que estava fazendo 
muito sucesso pela sua concepção inovadora, por não ter interrupção 
entre algumas faixas, por simular efeitos sonoros de gravação ao vivo e 
incluir cítara, violino, orquestra, e em algumas canções arranjos psico-
délicos, tratava-se Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, 
um dos discos mais importantes de todos os tempos.

O Brasil respirava o clima dos festivais e sentia uma forte pres-
são da ditadura que tentava a todo custo calar a voz dissonante dos 
jovens que lhe faziam oposição, nesse contexto a rebeldia tropicalista 
tomava corpo e tornava-se o assunto mais badalado da época, faltava 
apenas o seu manifesto oficial que amadurecia a cada instante, e que 
viria se materializar na gravação de um disco que, além de Caetano, 
Gil, Gal Costa e Tom Zé, contava ainda com as participações especiais 
de Nara Leão e do conjunto Os Mutantes.

Com produção de Manoel Berenbein e arranjos do maestro 
Rogério Duprat, incluía tiros de canhões, em Coração materno, de Vi-
cente Celestino, interpretada por Caetano Veloso, faixas ininterruptas, 
simulação de um jantar ao vivo em Pani et circenses e sons de rua em 
Geleia geral, demonstrando nesses aspectos que o disco recebia forte 
influência do trabalho dos Beatles. Seu repertório tinha por objetivo 
sintetizar o pensamento dos artistas tropicalistas e também do próprio 
movimento como um todo. 

Gravado em maio de 1968 o LP trazia doze faixas, destacando-
-se Parque industrial, de Tom Zé, título herdado de um livro de Patrícia 
Galvão, a Pagu, líder comunista e agitadora cultural nos anos 1920 e 
1930, onde temos um retrato bem satírico do Brasil: 

PARQUE INDUSTRIAL

Retocai o céu de anil
Bandeirolas no cordão
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Grande festa em toda a nação
Despertai com orações
O avanço industrial
Vem trazer nossa redenção.
Tem garota-propaganda
Aeromoça e ternura no cartaz,
Basta olhar na parede,
Minha alegria
Num instante se refaz
Pois temos o sorriso engarrafado
Já vem pronto e tabelado
É somente requentar
E usar,
É somente requentar
E usar,
Porque é made, made, made, made in Brazil
Porque é made, made, made, made in Brazil.
A revista moralista
Traz uma lista dos pecados da vedete
E tem jornal popular que
Nunca se espreme
Porque pode derramar.
É um banco de sangue encadernado
Já vem pronto e tabelado,
É somente folhear e usar,
É somente folhear e usar.
Porque é made, made, made, made in Brazil
Porque é made, made, made, made in Brazil.

Geleia geral, de Gilberto Gil e Torquato Neto, é uma das músicas 
mais panfletárias do disco, retratando o Brasil de forma alegórica, na letra 
notamos nitidamente a influência aos intelectuais da semana de 1922 nas 
citações, “alegria é a prova dos nove”, e “roteiro do sexto sentido”, do 
Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, e “brutalidade jardim” 
do romance Serafim Ponte Grande, também de Oswald de Andrade.
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O título Geleia geral é um nome é retirado do trecho de um dos 
manifestos da poesia concreta de Décio Pignatari, a letra ainda cita no-
mes de duas canções muito executadas na época, Bom dia, de Caetano 
Veloso, e Carolina, de Chico Buarque de Holanda.

GELEIA GERAL

Um poeta desfolha a bandeira
E a manhã tropical se inicia
Resplendente, cadente, fagueira
Num calor girassol com alegria
Na geleia geral brasileira
Que o Jornal do Brasil anuncia
Ê bumba iê iê boi
Ano que vem, mês que foi
Ê bumba iê iê iê
É a mesma dança, meu boi
“A alegria é a prova dos nove”
E a tristeza é teu Porto Seguro 
Minha terra é onde o Sol é mais limpo
Em Mangueira é onde o samba é mais puro
Tumbadora na selva-selvagem 
Pindorama, país do futuro
Ê bunba iê iê boi 
Ano que vem, mês que foi
Ê bunba iê iê iê
É a mesma dança, meu boi
É a mesma dança na sala, no Canecão, na TV
E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala
Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil
Doce mulata malvada,um LP de Sinatra
Maracujá, mês de abril, santo barroco baiano
Super poder de paisano, formiplac e céu de anil
Três destaques da Portela, carne seca na janela
Alguém que chora por mim, um carnaval de verdade
Hospitaleira amizade, brutalidade jardim
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Ê bumba iê iê boi
Ano que vem, mês que foi
Ê bumba iê iê iê
É a mesma dança, meu boi
Plurialva, contente e brejeira
Miss linda Brasil diz: “Bom Dia” 
E outra moça também, “Carolina”
Da janela examina a folia
Salve o lindo pendão dos seus olhos
E a saúde que o olhar irradia
Ê bumba iê iê boi
Ano que vem, mês que foi
Ê bumba iê iê iê
É a mesma dança, meu boi
Um poeta desfolha a bandeira
E eu me sinto melhor colorido
Pego um jato, viajo, arrebento
Com o roteiro do sexto sentido
Faz do morro, pilão de concreto
Tropicália, bananas ao vento
Ê bumba iê iê boi
Ano que vem, mês que foi
Ê bumba iê iê iê
É a mesma dança, meu boi

Em Lindoneia, de Caetano Veloso, canção feita a pedido de Nara 
Leão, inspirada num quadro de Rubens Gershman, temos um bolero 
com uma letra pessimista e não convencional, aliás, desconstruir o for-
mal era uma das características literárias do grupo. Em Lindoneia não 
faltaram imagens como, policiais, sangue e cachorros mortos nas ruas 
despedaçados e atropelados.

Em meio a essa constelação musical acrescente-se um jantar “ao 
vivo” em Pani et circenses, incluindo na música a simulação de um LP 
interrompido no toca-discos, dando um efeito interessante, uma poesia 
concreta em Bat macumba e a celebração final com o Hino ao Senhor 
do Bonfim.
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A capa foi realizada em São Paulo na casa do fotógrafo Oli-
ver Perroy que fazia trabalhos para a Editora Abril e a sua criação foi 
coletiva, todos davam opinião e no final um resultado característico 
daqueles tempos de underground a la Andy Warrol, com pitadas tro-
picalistas tupiniquins como o terno e a valise de Tom Zé, o penico nas 
mãos de Rogério Duprat, segurando como se fosse uma xícara, o Sgt. 
Pepper, Gilberto Gil, a saia e o penteado caipira de Gal Costa, o retrato 
de formatura do curso normal de, a seriedade dos Mutantes, a boina 
de Torquato Neto e o rosto solitário de Caetano, Capinan segurando 
o retrato de Nara Leão. Na contracapa, o texto de um suposto roteiro 
cinematográfico escrito por Caetano Veloso onde os personagens são 
os próprios tropicalistas travando um diálogo confuso e irreverente que 
mistura Celly Campelo, Pixinguinha, Jefferson’s Airplane, a maçã, bu-
tique dos Beatles e João Gilberto.

Capa do disco de Gilberto Gil – 1968
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O segundo disco de Gilberto Gil, lançado em 1968, tem uma 
capa com o artista vestindo um fardão acadêmico, numa clara alegoria 
ao tradicionalismo literário combatido pelos tropicalistas, que inova-
vam na estética literária das letras de suas canções, cuja influência mais 
nítida era o concretismo, movimento literário de vanguarda, que estru-
tura o texto em uma linguagem visual. Pode-se também atribuir na capa 
uma influência do disco Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band, dos 
Beatles, numa versão tupiniquim.

Dentre as músicas do disco, temos Marginália II, título que faz 
alusão à cultura marginal que estava no centro do debate intelectual, 
propondo uma ruptura radical e transgressora para as atividades cultu-
rais em oposição ao conservadorismo da sociedade. Com letra de Tor-
quato Neto é um desabafo contundente com a insatisfação intelectual 
do período, marcado pelas restrições impostas pela ditadura.

MARGINÁLIA II

Eu, brasileiro, confesso 
Minha culpa, meu pecado 
Meu sonho desesperado 
Meu bem guardado segredo 
Minha aflição
 
Eu, brasileiro, confesso 
Minha culpa, meu degredo 
Pão seco de cada dia 
Tropical melancolia 
Negra solidão 
 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
 
Aqui, o Terceiro Mundo 
Pede a bênção e vai dormir 
Entre cascatas e palmeiras 
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Araçás e bananeiras 
Ao canto da juriti 
Aqui, meu pânico e glória 
Aqui, meu laço e cadeia 
Conheço bem minha história 
Começa na lua cheia 
E termina antes do fim 
 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
 
Minha terra tem palmeiras 
Onde sopra o vento forte 
Da fome, do medo e muito 
Principalmente da morte 
Olelê, lalá 
 
A bomba explode lá fora 
E agora, o que vou temer? 
Oh, yes, nós temos banana 
Até pra dar e vender 
Olelê, lalá 

Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo 
Aqui é o fim do mundo.

Com capa de Rogério Duarte, o artista plástico que definiu a 
estética visual da Tropicália e arranjos de Rogério Duprat, o maestro 
definidor da estética musical do movimento, o segundo LP de Gilberto 
Gil, conta ainda com canções que fazem parte do melhor seu melhor 
repertório, como Frevo rasgado, com Bruno Ferreira, Procissão, Pé da 
roseira, Coragem pra suportar, Luzia Luluza e Domingo no parque, 
canção que define também os rumos da Tropicália, com um belíssimo 
arranjo de Rogério Duprat, que inseriu e uniu com orquestra, elementos 
da cultura afromusical baiana, o berimbau, a roda de capoeira e ainda 
um efeito que insinuava sons ao vivo de um parque de diversões.

Torquato Neto e Gilberto Gil
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DOMINGO NO PARQUE

O rei da brincadeira (ê, José)  
O rei da confusão (ê, João)  
Um trabalhava na feira (ê, José)  
Outro na construção (ê, João)  

A semana passada, no fim da semana  
João resolveu não brigar  
No domingo de tarde saiu apressado  
E não foi pra Ribeira jogar capoeira  
Não foi pra lá, pra Ribeira, foi namorar  

O José como sempre no fim da semana  
Guardou a barraca e sumiu  
Foi fazer no domingo um passeio no parque  
Lá perto da Boca do Rio  
Foi no parque que ele avistou 
Juliana foi que ele viu  
Foi que ele viu, Juliana na roda com João  
Uma rosa e um sorvete na mão  
Juliana seu sonho, uma ilusão  
Juliana e o amigo João  
O espinho da rosa feriu Zé  
E o sorvete gelou seu coração  
 
O sorvete e a rosa (ô, José)  
A rosa e o sorvete (ô, José)  
Foi dançando no peito (ô, José)  
Do José brincalhão (ô, José)  
 
O sorvete e a rosa (ô, José)  
A rosa e o sorvete (ô, José)  
Oi, girando na mente (ô, José)  
Do José brincalhão (ô, José)  
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Juliana girando (oi, girando)  
Oi, na roda gigante (oi, girando)  
Oi, na roda gigante (oi, girando)  
O amigo João (João)  
O sorvete é morango (é vermelho)  
Oi girando e a rosa (é vermelha)  
Oi, girando, girando (é vermelha)  
Oi, girando, girando...  
Olha a faca! (Olha a faca!)  
 

Olha o sangue na mão (ê, José)  
Juliana no chão (ê, José)  
Outro corpo caído (ê, José)  
Seu amigo João (ê, José)  
Amanhã não tem feira (ê, José)  
Não tem mais construção (ê, João)  
Não tem mais brincadeira (ê, José) 
Não tem mais confusão (ê, João)

Tropicália, a Contracultura e os reflexos políticos

Cartaz manifesto de Hélio 
Oiticica

Caetano e Gil com roupas 
tropicalistas

Gilberto Gil canta Domingo no Parque no III 
Festival da MPB em 1967
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 A Tropicália inseriu-se no movimento da Contracultura cujo 
auge se deu na década de 1960, baseado num estilo de mobilização e 
contestação social que utilizava novos meios de comunicação em massa 
para divulgação de suas ideias. Imbuídos de um espírito mais libertário, 
propondo uma cultura alternativa ou marginal, focada nas transforma-
ções da consciência, dos valores e do comportamento, propunham uma 
mudança de atitude radical, inserida nas linhas de um protesto político 
apartidário, livre, sem amarras. O manifesto “seja marginal, seja herói”, 
de Hélio Oiticica, sintetizava o pensamento do grupo que tinha entre 
seus integrantes os cineastas Rogério Sganzerla e Júlio Bressane, os po-
etas Waly Salomão, Torquato Neto e José Carlos Capinan, além Jorge 
Mautner e Jards Macalé, músicos e poetas.

Num país deflagrado por revoltas estudantis e oprimido pela vi-
gilante censura aos meios de criação individual e coletiva, a Tropicá-
lia mostrou-se com um alento e um contraponto a essas dificuldades, 
inserindo no debate questões de ordem sociopolíticas, apesar de seus 
componentes não estarem ligados a nenhuma estratégia ou intenção de 
poder político, mas representando em atitudes e pensamento a retórica 
transformadora, que abalaria os alicerces da ordem institucional vigen-
te. Neste aspecto, é relevante o que diz José Ramos Tinhorão, no livro 
Pequena história da música popular – da modinha ao tropicalismo:

O poder militar dominante desde 1964 come-
çou a enxergar no descomprometimento e atitu-
de de deboche dos artistas baianos uma oculta 
intenção política de desmoralização das insti-
tuições, dentro de uma hipotética estratégia de 
enfraquecimento das democracias estimulada e 
orientada internacionalmente pelos comunistas. 
(TINHORÃO, 1986, p. 262).

Em 15 de setembro de 1968 Caetano Veloso apresentou no III 
Festival Internacional da Canção Popular, no Teatro da Universidade 
Católica (TUCA), em São Paulo, a canção É proibido proibir, titulo 
retirado de uma frase pichada num muro de Paris durante as revoltas 
estudantis de maio daquele ano. A letra da canção retrata o inconfor-
mismo reinante com a censura e também com o conservadorismo so-
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cial e intelectual que tanto inquietava os tropicalistas. Caetano subiu ao 
palco já disposto a transgredir tudo e a todos, rebolando e simulando 
atitudes eróticas, vestido com uma camisa de plástico verde e colares 
com dentes de animais, provocou a ira da plateia que não o deixou 
cantar, jogando tomates e ovos no palco, além de chamá-lo de bicha. 
A resposta foi um inflamado discurso de Caetano, criticando a atitude 
do público e contribuindo para a exaltação dos ânimos que tomavam 
conta daquele período, marcado por profundas transformações sociais, 
políticas e ideológicas: 

 “Mas é isso que é a juventude que 
diz que quer tomar o poder? Vo-
cês têm coragem de aplaudir, este 
ano, uma música, um tipo de mú-
sica que vocês não teriam cora-
gem de aplaudir no ano passado? 
São a mesma juventude que vão 
sempre, sempre, matar amanhã o 
velhote inimigo que morreu on-
tem? Vocês não estão entendendo 
nada, nada, nada, absolutamen-
te nada! Hoje não tem Fernando 
Pessoa. 

Eu hoje vim dizer aqui, que quem 
teve coragem de assumir a estru-
tura de festival, não com o medo 
que o senhor Chico de Assis pe-
diu, mas com a coragem, quem 
teve essa coragem de assumir 
essa estrutura e fazê-la explodir 
foi Gilberto Gil e fui eu. Não foi 
ninguém, foi Gilberto Gil e fui eu!

Vocês estão por fora! Vocês não 
dão pra entender. Mas que ju-
ventude é essa? Que juventude é 
essa? Vocês jamais conterão nin-
guém. Vocês são iguais sabem a 

Caetano discursando III Festival 
Internacional da Canção Popular, 

no Teatro da Universidade Católica 
(TUCA) em São Paulo, em 18/9/1968
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quem? São iguais sabem a quem? Tem som no 
microfone? Vocês são iguais sabem a quem? 
Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram 
os atores! Vocês não diferem em nada deles, vo-
cês não diferem em nada. E por falar nisso, viva 
Cacilda Becker! Viva Cacilda Becker! Eu tinha 
me comprometido a dar esse viva aqui, não tem 
nada a ver com vocês. O problema é o seguin-
te: estão querendo policiar a música brasileira. 
O Maranhão apresentou, este ano, uma música 
com arranjo de charleston. Sabem o que foi? 
Foi a Gabriela do ano passado, que ele não teve 
coragem de, no ano passado, apresentar por ser 
americana. Mas eu e Gil já abrimos o caminho. 
O que é que vocês querem? Eu vim aqui para 
acabar com isso!”

Eu quero dizer ao júri: me desclassifique. Eu 
não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com 
isso. Gilberto Gil (entrando no palco). Gilberto 
Gil está aqui comigo, para nós acabarmos com 
o festival e com toda a imbecilidade que reina 
no Brasil. Para acabar com isso tudo de uma 
vez. Nós só entramos no festival pra isso. Não é 
Gil? Não fingimos. Não fingimos aqui que des-
conhecemos o que seja festival, não. Ninguém 
nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu só 
queria dizer isso, baby. Sabe como é? Nós, eu 
e ele, tivemos coragem de entrar em todas as 
estruturas e sair de todas. E vocês? Se vocês fo-
rem… se vocês, em política, forem como são 
em estética, estamos feitos! Me desclassifiquem 
junto com o Gil! Junto com ele, tá entendendo? 
E quanto a vocês… O júri é muito simpático, 
mas é incompetente.”

(CALADO, Carlos. 1997, p. 221/222).
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É PROIBIDO PROIBIR

A mãe da virgem diz que não 
E o anúncio da televisão. 
E estava escrito no portão. 
E o maestro ergueu o dedo 
E além da porta há o porteiro, sim 

Eu digo não 
Eu digo não ao não  
Eu digo 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
 
Me dê um beijo, meu amor 
Eles estão nos esperando 
Os automóveis ardem em chamas 
Derrubar as prateleiras 
As estátuas, as estantes 
As vidraças, louças, livros, sim
Eu digo sim 
Eu digo não ao não 
Eu digo 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir 
É proibido proibir.

O engajamento libertário de Caetano Veloso e Gilberto Gil pro-
vocava apreensão nos meios militares, e a permanência deles no Brasil 
era já um incômodo, pois suas declarações e atitudes, de certo modo, 
promoviam uma onda de inconformismo crescente, a situação, então, 
tornou-se insustentável e ambos foram convidados a saírem do país, 
e Gilberto Gil, antevendo, que isso poderia ocorrer, lançou a canção-
-manifesto Aquele abraço:

Capa e disco da canção É proibido proibir
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AQUELE ABRAÇO

O Rio de Janeiro continua lindo 
O Rio de Janeiro continua sendo 
O Rio de Janeiro, fevereiro e março 
Alô, alô, Realengo – aquele abraço! 
Alô, torcida do Flamengo – aquele abraço! 

Chacrinha continua balançando a pança 
E buzinando a moça e comandando a massa 
E continua dando as ordens no terreiro 
Alô, alô, seu Chacrinha – velho guerreiro 
Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro 
Alô, alô, seu Chacrinha – velho palhaço 
Alô, alô, Terezinha – aquele abraço! 

Alô, moça da favela – aquele abraço! 
Todo mundo da Portela – aquele abraço! 
Todo mês de fevereiro – aquele passo! 
Alô, Banda de Ipanema – aquele abraço! 

Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço 
A Bahia já me deu régua e compasso 
Quem sabe de mim sou eu – aquele abraço! 
Pra você que me esqueceu – aquele abraço! 
Alô, Rio de Janeiro – aquele abraço! 
Todo o povo brasileiro – aquele abraço!

Com a saída de Gilberto Gil e Ca-
etano Veloso do país, ocorrida em 1969, a 
Tropicália perde seus dois mais importan-
tes artistas, o movimento, então, recrudes-
ce, sai da discussão intelectual, esvai-se 
temporariamente, deixando um legado dos 

mais significativos para a cultura brasileira, ao ponto, de considerarmos 
que passados 50 anos de sua eclosão, apesar de todas as mudanças e 
transformações porque passaram o Brasil e o mundo, suas ideias ainda 

Capa e disco da canção Aquele 
abraço
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permanecem atuais, porque são globais e atemporais, como toda a sua 
arte produzida, seja na música, na literatura e na estética visual. Ser, 
tropicalista, portanto, tornou-se um jeito de ser e entender e Brasil, nas 
suas contradições e grandezas.

Jorge Benjor, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, Sérgio Dias 
e Arnaldo Batista. 
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Os primórdios do Correio do 
Sertão no ano em que comemora 

o seu centenário

Nelson Varon Cadena
Jornalista e pesquisador

Certamente que Honório de Souza Pereira, pioneiro da imprensa 
em Morro do Chapéu,tinha ciência dos obstáculos para se editar um 
jornal no interior da Bahia, a dificuldade maior era sustentá-lo, obter 
o apoio do público, através da compra de assinaturas e da inserção 
de anúncios do comércio e o apoio, também indispensável para a sua 
sobrevivência,do governo local. O município, elevado à categoria de 
cidade em 1909, tinha em torno de 600 residências de onde podemos 
calcular, sem nenhum rigor científico, um potencial de não mais do que 
600 leitores, um por habitação, considerando os altos índices de anal-
fabetismo no Brasil, em inícios do século XX, estimados em torno de 
80%.

Não lhe faltaria, nestes primórdios, a proteção oficial. Francisco 
Dias Coelho, o homem mais rico da região era o Intendente do muni-
cípio quando o primeiro número do Correio do Sertão circulou em 15 
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de julho de 1917,ele contribuiu com a soma de 1 conto de reis para 
auxiliar Honório na compra do equipamento gráfico. O então chama-
do “Coronel Negro do Sertão”, fora eleito em 1910, após romper com 
o seu protetor, Pedro Celestino Barbosa, Intendente no período entre 
1889-1903, para constituir um grupo político próprio. Honório Pereira, 
neto do Português Antônio de Souza Pereira que tinha sido procurador 
do Coronel, foi um dos primeiros a aderir.

O novo grupo político, denominado pejorativamente pela opo-
sição, dos “coques”, numa alusão ao coque, um pássaro preto de canto 
alto e ruidoso muito comum na Chapada Diamantina, era constituído 
basicamente por profissionais liberais e funcionários públicos. A refe-
rência aos “coques” era, portanto, uma referência racial. Honório, sa-
pateiro de profissão e auxiliar de escrivão,assumiu a divulgação, edi-
tando folhas avulsas, impressas em municípios vizinhos, e distribuindo 
panfletos. O seu engajamento na causa e o seu espírito empreendedor o 
levaram a criar um jornal ao qual não lhe faltaria o apoio oficial, mais 
tarde, mediante a publicação de atas da Prefeitura e matéria legal. 

No espectro político o Coronel Honório estava alinhado com o 
grupo liderado pelo ex-governador José Joaquim Seabra que emplacara 
o seu sucessor no governo, Antônio Moniz Ferrão, este governava no 
ano de fundação do Correio do Sertão. Ambos os governadores confia-
vam no aliado, o Coronel Dias Coelho, tanto que o mantiveram no car-
go, permitindo-lhe um logo mandato, apenas interrompido com o seu 
falecimento, em 1919. Seabra nomeara, logo que assumiu o governo, 
no propósito de fortalecer o seu grupo, 135 intendentes no interior. Em 
Morro de Chapéu julgou desnecessário trocar o mandatário municipal. 

A morte do Coronel Negro em 1919 mudou o cenário políti-
co e também midiático (como veremos mais adiante), ele que fora,no 
imaginário da população, um conciliador, como observa Jedean Gomes 
Leite: “O Coronel... é ainda lembrado como um homem que promoveu 
a paz naquele município. Nos últimos anos da década de 1910, os co-
ronéis Clementino Queiroz Matos, Manoel Quirino de Matos, Horácio 
de Matos, Militão Rodrigues e Manuel Fabrício travavam suas bata-
lhas nos municípios de Seabra, Brotas, Barra de Mendes, onde morre-
ram mais de 400 pessoas em cinco meses de conflito. Diferentemente, 
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a população de Morro do Chapéu, mesmo fortemente ligada a esses 
homens, principalmente com a família Queiroz de Matos, manteve-se 
alheia aos tumultos dos municípios vizinhos”. 

O quadro político, aparentemente harmônico, muda a partir 
da morte de Dias Coelho que deflagra a disputa pelo poder entre os 
coronéis Antônio de Souza Benta e Teotônio Marques Dourado Fi-
lho. Os líderes políticos “lançam mão de artifícios os mais variados 
e corriqueiros”, inclusive “o uso arbitrário da força, da opressão, da 
intimidação”,explica Jedean Leite.

A mídia também serviria a esses propósitos. O Correio do Sertão 
apoiaria Souza Benta, eleito para suceder o Coronel Negro, enquanto o 
coronel Teotônio Dourado lançava em 1920 o Pequeno Jornal, sob a di-
reção de Adelmo Pereira, seu cunhado. Entre 1920 e 1926 os dois jornais 
manteriam um forte embate, sem compromisso algum de imparcialida-
de. Mas, também sem ofensas pessoais e calunias. Eram os “coques”, os 
pássaros pretos representados pelos seguidores de Coelho e Benta contra 
os“memes” (alusão aos olhos azuis dos Dourado) representados pelos 
Dourado e seus simpatizantes como veremos mais adiante.

No contexto da imprensa

Morro do Chapéu viu nascer a imprensa tardiamente, 94 anos 
após o aparecimento do Independente Constitucional em Cachoeira, 
órgão oficial da junta de governo instalada no município pelo comando 
das tropas do Recôncavo que resistiram ao General Madeira, na Guerra 
pela Independência da Bahia. Desde então mais de 650 jornais circu-
laram no interior do Estado, em 45 municípios, a maioria publicações 
marcadas pela efemeridade. Um ano de sobrevivência já era uma vitó-
ria. Nenhuma cidade próxima ao Morro do Chapéu possuía,então, im-
prensa, nem mesmo Jacobina, de quem o município fora desmembrado 
em 1864. Lençóis, que já vira circular seis jornais, desde 1899, não 
possuía nenhum no momento cronológico aqui referido.

Três títulos se destacavam na imprensa interiorana, naqueles 
idos de 1917, jornais tradicionais, de perfil conservador, mais noticio-
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sos do que engajados politicamente, com distribuição inclusive na ca-
pital o que lhes permitia repercutir fatos locais na grande imprensa de 
Salvador. O Regenerador de Nazaré das Farinhas era o decano. Funda-
do em 1861 permaneceu na ativa até meados da década de 30, ou seja, 
mais de 70 anos. Em Santo Amaro O Popular circulava desde 1868 e 
com raras interrupções manteve-se até 1950, ou seja, 82 anos de lide 
jornalística. No município vizinho de Cachoeira o título de maior rele-
vância era A Ordem, tido como o jornal do interior de maior prestígio 
na capital. Circulou entre 1870 e 1935, portanto 65 anos. 

Honório de Souza Pereira mal podia imaginar que o seu jornal 
um dia estaria comemorando o seu centenário, batendo a barreira do 
século, uma marca que apenas cinco jornais baianos, incluindo o dele, 
teriam o privilégio de ostentar: Folha do Norte (1909-2016) Diário 
de Notícias (1875-1981)A Tarde (1912-2017) Diário da Bahia (1856-
1957) e Correio do Sertão (1917-2017). 

Jornais de maior perenidade na Bahia 

Título Cidade Período Anos
Folha do Norte Feira de Santana 1909-2016 107
Diário de Noticias Salvador 1875-1981 106
A Tarde Salvador 1912-2017 105
Diário da Bahia Salvador 1856-1957 101
Correio do Sertão Morro do Chapéu 1917-2017 100
O Popular Santo Amaro 1868-1950 82
O Regenerador Nazaré das Farinhas 1861-1933 72
Jornal de Jequié Jequié 1945-2015 70
Diário da Tarde Ilhéus 1928-1998 70
A Ordem Cachoeira 1870-1935 65

Nota: Não consta deste levantamento o Jornal A Cachoeira, cujo título é de 1896 pelo 
fato de não ter tido regularidade, deixando de circular em longos períodos. Circulou 
inicialmente entre 1896 e 1916. Reaparece em 1934 e circula com algumas interrupções 
até meados da década de 40. Reaparece de novo em 1971, circulando até 1989 e após, 
sem periodicidade, continua impresso apenas em datas e ocasiões especiais.
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A estreia e a coluna em versos

Nasceu o Correio do Sertão em 15 de julho de 1917 no formato 
convencional para a época, de quatro páginas, com diagramação a três 
colunas e o costumeiro programa de estreia, pontuando a sua linha edi-
torial. No seu programa de trabalho Honório situava o periódico como 
“despido totalmente da política rotineira e mesquinha que só tende a 
rebaixar os sentimentos das almas bem formadas, mas, literário e no-
ticioso, esforçando-nos o mais possível para que se torne sua leitura 
suave e amena”. 
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Não desejava o debate político de ânimos mais acirrados, tão em 
voga, na imprensa da época, deixando claro que não aceitaria matéria 
paga, através de artigos assinados de colaboradores que não integravam 
a redação: “Por forma alguma aceitamos artigos de quem quer que seja, 
ainda mesmo assumindo o seu autor toda a responsabilidade, em detri-
mento deste, ou daquele, que venha em fim ofender o pudor, ou, a mo-
ral pública, ou, de qualquer individualidade”. Honório intuitivamente 
reconhecia que a melhor linha editorial de um jornal era a diplomacia.

Num outro trecho do editorial de estreia o escrivão e jornalista 
condenava a sátira, a ironia, a mídia então chamada de humorística: 
“É preciso pois atirar com a máxima indiferença à margem, esses que 
se aprazem em assacar sátiras picantes, mesmo sem conhecimento de 
causa, muitas vezes, ao arauto da verdade e do bem comum”. Ainda 
na primeira página, compondo o espaço editorial, o Correio do Sertão 
estreou com a coluna “Cantarolando”, aparentemente uma contradi-
ção em relação ao seu posicionamento explícito de não apoiar a sátira. 
“Cantarolando” parodiava, a mais famosa crônica em versos da Bahia 
“Cantando e Rindo” onde despontava o fino humor e a ironia de Aloisio 
de Carvalho, O Lulu Parola (pseudônimo) do Jornal de Notícias.

As alfinetadas e sátiras das crônicas em verso dos principais di-
ários do país, então, faziam grande sucesso entre o público leitor. Lulu 
Parola era o mais apreciado na Bahia, escreveu 6708 crônicas do gê-
nero. Cabe aqui mencionar outros jornalistas-humoristas-epigramistas 
que encantavam os leitores: Manuel Rosentino com a sua coluna Lira 
Boemia publicada na Gazeta de Notícias, La Vigne com a Musa Fol-
gazam publicada no Pequeno Jornal; Zé Gangolim, pseudônimo de 
Antônio H. Casais, com a coluna Na Flauta, publicada no Diário de 
Notícias; Jerônimo Sodré Viana com A Musa Risonha no Diário da 
Bahia e ainda Antônio Eusêbio, na sua divertida crônica de O Monitor.

O “Cantarolando” do Correio do Sertão, assinada por um certo 
Zé Cantador, apresentava 14 versos nonassilábicos, com as métricas 
convencionais das crônicas do gênero em especial as de Lulu Paro-
la, já que outros jornalistas do estilo já se permitiam maior liberdade, 
os chamados versos soltos, sem a obrigatoriedade da rima. O primeiro 
“Cantarolando” é uma ode à imprensa saudando o aparecimento da ti-
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pografia no município. Começava assim: “Afinei a lira agora/Para sau-
dar o meu povo/pelo fato grande e novo/que surgiu em boa hora”. O 
Zé Cantador assume um outro pseudônimo a partir de 1918, o de Zê 
Cantiga, então os versos eram ilustrados com a vinheta em xilogravura 
de um cantador ostentando chapéu e violão. 

O apelido “Zé” da assinatura Cantador ou Cantiga, abreviatura 
de José,era comum na imprensa da época, representava alguém do povo 
que se dirigia ao povo. O “Zê povo” era uma referência continua na 
mídia para se referir às pessoas comuns. O nosso Carnaval recriou o 
personagem Zé Pereira, o tocador de bumbo para o povo, herança lusi-
tana que entre nos se popularizou de tal forma que mesmo muitos anos 
transcorridos do fim dos grupos do gênero, continuaram por décadas 
na memória afetiva dos foliões. O “Zé” associado ao coletivo de povo 
sobreviveu à II Guerra mundial, incorporado o conceito pelos estúdios 
Disney na criação do personagem Zé Carioca, o papagaio Zé povo do 
Rio de Janeiro. 

Um ano depois 

Na edição de número 53 Honório Pereira celebrava a acolhida 
de seu jornal pelo público, então transcorrido um ano de circulação 
ininterrupta, e ressaltava a sua contribuição para o progresso da cidade: 
“Cremos que se o novo aparecimento não veio de modo algum ilumi-
nar a nossa terra, também não a depreciou...Orgulhamo-nos de termos 
transportado as barreiras do obscurantismo que obumbravam os hori-
zontes de nossa terra estremecida, incitando a sua mocidade, a progre-
dir pelas páginas dos livros, embora sem sabermos escrever, valendo-
-nos apenas de nossa inexprimível força de vontade”. 

O jornalista reafirmava ainda o seu compromisso de imparciali-
dade: “Conforme prometemos em nosso primeiro número não nos en-
volvemos com política, nem jamais nos envolvemos porque não nos 
apraz os seus fúteis caprichos sem proveito”. Naquele momento era 
verdade, logo mais esse compromisso seria quebrado por conta da su-
cessão do Coronel Negro, a partir de 1919, e em especial pelo surgi-
mento de um periódico alinhado com os Dourado (O Pequeno Jornal 
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lançado em 1920), o grupo político de oposição. A coluna em versos 
“Cantarolando” continuava a ser publicada como um segundo editorial, 
digamos, em outro formato. 

Quem era o autor? Poderia ser o próprio Honório Pereira que 
também fazia versos, mas, é provável que tenha sido o poeta Euricles 
Barreto. Nascido em Mundo Novo foi residir no Morro do Chapéu em 
1916, segundo conta o pesquisador Valter Gomes Santos de Oliveira, 
na sua dissertação sobre o circuito social da fotografia nos sertões da 
Bahia: “Ali iniciou suas atividades como fotógrafo e também publicou 
seus poemas em livros, revistas, e nas páginas do jornal Correio do 
Sertão”. E nas páginas do jornal publicou poemas dedicados ao Coronel 
Negro, Dias Coelho, de quem era admirador incondicional.

Mesmo Barreto sendo também um fotógrafo não desempenhou 
essa função nas páginas do Correio do Sertão que pelo menos nas suas 
primeiras duas décadas não deu um destaque à imagem como com-
plemento da notícia local. Valter Oliveira assim justifica: “Diferente 
dos jornais contemporâneos das cidades circunvizinhas, a exemplo do 
Correio do Bomfim e O Lidador, o Correio do Sertão não usava muito 
o recurso da fotografia. Praticamente, foi uma mídia jornalística que in-
vestiu na linguagem textual. A confecção de clichês fotográficos usados 
para a impressão era um custo alto que não permitia a diversidade de 
imagens. Talvez por isso, uma das razões da repetição de algumas delas 
em várias edições como forma de ilustrar as informações nas matérias”. 

Barreto casou-se na cidade com Bazilissa Guimarães, consti-
tuiu família e exerceu importantes cargos públicos que lhe garantiam 
o sustento que o jornalismo e a arte fotográfica e a literatura não lhe 
proporcionavam. Foi o mais assíduo colaborador do Correio do Ser-
tão, enquanto residiu no Morro do Chapéu, entre 1917 e 1937, quando 
fixou residência em Campo Formoso. Outros colaboradores regulares 
do jornal foram o Dr. José De Souza Dantas;o poeta Jubilino Cune-
gundes; Oswaldo Dourado; Joel Paraguassú, Francisco de Alencar e 
 Demosthenes Valois-Zequinha. 

No plano comercial o jornal era naqueles primórdios de sua 
existência bem-sucedido. Contava com uma razoável receita de anún-
cios do comércio: exportadores de salitre, compra e venda de diamantes 
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e carbonatos, lojas que vendiam fazendas e calçados, fabricantes de re-
médios, armarinhos... A tipografia do Correio contava ainda com outras 
receitas adicionais provenientes da impressão de convites, cartões de 
visita, folhetos, participações e felicitações, memorandos, envelopes, 
cartões de boas festas, faturas, livros contábeis e os relatórios oficiais 
do munícipio, dentre outros serviços oferecidos à comunidade e ao go-
verno. 

A guerra midiática 

Não foi propriamente uma guerra com base em calunias, ofensas 
pessoais e linguagem chula como armas no combate midiático entre o 
Correio do Sertão e O Jornal Pequeno, como pano de fundo a sucessão 
do Coronel Dias Coelho, como ocorria naquele tempo. Mas, foi uma 
guerra bem-comportada, com ataques de um e outro lado, sem quebrar 
as pontes, afinal os dois opositores tinham ligações de família e de ne-
gócios. Foi uma disputa aguerrida, mas, sem a agressividade de outras 
testemunhadas na época, não apenas na imprensa do interior, mas tam-
bém da capital. O embate político foi também um embate religioso: os 
Dourado tinham fortes ligações com a igreja Presbiteriana e no poder 
estimularam a sua expansão na região. 

Estava em jogo, não apenas a sucessão no município, mas tam-
bém a sucessão estadual. O Correio do Sertão apoiou inicialmente a 
candidatura derrotada de Paulo Martins Fontes, às vésperas da eleição 
apoiou J.J Seabra que assumiria um segundo mandato. Em 1920. Já 
o Coronel Teotônio Dourado que ainda não tinha lançado o Pequeno 
Jornal manifestará seu apoio a Seabra desde o primeiro momento. O re-
sultado da indefinição do Correio do Sertão acabou com o afastamento 
do governador do grupo político de Souza Benta apoiado pelo jornal, 
um distanciamento definitivo dos “coques”.

A morte inesperada do candidato seabrista apoiado pelos Doura-
do, Laurentino Samuel do Bonfim Louro, contudo, facilitou a vitória do 
candidato de Souza Benta e do Correio do Sertão, Virgínio de Almeida. 
Nas eleições de 1923 o quadro político era outro. Souza Benta perde-
ra o apoio do todo poderoso Coronel Horácio de Mattos, de Lençóis, 
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que se aproximara de seu adversário Teotônio Dourado. Os “memes” 
finalmente chegaram ao poder, mesmo tendo menos votos do que o 
candidato dos “coques”, após o Senado Estadual acolher um recurso do 
Coronel Teotônio Dourado que deferido permitiu a posse de seu candi-
dato Faustiniano Lopes Ribeiro como intendente.

O novo cenário propiciou um intenso debate, com acusações de 
parte a parte, entre os dois jornais do município. O Correio do sertão 
perdera o apoio oficial da intendência e a sua hegemonia como único 
jornal de Morro do Chapéu. O compromisso de imparcialidade ficou 
para trás como observa o pesquisador Jedean Leite:“Neste sentido, 
excetuando-se o lado político a quem pertencia, o Pequeno Jornal não 
se distanciava muito do Correio do Sertão. Tanto quanto o rival este 
hebdomadário também se intitulava “a voz da verdade”, e seus posicio-
namentos eram tão parciais quanto os do rival.

Em 1925 o Correio do Sertão deixou de circular durante dois me-
ses, sem nenhuma satisfação ao público, sabia-se que graves problemas 
financeiros afetavam a tipografia. Muitos imaginavam que se tratava do 
fim do jornal e que Souza Benta perdera um veículo de comunicação de 
apoio. Ao contrário Benta tentava reconquistar a confiança do Coronel 
Horácio de Mattos e se empenhava em uma aliança com o discurso da 
paz. O Correio equacionou as finanças e voltou com o mesmo vigor e 
no ano seguinte foi o Pequeno Jornal, dirigido por Adelmo Pereira,que 
deixou de circular. 

O Correio do Sertão, mesmo disposto a pacificar os ânimos, não 
perdoou o adversário: “Que fim teve o Pequeno Jornal? O Pequeno jor-
nal, órgão político da família Dourado, deste município, desde o mês de 
fevereiro próximo passado, que desapareceu do meio social, deixando, 
portanto, suavizar a tranquilidade serena da paz, não mais inflamando 
o excelso trono da verdade, do direito e da justiça com os seus indeco-
rosos artigos floreados das mais terríveis picardias contra os represen-
tantes legítimos do Morro do Chapéu e contra nós mesmos do Correio 
do Sertão”. Picardia foi o máximo que o jornal de Honório conseguiu 
enxergar no seu adversário. 
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Um final feliz

Com raras interrupções na sua circulação, por problemas finan-
ceiros como o da crise de 1925 aqui referida, o Correio do Sertão atin-
giu a marca de 100 anos em 15 de julho de 2017. Na ocasião promoveu 
uma reinauguração festiva de sua sede com banda de música, a Filar-
mônica Minerva, e a presença das principais autoridades do município. 
Inaugurou um museu do jornal e circulou com uma edição especial co-
memorativa. No evento, presentes membros (descendentes) dos grupos 
antes denominados de “coques” e “memes”.

O centenário jornal continua sobre a administração da família 
de Honório Pereira que esteve à frente do periódico até seu falecimento 
em 1946. Foi então que assumiu a direção o filho, Adalberto Pereira, 
diretor por mais de 40 anos. Em 1989 o comando passou para o neto, 
Paulo Gabriel, até 2010, quando o bisneto Edson Vasconcelos, encarou 
a missão do legado familiar e dos valores imateriais da marca. Os 100 
anos do Correio do Sertão são também os 100 anos da família Pereira 
à frente do periódico. 

As edições do jornal, segundo a família, foram digitalizadas pela 
Fundação Pedro Calmon da Fundação Cultural do Estado que não con-
firma o fato e por isso mesmo diz não dispor de uma cópia digital para 
consulta. Um mistério. 
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Agenda cultural do IGHB nos 
seus 123 anos de fundação

Cleide Nunes 
Assessora e secretária do IGHB

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, instituição cultural 
mais antiga do Estado, comemorou, no dia 16 de maio de 2017, cento 
e vinte e três anos de fundação e de atividades ininterruptas. Como 
tradicionalmente ocorre, diretoria, autoridades, associados e amigos se 
reuniram numa confraternização marcada por homenagens. A mesa de 
abertura foi composta pelo presidente de honra do IGHB, professor Ro-
berto Santos, presidente Eduardo Morais de Castro, secretário Newton 
Cleyde Alves Peixoto, orador oficial, Edivaldo Boaventura, diretor geral 
da Fundação Pedro Calmon, Zulú Araújo, representando o Governo do 
Estado, presidente da Academia de Letras da Bahia, Evelina Sá Hoisel, 
presidente da Academia Feirense de Letras, Lélia Fernandes, presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana,  Liacélia Leal e 
o Reitor da Universidade do Estado da Bahia, José Bites de Carvalho.

Após a composição da mesa e execução do hino nacional, pe-
los músicos Paulo Emílio e Alex Carlile (violão e bandolins), o mestre 
de cerimônia Gilberto Vitória passou a palavra ao presidente, Eduardo 
Morais de Castro, que anunciou a abertura da solenidade. Ao dar boas 
vindas aos presentes, Castro cumprimentou a mesa e falou da impor-
tância da festa. “São 123 anos de atividades dedicadas à memória da 
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Bahia. Dirigir uma instituição cultural como esta é muito difícil. Mas 
nosso compromisso é fazer com esta Casa se torne eterna”. Na mesma 
oportunidade, doutor Roberto Santos destacou a importância do IGHB 
como instituição que mantém relevantes atividades culturais ao longo 
de sua trajetória, diferente do Instituto Provincial (ou Instituto Histórico 
da Bahia), fundado em 1855 e extinto treze anos depois, sem atingir o 
objetivo histórico por falta de recursos e de apoio.

O orador oficial, professor Edivaldo Machado Boaventura, cum-
priu o protocolo e prestou homenagens aos sócios falecidos: Arivaldo 
Mota, Claudelino Miranda, Everaldo Pedreira Rocha, Gaspar Sadock, 
Geraldo Dannemann, Hermano Machado, Jayme Ramos de Queiroz, 
José Góes de Araújo, Maria Luiza Pinto Leite e Sônia Moreira Bastos. 
O orador destacou vida e obra dos associados, saudando os familiares 
e amigos presentes.

Para receber diploma e assinar o termo de posse, o secretário ge-
ral, Newton Cleyde Peixoto, convidou os associados: Adelson Silva de 
Brito, Ademar Pinheiro Lemos Júnior, Aldevan Alves de Barros, Álvaro 
Pinto Dantas de  Carvalho Júnior, André Luiz de Carvalho Nunes, André 
Nunes de Sousa, Aníbal Augusto Gondim Silva, Anselmo José da Gama 
Santos, Antônio Tadeu Bahia Menezes, Augusto Sérgio Albuquerque 
Soares, Bruno Leonardo  Guimarães Godinho, Carlos Eduardo Sodré, 
Diego Borges Ramos, Dione Maísa Soares da Cunha Euzébio, Domin-
gos Evangelista dos Santos, Fernando José Caldas Oberlaender, Gildeci 
de Oliveira Leite, Hildevaldo Silva Ribeiro, José Eduardo Athayde de 
Almeida, Junot de Carvalho Barroso Filho, Luiz Alberto Ribeiro Freire, 
Marcos Melo Neto, Maria Alice Pereira da Silva, Maria das Graças Nu-
nes Cantalino, Miguel Ângelo Velanes Borges, Nelson Texeira Brandão, 
Nilo Cerqueira da Silva, Núbia Cristina de Jesus  Santos, Orlando Tou-
rinho Júnior, Oscimar Alves Torres, Paulo Ormindo David de Azevedo, 
Rosemma Maluf, Sérgio Armando Diniz Guerra, Simone Trindade Vi-
cente da Silva. Como sócios correspondentes foram convocados: Alan 
José Alcântara de Figueiredo, Anselmo Ferreira Machado Carvalho, Ar-
tur Augusto de Oliveira Viana, Carlos Francisco Moura, Carol de Olivei-
ra Lima Bandeira, Filipe Alberto Folque de Bragança e Bourbon de Men-
donça, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, José Carlos Almeida Belitardo, 
Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, Liacélia Pires Leal.
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Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à preser-
vação dos valores cívicos da Bahia e do seu povo, cinco personalidades 
foram agraciadas com a medalha do mérito e o diploma Bernardino 
de Souza: Academia de Letras da Bahia (pelos 100 anos de fundação), 
representada por sua presidente, Evelina Hoisel; promotor de eventos 
Claudelino Miranda (in memoriam); historiadora Antonietta de Aguiar 
Nunes; diretora do Arquivo do IGHB, Zita Magalhães Alves e o advo-
gado Antonio Rodrigues Nascimento Filho. 

O encerramento da festa contou com o lançamento do livro His-
tória Baiana – dos Tempos Pré-Históricos ao Brasil Reino, de autoria da 
historiadora Antonietta de Aguiar Nunes. Editado pela Kalango, a pu-
blicação é resultado do curso de História da Bahia que a professora vem 
ministrando desde 2011 no Instituto. Começa nos tempos pré-históricos 
em que menciona os registros dessa época existentes na Bahia, fala dos 
indígenas que aqui habitavam quando os portugueses chegaram, das 
primeiras expedições exploradoras, guarda-costeiras e colonizadora, 
antes de mencionar o sistema de capitanias e falar das que primitiva-
mente compuseram o território do hoje estado da Bahia. Traz práticas 
tabelas relacionando os administradores civis e eclesiásticos e os prin-
cipais acontecimentos na gestão de cada um deles. Trata da exploração 
econômica da terra, da defesa militar e da sociedade e cultura na Bahia 
colonial. Conclui com a elevação do Brasil a Reino, unido aos de Por-
tugal e ao de Algarves, recém-criado, formando a comunidade lusófona 
de nações, submetida à mesma autoridade monárquica. Menciona, com 
breves históricos, cerca de 200 monumentos que devem ser conhecidos 
e visitados por soteropolitanos e turistas. No final traz um glossário 
com explicação do sentido de certos termos usados que, ou são pouco 
conhecidos, ou têm outra significação em nossos dias.

Seminários, palestras, conferências e lançamentos de livros inte-
gram agenda movimentada do ano  

Cerca de cinco mil pessoas acompanharam as atividades cultu-
rais de 2017 do IGHB. Com uma diversificada agenda, coordenada pelo 
historiador Jaime Nascimento e pela jornalista Cleide Nunes, e consul-
toria da vice-presidente Beatriz Cerqueira Lima, o público participou 
ativamente das palestras, conferências, lançamentos de livros, seminá-
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rios, mesas redondas, visitas guiadas e exibição de filmes, sempre com 
conteúdo conectado aos baianos e visitantes. E por falar em conexão, a 
página do Instituto no facebook já soma mais de 14 mil curtidas, além 
de 50 mil acessos anualmente ao site www.ighb.org.br. Recentemente 
o Instituto também ganhou um endereço no instagram: ighbahia. Fora 
as redes sociais, o público também é agendado através de email, distri-
buição de impressos nas diversas instituições culturais e de ensino da 
capital, além da mídia espontânea na imprensa baiana.  

A programação foi aberta mais cedo este ano, logo após as fé-
rias coletivas de janeiro, com o curso “Introdução à Liturgia Jeje-Nagô 
e à Cosmogonia do Candomblé da Bahia”. A proposta do encontro, 
ministrado pelo especialista na língua yorubá Adelson Silva de Brito, 
foi demonstrar a existência de uma estrutura formal de culto religioso 
embasada em uma cosmogonia Afro Ocidental a configurar o circuito 
litúrgico intrínseco a prática do Candomblé Jeje-Nagô. 

Fevereiro foi a vez de debater o “Carnaval da Bahia: nota histó-
rica e desafios contemporâneos”, com o professor e pró-reitor da Ufba, 
Paulo Miguez. O especialista em estudos socioeconômicos da cultu-
ra e políticas culturais falou sobre a conjunção de três momentos do 
nosso cenário: o trio elétrico (em 1950), dando nova forma a música 
brasileira, os blocos afro (metade dos anos 1970) e a empresarializa-
ção dos blocos carnavalescos, que estabeleceu, a partir dos anos 1980, 
um carnaval “afro-elétrico-empresarial”, caracterizado por uma robusta 
economia da festa.

Numa homenagem às mulheres, em março, aconteceu o seminá-
rio “Produção científica feminina na Bahia: pesquisas e pesquisadoras”, 
para evidenciar parte do que é produzido nos diversos Programas de 
Pós Graduação do Estado no que concerne às Mulheres, tanto do ponto 
de vista das pesquisadoras quanto dos temas pesquisados. No mesmo 
mês de Castro Alves, o Instituto lembrou os 170 anos do nascimento 
do poeta numa tarde literária, com conferência do escritor e empresário 
Joaci Góes, exibição do documentário “14 de março: nasce um grito de 
liberdade”, do cineasta Carlos Pronzato, além do lançamento do livro 
“Castro Alves – Deus, Universo, Amor e Liberdade”, de autoria do es-
critor Evandro Guerra.
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No dia 29 de março de 1817, era fuzilado no Campo da Pólvora, 
em Salvador, o advogado pernambucano José Inácio Ribeiro de Abreu 
e Lima (o “Padre Roma”), um dos líderes da Revolução Pernambucana 
de 1817. Ele viera à Bahia buscar apoio para o levante – irrompido três 
semanas antes em Recife – que pretendia derrubar a Monarquia, separar 
o Brasil de Portugal e implantar a República. A data foi lembrada pelo 
Instituto com uma conferência proferida pelo jornalista e pesquisador 
Jorge Ramos, estudioso do tema.

E para comemorar os 468 anos de fundação de Salvador, o IGHB, 
em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, lança-
ram a reedição dos clássicos “História da fundação da cidade do Salva-
dor”, do engenheiro baiano Theodoro Sampaio e “Através da Bahia”, 
dos viajantes naturalistas bávaros Von Spix e Von Martius. A sessão, 
prestigiada pelo presidente da ALBA, deputado Ângelo Coronel, lotou 
o auditório e as instalações da Casa da Bahia, e foi marcada por uma 
conferência do professor doutor José Carlos Barreto de Santana (Uefs) 
sobre “Notas Biográficas de Theodoro Sampaio”, quando abordou as-
pectos importantes da vida intelectual do também historiador, geógrafo, 
geólogo, cartógrafo e tupinólogo, que presidiu o IGHB de 1923 a 1937.

A História da fundação da cidade do Salvador, iniciada por 
 Theodoro Sampaio já nos últimos anos, e não concluída quando da sua 
morte em 1937, foi publicado pela primeira vez quando das comemora-
ções do quarto centenário da cidade, em 1949. Possibilita que se aborde 
o aspecto menos conhecido pelo público da produção de Theodoro, que 
é o seu gosto pela pesquisa e escrita da história, iniciado ainda quando 
da sua importante participação como fundador do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo e que pode ser verificado em trabalhos como 
“São Paulo nos tempos de Anchieta” e “São Paulo no século XIX” que, 
certamente, contribuíram para que fosse condecorado com a medalha 
de prata conferida pela Academia de História internacional da França.

Através da Bahia foi traduzido do alemão por Pirajá da Silva e 
Paulo Wolf e é um excerto da obra Reise in Brasilien (1817-1820, tra-
duzido posteriormente na integra como Viagem pelo Brasil) e apresen-
tado durante o 5º Congresso de Geografia do Brasil, realizado em Sal-
vador no ano de 1916. A introdução do livro ficou a cargo de Theodoro 
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Sampaio, que teve assim a oportunidade de “revisitar” regiões por ele 
percorridas quando da sua participação como engenheiro da Comissão 
Hidráulica, e que resultou no livro O rio São Francisco e a Chapada 
Diamantina, ou como engenheiro nas obras de prolongamento da estra-
da de ferro da Bahia ao São Francisco e na Comissão de Desobstrução 
do Rio São Francisco, que deram origem a trabalhos como “A respeito 
dos caracteres geológicos do território compreendido entre a cidade de 
Alagoinhas e a de Juazeiro” e “Notas sobre a geologia da região com-
preendida entre o rio S. Francisco e a Serra Geral...”

Para o presidente do IGHB, Eduardo Morais de Castro, a ree-
dição das obras reforça o compromisso do Instituto com o retorno do 
ensino de história da Bahia, o que será fundamental para que os jovens 
de hoje contribuam para disseminar os estudos tão bem difundidos por 
Theodoro Sampaio. “Vamos buscar parcerias para que as obras che-
guem às bibliotecas e escolas de todo o Estado. O público que visitar o 
Instituto também irá conhecer importantes obras publicadas por Theo-
doro Sampaio, cujo acervo particular está depositado no Arquivo que 
lhe presta homenagem”.

Passando para a agenda de abril, o público acompanhou palestras 
e seminários com os temas: “Algumas notas sobre o processo da Inde-
pendência do Brasil na Bahia”, debatida pelo professor Manoel Passos; 
o Seminário “Okê Arô! São Jorge e Oxóssi – Notas sobre Sincretismo e 
Candomblé na Bahia”, coordenado pelo historiador Jaime Nascimento, 
e a conferência do arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo sobre o Siste-
ma rodo-ferro-portuário para o desenvolvimento da BTS. O especialista 
tratou da proposta de implantação de um sistema composto pela rodo-
via denominada de Envolvente da Baía de Todos os Santos, com Arco 
Ferroviário da BTS e o com o hub-port, do canal de Itaparica.

“José Valladares e o Museu de Arte da Bahia: dois centenários 
que se complementam” foi tema de seminário no mês de maio. Reali-
zado em parceria com o Museu de Arte da Bahia, o encontro teve as 
participações dos professores: Edivaldo Machado Boaventura, Anto-
nietta d´Aguiar Nunes e Pedro Arcanjo (diretor do MAB) que falaram, 
respectivamente, sobre a vida e obra do homenageado, a história da 
criação do Museu, o acervo e projetos para o futuro.
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Em junho, o IGHB recebeu o acadêmico português Miguel 
Monteiro durante a concorrida conferência “D. Pedro I, Imperador do 
Brasil e a experiência liberal portuguesa”; que tratou do período con-
turbado pré e pós independência do Brasil, bem como as questões que 
levaram D. Pedro de regresso a Portugal, à guerra civil e à vitória dos 
liberais, com análise cronológica pelo autor, membro da Academia Por-
tuguesa da História.

“Guilherme de Mello e a Música no Brasil – 150 anos de nasci-
mento” completou a agenda de junho. Com o apoio do projeto Memória 
Musical da Bahia, o seminário reuniu os especialistas Luiz Américo 
Lisboa Júnior, Marcos Santana e Jorge Ramos para celebrar os 150 anos 
de nascimento do Primeiro Historiador da Música no Brasil, o retorno 
do ensino obrigatório de músicas nas escolas brasileiras e a concessão  
do título de Cidade da Música a Salvador pela UNESCO. 

O dia 1º de julho foi marcado pela celebração, na Igreja São 
Pedro dos Clérigos do Te Deum (A ti, Deus!). A tradicional cerimônia, 
promovida pela Arquidiocese do Salvador/Fundação Gregório de Mat-
tos/IGHB integrou a programação pelos festejos da Independência do 
Brasil na Bahia. A missa em ação de graças homenageou a professora 
Consuelo Pondé de Sena. Falecida em 14 de maio de 2015, a historia-
dora, que presidiu o IGHB durante 19 anos, sempre lutou pelo reconhe-
cimento da maior data cívica do Estado, como uma data de importância 
nacional.

Uma bela homenagem foi feita ao historiador Luís Henrique 
Dias Tavares. Os discípulos do mestre, Marli Geralda Teixeira, Lina 
Aras, Maria José Andrade e Sérgio Guerra Filho, falaram sobre o deca-
no nos estudos sobre a História da Bahia e no seu ensino, e discutiram a 
atual realidade da produção de pesquisas nessa temática. Luís Guilher-
me e Milena Tavares representaram o historiador, no evento.

Julho também foi o mês do curso sobre a história do Cangaço 
na Bahia, coordenado pelo geólogo e historiador Rubens Antonio. “Sa-
ber e entender o cangaço é dispor de uma ferramenta fundamental para 
conhecermos a Bahia, no que foi e o que é, enfim, saber quem fomos, 
somos e seremos”, destaca.
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“Coronelismo e poder na Chapada Diamantina” reuniu os pro-
fessores da Uneb (Jacobina): Jackson André Ferreira, Moiseis de Oli-
veira Sampaio e Jedean Gomes Leite que falaram, especificamente, da 
vida de três coronéis: Quintino Soares da Rocha, Francisco Dias Coe-
lho e Antonio de Souza Benta. 

O público baiano conferiu ainda o documentário de Paulo Her-
mida e Petrus Pires, produzido pela Iglu Filmes, que retrata os bastido-
res do longa “A Grande Feira” – de 1961 – dirigido por Roberto Pires. 
A mostra conta os bastidores do filme “A Grande feira”, realizado na 
década de 60, numa Bahia que ainda aprendia a fazer cinema. Traz uma 
reflexão sobre um momento marcante da produção cinematográfica 
baiana e, em particular, como um acontecimento real “imita” a tragédia 
anunciada neste que foi o filme seminal do cinema novo. 

De agosto a novembro, a agenda é reservada para o tradicional 
curso de História da Bahia. As aulas, que são ministradas pela professo-
ra doutora Antonietta D´Aguiar Nunes, debatem temas como a Pré His-
tória Brasileira e Baiana; 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; revolu-
ção de 1930 e a chamada Era Vargas, dentre outros.

Autora do livro Abreviaturas: manuscritos dos séculos XVI a 
XIX, a professora Maria Helena Flexor, ministrou em agosto, o curso 
Paleografia: leitura de documentos e abreviaturas. Bastante requisitado 
pelo público, a pesquisadora explica que a paleografia integra o dia a dia 
do historiador. “Ser historiador é fazer uso de todos os tipos de fontes de 
informação, de que se pode dispor, incluindo algumas que, em principio, 
parecem insignificantes, como as imagens, mas, nenhum historiador será 
completo, se quiser resgatar a história, especialmente da Bahia e do Bra-
sil, dos séculos XVI ao XIX, sem os manuscritos”.

Ainda em agosto, o curso «Movimentos Messiânicos e Mile-
naristas» foi ministrado pelo professor Vanderlei Marinho Costa (dou-
torando em História Social pela UFRJ) com a proposta de oferecer, 
de modo panorâmico, conhecimentos referentes às teorias e à história 
do(s) apocalipsismo(s), messianismo(s) e milenarismo(s) no Brasil e 
em outras paragens.
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Em parceria com o Departamento de Geografia do IFBA, o Ins-
tituto promoveu o seminário “Geografia e Romantismo na Bahia do 
séc. XIX”. O encontro, coordenado pelo professor de Geografia Andre 
Nunes, abordou a influência do idealismo transcendental alemão nas 
obras dos professores de Geografia na Bahia do séc. XIX, antecedente à 
renovação epistemológica da disciplina na Primeira República, a partir 
da introdução das monografias regionais descritivas nos estudos geo-
gráficos, realizada por Bernardino de Souza em 1916.  “Omolú e Tem-
po: suas faces e características” foi tema de seminário coordenado pelo 
historiador Jaime Nascimento, sobre as características e especificidades 
das duas Divindades nas diversas Nações do Candomblé. 

Em setembro aconteceu um seminário em homenagem a Bento 
Gonçalves, e um minicurso sobre a Gestão de Arquivos Musicais, coor-
denado pelo professor e associado Pablo Sotuyo Blanco. Em novembro 
foi agendada uma homenagem aos heróis de Pirajá (Romaria a Pirajá).  
Em novembro, o Instituto sediou seminário “180 anos da Sabinada”, 
a segunda edição do encontro “O que a Bahia tinha....”, coordenado 
pelo jornalista Luís Guilherme Tavares, “70 anos da Constituinte de 
1947”, coordenado pelo jornalista Jorge Ramos. Dezembro, além do 
tradicional Caruru e confraternização natalina, foi lançada a Revista 
112 do IGHB.

Até o fechamento desta edição, mais de dez livros foram lança-
dos no IGHB, dentre: Gregório de Mattos e Voltaire – O Barroco e o 
Iluminismo na Bahia, de autoria do escritor Tadeu Bahia; Sertanistas, 
Bandeirantes e Aventureiros no Sertão da Bahia: Séculos XVI, XVII e 
XVIII, do pesquisador Renato Bandeira; Leituras em primeira mão, do 
jornalista Sergio Mattos; 100 anos da Revolução Comunista, de Aristeu 
Almeida; A invenção de um novo Brasil, do engenheiro Fernando Alco-
forado; Exercícios de Metodologia da Pesquisa, de autoria do professor 
Edivaldo Boaventura; reedição do livro “A Cidade do Salvador (1549) 
– Uma reconstituição histórica, escrita em 1954 por Edison Carneiro; 
A saga do garimpo na Chapada Diamantina e Religião profana (notas 
folclóricas), de Epitácio Pedreira de Cerqueira.
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Hemeroteca e Museu têm peças documentadas e 
conservadas

 A hemeroteca do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (es-
paço de memória periódica) foi higienizada, catalogada, e selecionada 
para encadernação dos jornais. O objetivo é preservar o acervo de gran-
de valor histórico para a memória do Estado da Bahia.

Todo o espaço físico foi revitalizado, com a contribuição da 
equipe técnica de funcionários, e financiado pela própria instituição. O 
acervo está à disposição do público para consulta e pesquisa, sempre de 
segunda a sexta, das 13:00 às 18:00 horas, na Biblioteca Ruy Barbosa. 
Podem ser consultados: A Tarde, Tribuna da Bahia, Correio da Bahia, 
Jornal da Bahia, Bahia Hoje, Diário Oficial, Estado da Bahia, A Tarde 
Rural, A Tarde Municípios, Gazeta do Povo, A Bahia, O Republicano, 
A Imprensa, A noite, dentre outros. Uma parceria entre o Governo do 
Estado e o IGHB promete, em breve, digitalizar todo o material. No 
site do IGHB também podem ser consultados os títulos da biblioteca e 
do arquivo.

Coordenada pela professora Dra. Heloisa Helena Gonçalves da 
Costa, e com participações das museólogas Chiara Rucks e Rita Fonseca, 
a equipe de museologia vem realizando, desde setembro de 2015, ativida-
des inerentes a área museológica no acervo do Instituto. O trabalho con-
siste na documentação, conservação e informatização do acervo, além 
do preparo expográfico do ambiente de exposição. A iniciativa integra o 
projeto Masterplan, que prevê a recuperação física e do acervo do IGHB, 
através de captação de recursos via Lei Rouanet (de incentivo a cultura). 
Em breve, a sala Dom Pedro II estará disponível para visitação.

Informações institucionais  

Fundado em 13 de maio de 1894, o IGHB é a entidade cultural 
mais antiga do Estado. Possui a maior coleção de jornais e o maior acer-
vo cartográfico da Bahia. Na Biblioteca Ruy Barbosa e Arquivo Histó-
rico Theodoro Sampaio estão milhares de títulos e imagens à disposi-
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ção do pesquisador. O acervo museológico dispõe de mobiliário, telas, 
alfaias, armas, espadas, além de outras obras. O IGHB é o guardião do 
Pavilhão 2 de Julho, no Largo da Lapinha, onde estão os dois principais 
símbolos da maior festa cívica do país: o Caboclo e a Cabocla. É uma 
das 15 instituições apoiadas pelo programa Ações Continuadas a Insti-
tuições Culturais, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia 
(SecultBA), através do Fundo de Cultura.

Sugestões de agenda cultural podem ser encaminhadas ao email 
ighbahia@gmail.com. O material será analisado pela Comissão de Cul-
tura, formada por Beatriz Cerqueira Lima, Jaime Nascimento, Jorge 
Ramos e Luis Guilherme Pontes Tavares, Nilo Cerqueira e Graça Can-
talino. 
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IGHB – 123 anos

Professor Roberto Santos 
Presidente de honra do IGHB

Na recentíssima data de 13 de maio de 2017, o Instituto Geográ-
fico e Histórico da Bahia (IGHB) comemorou o 123º aniversário da sua 
fundação. A cerimônia que estamos comemorando agora, contudo, foi 
adiada para hoje (16), por ter coincidido, no presente ano, a data de 13 
p. p. com o dia de sábado da semana, por ser aquele dia menos próprio 
para cerimônias como esta. Cumpre lembrar, ademais, que a criação 
deste Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em 1894, foi precedi-
da da fundação do “Instituto Histórico Provincial”, que teve objetivos 
muito semelhantes aos do atual, cuja fundação estamos hoje comemo-
rando. A propósito das atividades desempenhadas pelo atual Instituto, 
tem-se repetido com frequência a frase de um dos mais famosos dentre 
os seus benfeitores, o Doutor Bernardino José de Souza, assim redi-
gida: “O “Instituto” é o melhor abrigo das nossas glórias e deve ser o 
expoente máximo da nossa cultura: ampará-lo é espalhar a sementeira 
do amor da pátria”.

Em 1856, apenas pouco mais de três décadas após o Brasil haver 
deixado de ser colônia de Portugal, fora criado o “Instituto Histórico 
Provincial”, “resultante da iniciativa particular de um pequeno número 
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de integrantes das elites locais”, e que sobreviveu, apenas, vinte e qua-
tro anos. Diante das dificuldades na obtenção de recursos financeiros 
para a manutenção do novo órgão, 24 anos após a sua criação, foi de-
cidido cancelá-lo, até que dias melhores surgissem. Foi o que ocorreu 
em 1894, quando um grupo de patriotas baianos comemorou o que veio 
a chamar-se “Instituto Geográfico e Histórico da Bahia”, o mesmo que 
está, agora, comemorando o seu 123º aniversário, enquanto vem pres-
tando relevantíssimos serviços à Pátria.

Dentre as figuras que mais se têm distinguido ao longo da exis-
tência do presente Instituto, cumpre citar: o Doutor Bernardino José de 
Souza, a quem o Instituto deve, entre outras benesses de grande valia, 
a construção da magnífica sede que o vem servindo desde a década de 
1930; a historiadora e tupinóloga Professora Consuelo Pondé de Sena, 
que dirigiu o Instituto durante dezenove anos, sendo responsável, em 
grande parte, pelo prestígio da Instituição junto à comunidade baiana; 
o Professor Edivaldo Machado Boaventura, historiador e orador oficial 
da mesma Instituição por muitos anos, sem interrupção; e o Doutor 
Eduardo Morais de Castro, atual Presidente, que vem revelando grande 
capacidade como administrador na direção do Instituto. 
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Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia em 2017

Edivaldo M. Boaventura
Sócio benemérito e Orador Oficial do IGHB

Qualquer caminho leva a da parte.
Qualquer ponto é o centro do infinito.

Fernando Pessoa

Saudamos o presidente do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, Eduardo Morais de Castro, que o dirige com dedicação e o re-
nova com o Projeto de Reforma e Ampliação. Uma saudação especial 
ao Presidente de Honra, o reitor e governador Roberto Figueira Santos. 
O reitor José Bites de Carvalho, da Universidade do Estado da Bahia 
(Uneb), uma Universidade para toda a Bahia. A professora Evelina 
 Hoisel, presidente da Academia de Letras da Bahia, instituição que será 
homenageada pelo seu centenário. A professora e pesquisadora Lélia 
Fernandes, da Academia de Letras de Feira de Santana. A professora 
Liacelia Pires Leal, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de 
Feira de Santana. O amigo do Instituto, Zulú Araújo, Presidente da Fun-
dação Pedro Calmon e representante do governador da Bahia. O preza-



284 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  283-293, jan./dez. 2017

do colega Newton Cleide de Assis Peixoto, secretário geral do Instituto. 
Caros confrades, associados, amigos, frequentadores e pesquisadores.

Na comemoração dos 123 anos do Instituto, nos congratulamos 
com o presidente Eduardo Morais de Castro pelo bom funcionamento 
da agremiação e abertura de novas perspectivas pela ambiciosa reforma 
que objetiva a valorização da sede-monumento com o seu rico acervo.

Assim, realizamos mais um encontro com a comunidade dos as-
sociados e amigos para homenagear os confrades falecidos, acolher os 
novos associados, relatar realizações e assinalar os 100 anos da Acade-
mia de Letras da Bahia com a outorga da Medalha do Mérito Bernar-
dino de Souza.

1 Lembrança dos que partiram

Cabe-nos, em nome de todos, dar o nosso adeus aos compa-
nheiros que se foram. Começamos pelo professor Hermano Augusto 
Machado, ligadíssimo a esta Casa,advogado, professor da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Cató-
lica do Salvador. Para concorrer à docência livre da antiga Cadeira de 
Ciências das Finanças publicou a tese Existe uma ciência das finanças 
como ciência autônoma?  (ARAGÃO, 1975, p. 79). O professor Her-
mano cultivou o Direito Tributário, dedicando-se como talento de sua 
cultura e de suas inúmeras leituras ao Direito Agrário, tendo, inclusi-
ve, publicado Leis de Terra do Estado da Bahia, com Angelina Garcez. 
Pertenceu às Academias Baiana de Educação e de Letras Jurídicas da 
Bahia. Destaque-se o relacionamento pessoal e afetivo com o Instituto, 
recordando os serviços como secretário-geral.

O associado Jayme Ramos de Queiroz era engenheiro agrôno-
mo, professor da Escola de Agronomia da Universidade Federal da 
Bahia. Foi secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, no governo 
Luiz Viana Filho e posteriormente diretor da CEASA. Distinguiu-se 
com a pós-graduação, da Escola de Administração da UFBA. Segundo 
João Eurico Matta (2009, p. 7-10), Jayme Queiroz prestou serviço de 
alta responsabilidade a 12 (doze) governadores, foi dirigente de órgãos 
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governamentais e de empresas públicas e privadas “sempre com dedi-
cação, correção ética e liderança eficaz, orientada para o serviço efetivo 
ao cliente da organização”.

O jornalista e professor Sérgio Mattos (2009) escreveu a biogra-
fia do agrônomo Jayme, intitulada: Só você pode, Jayme: um perfil de 
Jayme Ramos de Queiroz. O confrade Sérgio, diretor de publicações, 
esclarece que: “Aqui não pretendi escrever a biografia completa de Jay-
me Ramos de Queiroz, sua vida e sua obra, mas traçar um perfil de 
um homem que soube vencer os obstáculos da vida com persistência, 
bondade, humildade, honestidade e dedicação ao trabalho, aos amigos 
e à família”(MATTOS, 2009, p. 14).

A lembrança de Claudelino Miranda será sempre uma constante 
na memória do Instituto e dos amigos. Exemplar servidor público da 
administração estadual, Claudelino Miranda tinha uma extraordinária 
capacidade de fazer amigos e de servir às pessoas. A Associação dos 
Amigos de Claudelino Miranda (AMANDA), que reuniu um grupo de 
amigos, realizava anualmente a distribuição de cobertores aos idosos, 
brinquedos às crianças e outras doações aos carentes. Pelos serviços 
prestados à comunidade, Claudelino Miranda recebeu expressões de 
reconhecimento e inúmeras medalhas e condecorações. No seu livro, 
Do lado esquerdo do peito (MIRANDA,2003) nos legou significativas 
passagens da sua vida pública com o deputado federal Tarcilo Vieira de 
Melo e o governador Juracy Magalhães.

O Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade foi um expoente da 
oratória sacra. Com ele se encerra a longa tradição da facúndia religiosa 
que vem dos tempos coloniais. Foi membro da Academia de Letras da 
Bahia, pároco da Igreja Nossa Senhora da Vitória,vigário durante toda 
vida sacerdotal. No ano seguinte da sua ordenação, dirigiu a paroquia 
de São Cosme e São Damião, na Estrada da Liberdade, ergueu a Igreja 
de Cristo Rei e São Judas Tadeu, mas foi também, por muitos anos, 
vigário geral da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, tornando-se 
Monsenhor Prelado Honorário Pontifício. Padre Sadoc, artista sacer-
dotal da palavra, criava quando falava (BOAVENTURA,2017, p. 349).

O saudoso confrade José Góes de Araújo graduou-se em enge-
nharia química e ensinou na Escola Politécnica da Ufba. Foi o primeiro 
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fabricante no nordeste do sulfato de alumínio, importante produto para 
o tratamento de água. Ainda como empresário era exportador de quiza-
robina, produto natural existente no sul da Bahia. Assíduo frequentador 
e colaborador do Instituto. Tendo escrito sobre a cidade da Bahia, des-
tacou-se entre os muitos trabalhos sobre o mar, a publicação Naufrágios 
e afundamentos na costa brasileira (ARAÚJO, 2008).

O associado Geraldo Dannemann, diretor do Banco da 
Bahia,empresário empreendedor, foi líder financeiro e participante de 
várias entidades profissionais e culturais, além de colaborador deste 
Instituto. A sua contribuição foi significativa para a organização da Te-
basa, bem assim a intervenção junto às autoridades americanas para a 
vinda do Curso de Administração para a Universidade Federal da Bahia. 

O engenheiro Arivaldo Mota, nascido de conhecida família po-
lítica do distrito de São Roque de Feira de Santana, era formado em 
Engenharia Civil e trabalhou em importantes construções, principal-
mente em estradas, como servidor e diretor do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagens (DNER) no estado da Bahia.

A confreira Sônia Bastos, servidora pública exemplar, como Su-
perintendente da Cultura, Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia, 
apoiou inúmeras realizações culturais. Recentemente, dirigiu o Instituto 
Feminino da Bahia e integrava outras associações religiosas. O Institu-
to homenageia a distinta associada Maria Luíza Pinto Leite. São esses 
os nomes que escrevemos solidariamente no livro das ausências e que 
marcaram presença nesta Casa. Reverenciados os que partiram, abrace-
mos os que chegam. Ainda com Fernando Pessoa: “Passa, ave, passa, e 
ensina-me a passar.”

2 Inclusão institucional de novos associados

Recebemos com alegria os novos companheiros. Pertencem a 
diversas áreas do conhecimento e chegam para compor o quadro de 
sócios efetivos e correspondentes:1) professor Adelson Silva de Bri-
to, 2) administrador Ademar Pinheiro Lemos Júnior, 3)professor Alan 
José Alcântara de Figueiredo, 4) comerciante Aldevan Alves de Bar-
ros, 5) professor de história Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior, 6)
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professor André Luiz de Carvalho Nunes, 7)professor André Nunes de 
Sousa,8) professor Aníbal Augusto Gondim Silva, 9) professor Ansel-
mo Ferreira Machado Carvalho,10) professor Anselmo José da Gama 
Santos, 11) auditor federal Antônio Tadeu Bahia Menezes, 12)fotógrafo 
Artur Augusto de Oliveira Viana, 13) bacharel Augusto Sérgio Albu-
querque Soares, 14) bacharel Bruno Leonardo Guimarães Godinho, 15) 
professor Carlos Eduardo Sodré, 16) arquiteto Carlos Francisco Mou-
ra, 17) jornalista Carol de Oliveira Lima Bandeira, 18) bacharel Diego 
Borges Ramos, 19) farmacêutica Dione Maísa Soares da Cunha Euzé-
bio, 20) Domingos Evangelista dos Santos, 21) artista plástico e edi-
tor Fernando José Caldas Oberlaender, 22) dom Filipe Alberto Folque 
de Bragança e Bourbon de Mendóça (Portugal), 23) professor Gildeci 
de Oliveira Leite, 24) professor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, 25) 
médico Hildevaldo Silva Ribeiro, 26) engenheiro José Carlos Almeida 
Belitardo, 27) administrador José Eduardo Athayde de Almeida, 28) 
administrador Junot de Carvalho Barbosa Filho, 29) professora Lélia 
Vitor Fernandes de Oliveira, 30) professora Liacelia Pires Leal, 31) 
museólogo e professor Luiz Alberto Ribeiro Freire, 32) administrador 
Marcos Melo Neto, 33) bacharela Maria Alice Pereira da Silva, 34) bi-
bliotecária Maria das Graças Nunes Cantalino, 35) professor Miguel 
Ângelo Velanes Borges, 36) administrador Nelson Teixeira Brandão, 
37) professor Nilo Cerqueira da Silva, 38) jornalista Núbia Cristina de 
Jesus Santos, 39) Orlando Tourinho Júnior, 40) procurador Oscimar Al-
ves Torres, 41) professor e arquiteto Paulo Ormindo David de Azevedo, 
42) administradora Rosemma Maluf, 43) professor Sérgio Armando Di-
niz Guerra, 44) museóloga Simone Trindade Vicente da Silva.

Pela primeira vez, o Instituto admitiu no seu quadro societário 
três lideranças das religiões de matrizes africanas: Anselmo José da 
Gama Santos (Taata Anselmo), Taatadya Nkisi,  do Terreiro Mokambo; 
Nilo Cerqueira (Taata Bandalekongo), da Casa Hoji Mukumbi;  e Adel-
son Silva de Brito, da Tradição de Matriz Africana Jeje-Nagô.

Faz muito que esperávamos pelo ingresso do professor e acadê-
mico Paulo Ormindo de Azevedo, colaborador desta Instituição e filho 
do presidente Thales de Azevedo. 

Sejam todos bem vindos, prezados confrades.
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3 O reconhecimento do mérito

Pela quinta vez, é concedida a Medalha do Mérito Bernardino 
José de Souza. A comenda recorda o seu esforço na construção da sede-
-monumento: uma inspiração constante de trabalho e devotamento à 
causa do Instituto

Com a Medalha do Fundador, o Instituto homenageia  a Aca-
demia de Letras da Bahia, no centenário,  em 7 de março de 2017. Os 
laços entre as duas organizações da cultura sempre foram e continuam 
sendo muito fortes. Durante quase 30 anos, a Academia praticamente 
teve sede nesta Casa e contou sempre com o seu apoio, aqui se reunindo 
inúmeras vezes como também na Biblioteca Pública, pois era vexató-
rio o problema da sede para a Academia. Alocou-se provisoriamente à 
Avenida Sete de Setembro, número 283, até que lhe fosse entregue o 
prédio doado pelo interventor Landulfo Alves de Almeida, no Terreiro 
de Jesus, o que só se efetivou em 1950.

Em conformidade com o que dissemos naquela data, celebrada 
na Academia de Letras,escolhemos a professora e doutora Evelina de 
Carvalho Sá Hoisel para presidente do Sodalício no ano centenário. O 
acerto da nossa escolha comprova os muitos méritos de sua governança. 
As comemorações do centenário prosseguirão durante todo este aben-
çoado ano. A entrega simbólica da medalha do fundador à presidente 
Evelina Hoiselé igualmente uma confirmação da sua eficiente gestão.

Na rota do reconhecimento, a comenda é atribuída post mortem 
a Claudelino Miranda, pela sua atuação em favor dos carentes e em 
especial pela interferência em defesa dos interesses do Instituto junto à 
administração municipal.

A Medalha do Mérito distingue a historiadora Antonietta 
d`Aguiar Nunes. Alegra-nos sobremaneira a distinção concedida por 
sermos o seu professor-orientador no mestrado e doutorado em educa-
ção na Universidade Federal da Bahia. A historiadora se doutorou com 
uma excelente tese sobre a reforma do ensino no início da República, 
na Bahia (NUNES, 2003).

A concessão da honraria não somente reconhece a sua dedicação 
à Casa com mais de meio século de vida associativa, mas também o co-
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nhecimento da História da Bahia e o magistério em cursos sucessivos. 
Neste encontro será lançada a sua obra História baiana, dos tempos pré-
-históricos ao Brasil Reino(NUNES, 2017)em segunda edição. 

Como reconheceu a sempre lembrada Consuelo Pondé de Sena 
(NUNES, 2013, p. 11), na apresentação da primeira edição: “esta pu-
blicação se reveste das características que lhe exornam a personalidade 
investigativa, sendo um manual completo da História da Bahia, abran-
gente e detalhado, capaz de satisfazer aos mais interessados em obter 
informações precisas sobre a evolução da vida de nossa gente.”

A experiência do ensino universitário e da formação de agentes 
de turismo concorreram para que a professora Antonietta elaborasse 
esta obra. Com a sua História da Bahia, a autora entra para o grupo 
dos historiadores Braz do Amaral, Pedro Calmon, Luís Henrique Dias 
Tavares e Alfredo Matta que escreveram a História da Bahia como ca-
pitania, província e estado-membro republicano.

O Instituto expressa o reconhecimento à confreira Zita Maga-
lhães Alves à frente do Arquivo Theodoro Sampaio pela sua exemplar 
dedicação, outorgando-lhe a Medalha do Mérito Bernardino de Souza.

De igual modo, o Instituto concede a comenda a Antônio Rodri-
gues Nascimento Filho, presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano de Salvador (DESAL), em reconhecimento ao seu trabalho pela 
imunidade tributária, no âmbito do executivo municipal, dos imóveis 
pertencentes ao Instituto. 

4 A disseminação do conhecimento

A Revista, editada desde 1894, é dirigida pelo professor Sér-
gio Mattos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e 
doutor em comunicação pela Universidade do Texas (EUA).

Nos 123 anos de atividades ininterruptas, pondera o ilustre edi-
tor: “a Revista do IGHB alcança a edição de número 111 (referente 
ao ano de 2016), apresenta 21 contribuições distribuídas entre cinco 
sessões: Artigos, Centenário de Personalidades, Comemorações dos 



122 anos do IGHB, Espaço Aberto Memorial Dois de Julho, além do 
Relatório de Atividades da Biblioteca Ruy Barbosa e as normas de pu-
blicação da revista” (MATTOS, 2016). O periódico se encontra dispo-
nível eletronicamente no site do Instituto. É oportuno comunicar que o 
 facebook tem 13 mil curtidas. Destaca-se a popularidade nas redes so-
ciais e mais de 50 mil pessoas visualizam a página do IGHB. 

Começando a concluir este relato, o Instituto concorre para 
a produção do conhecimento com o acesso às fontes bibliográficas, 
documentais,iconográficas, cartográficas, eletrônicas e sonoras, em con-
formidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 
NBR 6023).O desenvolvimento da pós-graduação — mestrados e douto-
rados — estimula a procura à documentação. Há de se ressaltar a preciosa 
coleção de jornais. A hemeroteca passou a contar com a melhoria das 
instalações que possibilitam melhores condições de consulta.

Assim, o Instituto participa, igualmente, do processo de disse-
minação do conhecimento com a sua agenda de múltiplas atividades 
culturais, coordenadas pelo professor Jaime Nascimento. Em 2016 
realizaram-se: 4 cursos, 5 eventos, 9 seminários,  5 conferências e 8 
lançamentos de livros. São atividades que funcionam e que servem à 
comunidade. Vamos destacar algumas realizações.

Podemos exemplificar a comemoração dos centenários de José 
Calasans e do monsenhor Gaspar Sadoc e os lançamentos dos livros 
de Guaracira Devezzas de Santana, de Álvaro Pinto Dantas de Car-
valho Júnior e Ubaldo Marques Porto Filho, de Luiz Américo Lisboa 
Júnior,pesquisador da música popular, de Perfilino Neto et al., de Gláu-
cia Lemos, Jeferson Bacelar e Luiz Mott.

Na comemoração do aniversário de Salvador, em 2016 (467 
anos), apresentou-se a produção feminina em pesquisas na Bahia. O 
Curso História da Bahia, por módulos, foi ministrado pela professora 
Antonietta Nunes, bem assim, a história da Bahia através do acervo 
do IGHB eo Curso Enxergando Salvador direcionado aos deficientes 
visuais.

Oportuno seminário intitulado: O que a Bahia tinha? Contou 
com a participação de diversos profissionais: jornalista Luís Guilherme 
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Pontes Tavares, músico Walter Queiroz, economista Armando Avena, 
escritora Aninha Franco, agitador cultural Dimitri Ganzelevitch, jorna-
lista Dóris Pinheiro, professor Edivaldo M. Boaventura, jornalista José 
de Jesus Barreto, pesquisador Luiz Américo Lisboa Júnior e o arquiteto 
Paulo Ormindo de Azevedo.

 Dois eventos tiveram a contribuição de pesquisadores estran-
geiros: 1) A presença da coroa da Espanha na Bahia, de Fradique de 
Toledo aos nossos dias, conferência do arquiteto espanhol José Antônio 
Hoyuela Jayo coma participação dos professores Mário Mendonça de 
Oliveira e Jaime Nascimento; e 2) As invasões holandesas do Brasil, a 
paz de Haia de 1661 e o papel de Portugal pelo associado correspon-
dente português, professor da Universidade de Lisboa, Miguel Correia 
Monteiro.

A programação de eventos contemplou no primeiro trimestre 
de 2017: Curso sobre Liturgia Jeje-Nagô, Carnaval na Bahia, por Pau-
lo Miguez,o sistema rodo-ferro-portuário para o desenvolvimento da 
BTS, comunicação de Paulo Ormindo de Azevedo, conferência do pro-
fessor Jorge Ramos sobre os 200 anos do fuzilamento do Padre Roma. 
Além das comemorações dos 170 anos de Castro Alves,dos 468 anos de 
Salvador, neste ano, e dos lançamentos, seminários  e outros eventos. 

5 Projeto Reforma e Ampliação

Por fim, o presidente Eduardo Morais de Castro contratou o pro-
jeto de Reforma e Ampliação com o arquiteto Luiz Humberto Carvalho 
(LHC Arquitetura e Design). Valorizando-se a sede-monumento e o seu 
recheio, o projeto confirma que: “Após quase 100 anos de ocupação,a 
sede demanda recuperação e restauro devido a significativos desgastes 
com infiltrações. Também necessita de ampliação e adequação frente 
aos novos aparatos tecnológicos para exposições etc”. Reconhece ainda 
o arquiteto que “É notória a atual deficiência nas instalações prediais, 
em vários aspectos, tais como: acessibilidade, cobertura,energia, hi-
dráulica, climatização, segurança e prevenção/combate a incêndios”. 
(CARVALHO,MEMORIAL DESCRITIVO, 2017).
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Existem projetos específicos para cada área, conservando-se a 
arquitetura existente com destaque para o auditório, biblioteca, salas 
de reunião e outros espaços. Coma revitalizarão se oferece melhores 
condições para a comunidade, criando-se e renovando espaços para a 
pesquisa e para a convivência,em torno da história, da cultura e da arte. 
Isto posto, “Considerando a localização e importância da Instituição 
consolidada na sua longa atuação, este projeto trará a preservação do 
edifício, que também possui valoroso acervo”. (CARVALHO,2017).A 
sede do Instituto  é o Museu da Bahia.

6 Congraçamento

Ao celebrar os 123 anos, entrelaçam-se diretoria, associados, 
servidores, administração e comunidade acadêmica, nas múltiplas re-
des de serviços. Solidarizamo-nos com os familiares dos associados 
desaparecidos, ao tempo em que acolhemos fraternalmente os novos 
associados que enriquecem o patrimônio social e cultural do Institu-
to. O Projeto de Reforma e Ampliação fortalecerá a instituição com 
o remanejamento e aumento do espaço. Tudo isso se faz para melhor 
atender à nossa gente, especialmente, frequentadores e pesquisadores 
que utilizam os nossos acervos.

Bem haja, presidente Eduardo Morais de Castro.

Salvador, 16 de maio de 2017.
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Poesia nas prosas e equívocos na 
história1

José Dionísio Nóbrega
Sócio-efetivo do IGHB, escritor e membro  

da Academia de Letras e Artes do Salvador (ALAS)

Resumo
Com este trabalho, o autor tenta provar que o escritor Euclides da Cunha come-
teu alguns equívocos históricos em sua grande obra “Os Sertões”. Mais adian-
te, mostra que a obra-prima euclidiana se destaca nas suas prosas com muita 
poesia, segundo o príncipe dos poetas brasileiros Guilherme de Almeida e a 
senhora Leandro Dupré durante as Comemorações Euclidianas de 1946.

 

Canudos, segundo “Os Sertões”, “era em 1890, uma tapera de 
cerca de cinqüenta capuabas de pau a pique”. É possível que esta afir-
mação de Euclides colhida do vigário V. F. P. esteja eivada de exagero. 

1  Palestra proferida no IGHB em 14 de agosto de 2016
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Havia na localidade um Joaquim Macambira e um Antonio da Mota, 
ambos negociantes e pais de vasta família. Havia uma capela erguida a 
Santo Antonio. Na década de 1880 já existia professor primário contra-
tado e pago pela Província da Bahia. Canudos era um entroncamento 
de estradas.

Até hoje não entendi o motivo de Euclides não ter mencionado 
o nome completo do vigário de Itu (SP), colocando apenas as iniciais 
V.F.P., do qual recebeu, ao voltar a São Paulo (1898), as denominadas 
“informações manuscritas” sobre os antecedentes de Canudos.

O mestre Calasans, em seu “Canudos – origem e desenvolvi-
mento de um arraial messiânico”, afirmou, baseado num documento 
assinado por um delegado de polícia de Monte Santo, que o vigário de 
Itu é o mesmo Vicente Ferreira dos Passos, que fora vigário da freguesia 
de Jeremoabo.

Em Aracaju, encontrei um perfil biográfico desse padre V.F.P. 
na obra de Armindo Guaraná. O nosso Calasans gostaria de ter sabido 
que o vigário de Itu era conterrâneo de seu pai Irineu e do tio José 
de Calazans, de quem herdará os prenomes. V.F.P. também foi vigário 
da freguesia de Natuba (Soure) nos primeiros anos de 1880 e um dos 
contendores de Antônio Conselheiro. Antes de ir para São Paulo, onde 
esteve como vigário das freguesias de Brotas, Amparo, Itu, Batataes, 
Pindamonhangaba (terra natal do malvado Coronel Moreira César), Pi-
rassinunga e Mogy-mirim, onde virá a falecer em 26 de junho de 1911, 
Pe. Vicente Ferreira dos Passos exercera em Sergipe e Bahia o cargo de 
deputado provincial.

Euclides pode ter tido alguma dúvida ou mesmo confundido a 
figura do Pe. Vicente Sabino dos Santos, vigário de Cumbe, natural de 
Lagarto (SE), com a do Pe. V. F. P. , sergipano de Itabaiana,  nascido no 
dia de São Vicente Pallotti do ano de 1850, filho do alferes Canuto José 
dos Passos e Dorotheia Angélica de Figueiredo.

Quando o tenente-coronel Durval Vieira de Aguiar passou em 
1887 por Cumbe, avistou um tipo que lhe pareceu tratar-se do já famoso 
peregrino cearense, pelos trajes, pelas atitudes e comportamentos (de 
beatos ou de conselheiro) e pela liderança da construção de um templo 
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religioso. E aí não hesitou em colocar na sua valiosa obra “Província 
da Bahia” a figura de Antonio Conselheiro como construtor da igreja 
daquele povoado que ainda pertencia a Monte Santo.

Euclides aceitou tão bem os comentários e observações de 
Durval que fez questão de transcrever do “Província da Bahia” para 
“Os Sertões”, em nota de pé de página, dois extensos parágrafos sobre 
Cumbe e o construtor do templo católico. Calasans, consultando o texto 
durvaliano corroborado por Euclides, concordou de pronto. Mais tarde, 
lembrando-se de sua entrevista com Manuel Ciriaco e ouvindo-me so-
bre os frutos de minha pesquisa oral sobre o tema, começou a aceitar 
o sergipano Conselheiro Francisco, e não o cearense Antonio Conse-
lheiro, como o responsável pela edificação da igreja do velho Cumbe 
do Major Antonino, que infeliz e desnecessariamente foi destruída na 
década de 1960 pelo então vigário da paróquia, Pe. Pedro Monteiro. 
Proferindo palestra em Aracaju, o mestre Calasans fez questão de citar 
Conselheiro Francisco como seu conterrâneo.

Aqueles problemas de Natuba (1893) entre a administração mu-
nicipal e o povo de Antônio Conselheiro, como os do quebra-quebra das 
tabuletas dos editais para a cobrança dos impostos, gerando um turbi-
lhão de problemas políticos, que terminaram causando a fuga em massa 
dos conselheiristas e, logo depois, entre Tucano e Cumbe, o “Fogo do 
Masseté”, Euclides coloca-os na sua obra-prima como um aconteci-
mento ocorrido em Bom Conselho (hoje Cícero Dantas). Considero-o 
um dos seus maiores equívocos.

A generalização de Euclides de que “todo sertanejo é vaquei-
ro” chega às raias da ingenuidade. Pesquisas entre velhos sertanejos, 
como no caso de Antonio de Isabel, nascido e criado no Bom Jardim, 
que chegou à longevidade de 111 anos com lucidez, considerado um 
dos melhores vaqueiros da região de Cumbe, principalmente do trecho 
da travessia do Rosário a Massacará, me levaram à conclusão de que 
nunca chegou a 20% o percentual de homens que a este trabalho duro 
de vaqueirice se entregaram. Não confundir montar a cavalo e outros 
animais congêneres com ser vaqueiro. O animal de montaria e o carro 
de bois eram os únicos meios de transporte, inclusive para as mulheres, 
de que se valiam os moradores do sertão duro e carente de rios perenes.
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O gosto pela generalização é compulsivo em Euclides. Com um 
só fato ele generaliza. Ao passar por Poço da Pedra, um dos lugares 
próximos do Calumbi, José de Siqueira Menezes, o abridor de estradas 
da quarta expedição contra Canudos, viu e prendeu José Florindo para 
transformá-lo em guia, o qual se tornou com boa vontade e franca le-
aldade, um colaborador. Se J. Florindo tivesse fugido do encontro com 
Siqueira, diria Euclides: “era um espião dos jagunços que fugia”.

O coronel José Américo Camelo de Souza Velho, o arqui-ini-
migo do povo conselheirista, um dos maiores fornecedores de animais 
como meio de transporte e de gado para abate às forças expedicioná-
rias, nunca foi dono da fazenda (ou sitio) Caimbé. A propriedade, na 
verdade,  pertencia ao coronel Arsênio Dias Guimarães, cujo último 
sobrenome vem dos Guimarães de Campo Formoso, o qual na época 
da guerra já despontava como um dos líderes de oposição ao Major 
Antonino do Cumbe.

O riacho próximo de Canudos não é Mucuim, é Mamuquim; o 
povo pronuncia Caxamongó e não Coxomongó; o topônimo nunca foi 
Mauari e sim Mari; o Sargento é um riacho que por vezes parece maior 
que o da Umburana, mas na verdade é um afluente deste. Portanto, en-
ganou-se Euclides quando colocou o riacho do Sargento como afluente 
do Vaza-Barris. Os nativos chamam-nos de riacho e não de rio.

O Alto do Maio (era assim que o sertanejo pronunciava) pode 
ter sido no passado remoto o local do malho ou a malhada da sede da 
fazenda Canudos. Nenhum grande sítio, Canudos não seria exceção, 
dispensaria uma malhada onde se prendem os animais e ainda se bate 
o feijão. A língua francesa passou também por esse mesmo processo 
linguístico: malha é maille, trabalho é travail, velha filha (moça velha) 
é vieille fille.

Se o topônimo fosse Alto do Mário, nome incomum na fazenda 
ou no povoado de Canudos do século XIX, pois nunca se soube da 
existência de um Mário na região, a pronúncia dos velhos canudenses 
seria Alto do Maro. 

O sertanejo foge de um pronunciar proparoxitonamente as pala-
vras. Em vez da sístole prefere o acento diastólico. Ele não diz Ciríaco 
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mas Ciriaco. O recurso à apócope ou à síncope é constante no modo de 
falar do homem do sertão: Hermoge em vez de Hermógenes (apócope), 
Jeromo no lugar de Jerônimo (síncope), parecidíssimo com o francês 
Jérôme, e Maro, forma sincopada de Mário.

Se Euclides tivesse ouvido Estandislau da Macambira jamais te-
ria escrito: “A multidão guerreira avançara para Uauá”. “Uauá, como os 
demais lugares convizinhos, estava sob o domínio de Canudos. Habi-
tavam-no dedicados adeptos de Antonio Conselheiro”. “Seguiam para 
a batalha rezando, cantando — como se procurassem decisiva prova 
às suas almas religiosas”. “Mal a força fizera alto no largo, haviam-se 
aqueles precipitado para o arraial ameaçado, onde chegaram no ama-
nhecer de 20, levando o alarma...”. “Aquela fuga de uma população 
em massa delatava que os emissários haviam tido tempo de voltar, 
prevenindo os moradores do contra-ataque, resolvido pelos homens de 
Canudos. Ficaria, assim, o campo livre aos lutadores”. Nada disso é 
verdadeiro.

A multidão conselheirista avançava em direção a Uauá em mis-
são de paz; não havia intenção guerreira naquele momento. Os mais 
afamados combatentes permaneceram em Canudos ao lado do grande 
chefe A. Conselheiro. Chegaram àquele arraial em clima de festa, re-
zando e cantando em procissão. Entraram de peito aberto.

Se Euclides tivesse obtido informes dos verdadeiros jagunços 
iria saber que a grande maioria do povo de Uauá não comungava com 
o ideário conselheirista.

O instinto de defesa dos uauaenses falou mais alto. Houve fuga 
em massa. Não estavam dispostos a sacrificar a vida por uma guerra que 
não lhes dizia respeito. Sabiam, no entanto, do prejuízo que a inevitável 
batalha em seus domínios iria lhes causar.

A não entrega da madeira no prazo não quebrava em nada a ami-
zade e a confiança de João Evangelista de Juazeiro, que estava sendo 
esperado naquela quadra pelo povo do Conselheiro. O pombeiro Chico 
Rapacuia confirmou a vinda do coronel Janjão a Canudos.

Segundo o depoimento a Funchal Garcia dado pelo jagunço Es-
tandislau, o povo de Canudos, imaginando que o grupo de Pires Ferrei-
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ra fosse a comitiva do coronel Janjão se aproximando de Uauá, mais do 
que de repente arribou em procura dele em forma de procissão, cantan-
do bendito e rezando ave-marias para dar as boas vindas ao amigo que, 
segundo o Conselheiro, seria a pessoa capaz de impedir que os “fio do 
cão da república viesse inticar com o povo do Belo Monte”.

Chamando Funchal Garcia de Seo Manele, argumentou Estan-
dislau: “Se nóis ia pro Uauá para brigá, nóis non havera de dexá os 
home brigadô mermo de verdade quais tudo no arraiale; pruque os di-
tos cujo homem mermo de verdade foi muito poco na procissão lá pro 
Uauá. Cuma é que nóis ia de procissão topá co os dito cujo sordado, sô 
Manele?!”

Para ocupar posição de destaque ao lado das grandes obras-pri-
mas do mundo, “Os Sertões” não necessita de aprovação severa dos his-
toriadores. Os erros interpretativos dos fatos históricos não reduzem o 
seu valor. Os constantes apelos ou recursos de Euclides à generalização, 
mesmo apressada, dão-lhe um ar de árbitro incontestável. Ninguém im-
pugna, por exemplo, a afirmação de que todo sertanejo é vaqueiro. Este 
nunca fez uso de chapéu de couro de abas largas, com o qual teria difi-
culdades de penetração mas densas caatingas. Nem sempre onde passa 
o boi passa o vaqueiro com o seu cavalo. Diante da quixabeira, do pau-
-de-colher e principalmente do umbuzeiro, o vaqueiro estaca. Deixa o 
boi passar.

Há no livro Os Sertões todos os gêneros poéticos: o lírico, o 
heroico, o descritivo, o bucólico, o satírico e o epigramático. Disse-o 
Guilherme de Almeida nas Comemorações Euclidianas de 1946. A res-
peito de Antonio Conselheiro, eis um belo satírico: “Nunca mais olhou 
para uma mulher. Falava de costas mesmo às beatas velhas, feitas para 
amansarem sátiros”.

  Nessas Comemorações Euclidianas, senhora Leandro Dupré 
não fica aquém de Guilherme de Almeida: “Há harmonia nas frases de 
Os Sertões. O som jorra em catadupas violentas como chicotadas no 
espaço; ou às vezes é tão suave como o sussurro da floresta. Às vezes é 
como se torrentes selvagens se precipitassem num despenhadeiro, outras 
é como um regato manso correndo numa solidão. E a melodia se eleva, 
brilhante e poderosa a nos encher os ouvidos de sons maravilhosos”.
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Quando quero me emocionar, leio: “o sertanejo é, antes de tudo, 
um forte. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, 
caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, 
que todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens fei-
tos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil 
soldados.”

Mas tenho de reconhecer que Macedo Soares, em “A Guerra 
de Canudos”, foi mais preciso: “Eram: um velho, coxo por ferimento 
e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um 
preto alto e magro, e um caboclo”.

É preciso que se diga que muitos conselheiristas deram a vida 
pelo grande líder religioso, mas temos de reconhecer que a maioria 
dos homens caiu fora antes do término da guerra, sem contar a grande 
quantidade de mulheres e alguns homens que se entregaram no final do 
conflito.

Para o príncipe dos poetas brasileiros, Guilherme de Almeida, 
“A vaquejada” é um poema. Ei-lo num fragmento:

“... De repente estruge ao lado
um estrídulo tropel de cascos sobre pedras,
um estrépito de galhos estalando,
um estalar de chifres embatendo;
tufa nos ares, em novelos,
uma nuvem de pó;
rompe, a súbitas, na clareira, 
embolada, uma ponta de gado;
e, logo após,
sobre o cavalo que estaca esbarrado,
o vaqueiro teso nos estribos...”

Mas é no “Estouro da boiada” que a onomatopéia e aliteração 
euclidiana alcançam o ponto culminante de uma descrição expressiva:

“... Entrebatem-se, enredam-se, trançam-se e alteiam-se 
riscando vivamente o espaço,
e inclinam-se, e embaralham-se milhares de chifres.
Vibra uma trepidação no solo: e a boaiada “estoura”...
E lá se vão;
não há mais contê-los ou alcançá-los.



Acamam-se as caatingas,
árvores dobradas, partidas, estalando em lascas e gra-
vetos;
desbordam de repente as baixadas num marulho de chi-
fres;
estrepitam, britando e esfarelando as pedras,
torrentes de cascos pelos tombadores;
rola surdamente pelos tabuleiros
ruído soturno e longo de trovão longínquo...”
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O rio São Francisco e a 
literatura1

Carlos Barbosa
Nasceu em Oliveira dos Brejinhos e foi criado em Ibotirama, margem direita 

do rio São Francisco, região central da Bahia. Jornalista e escritor, tem 
publicado dois romances (A dama do Velho Chico e Beira de rio, correnteza), 

dois livros de minicontos (A segunda sombra e Obscenas) e um de contos 
(O chão que em mim se move), além de livros de poemas e participações em 

coletâneas de contos, minicontos e poesia.

O título desta minha fala — “O rio São Francisco e a literatu-
ra” — tem extensão, profundidade e largura típicas daquele que já foi 
chamado de Nilo brasileiro, rio dos currais, rio da integração nacional. 
Coisa para seminário internacional, discussões intermináveis, anais de 
tonelada e meia. Darei aqui sobre o tema, mais em acordo com minhas 
limitações de escrevinhador oriundo daqueles barrancos, algumas notí-
cias histórico-literárias que tenho reunido ao longo do tempo.

Américo Vespúcio, espião dos poderosos Médici e cartógrafo 
da expedição que mapeou a costa brasileira, em 1501, rebatizou de São 
Francisco o rio encontrado entre os atuais estados da Bahia e de Ser-

1 Palestra proferida no IGHB (Salvador-Bahia) em 30/11/16, Em evento com a partici-
pação de Ruy Espinheira Filho e Florisvaldo Mattos. 
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gipe, por ser aquele o dia 4 de outubro, dia dedicado ao referido santo 
católico. Vespúcio escreveu “Mundus Novus”, o que talvez seja o pri-
meiro texto a citar o rio São Francisco.

As lendas se espalharam, então: o São Francisco era fonte de ouro 
e prata, de pedras preciosas, de palácios, na direção de sua nascente, onde 
se encontravam filões de ouro descendo das encostas das serras. Outros 
sonhadores diziam que o rio nascia em um lago onde se encontrava muito 
ouro em pó e em cujas margens ficava a cidade de Manooh. Esses relatos 
aguçaram a cobiça dos homens que, a partir da ocupação do território 
brasileiro, travaram lutas contra os nativos e contra a natureza em busca 
do Eldorado sonhado no caminho de todo grande rio tropical.

Com as restrições régias à criação de gado vacum no litoral – 
território reservado à exploração do pau-brasil e do plantio da cana de 
açúcar – o rio São Francisco abrigou em suas margens os maiores re-
banhos do país. Há relatos de que a margem pernambucana chegou a 
possuir um milhão de cabeças e a margem baiana, oitocentos mil. Era 
carne que abastecia a Bahia, trazida até os currais de Cachoeira, e as 
Minas Gerais. Foram abertas as estradas do sertão, interligando o sul 
do Piauí à Bahia, e esta a Minas. Período conhecido como “ciclo do 
couro”, de registro tênue na história que se costuma contar. Do couro se 
fazia quase tudo no sertão, da porta à cama, da roupa ao copo de beber, 
do cordame às peças para a montaria, do calçado às embalagens, da 
bruaca às malas e mais do que se precisasse. 

Ouçamos Teodoro Sampaio, citado por Capistrano de Abreu em 
seu livro “Caminhos antigos e povoamento do Brasil”: “Só o gado pôde 
primeiro trilhar a caatinga, e naquelas regiões onde o europeu primeiro 
penetrou através dela, foi sem dúvida pela trilha do índio e guiado por 
índio. Ajunte-se a tudo isso, a falta d’água por dezenas de léguas, a ari-
dez do solo, a escassez das chuvas, e se compreenderá por que o movi-
mento invasor busca desenvolver-se ao longo do mar e dos grandes rios 
perenes para depois voltar ao centro, retificando os caminhos através 
das caatingas de baixo de permeio”.

O catingueiro, o sertanejo, o vaqueiro, o barqueiro, o remeiro, o 
pescador, esses tipos deram o suor, a cor e o costume ao homem são-
franciscano. Dali surgiram o fazendeiro e o jagunço, ombro a ombro, 
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nas lutas de expansão e poder. Dali também saiu o cantador do ABC 
do Velho Chico: Juazeiro da lordeza / Petrolina dos missais/ Santana 
dos cascais/ Casa Nova da carestia/ Sento Sé da nobreza/ Remanso da 
valentia/ Pilão Arcado da desgraça/ Xiquexique dos bundão/ Icatu ca-
chaça podre/ Barra só dá ladrão/ Morpará casa de palha/ Bom Jardim 
da rica flor/ Urubu da Santa Cruz/ Triste do povo da Lapa/ Se não fosse 
o Bom Jesus/ Carinhanha é bonitinha/ Malhada também é/ Passa Man-
ga e Morrinho/ Paga imposto em Jacaré/ Januária carreira grande/ 
Corrente meia-carreira/ Bate o prego em Santa Rita/ Pra cagar mole 
em Barreira/ São Franscisco da arrelia/ São Romão dos feiticeiros/ 
Extrema dos cabeludos/ Pirapora é... da putaria.

Temos o registro do primeiro romance considerado sãofrancis-
cano em 1871, de autoria de José Salomão de Queiroga, intitulado “Ma-
ricota e o padre Chico”.

Não muito tempo depois, 1876, em “A cachoeira de Paulo Afon-
so”, Castro Alves cantou o rio. Destaco uma estrofe: E tu desces, ó Nilo 
brasileiro / As largas ipueiras alargando / E das aves o coro alvissarei-
ro / Vai nas balças teu hino modilhando! / Como pontes aéreas – do co-
queiro / Os cipós escarlates se atirando, / De grinaldas em flor tecendo 
a arcada / São arcos triunfais de tua estrada!

E cantou também “A cachoeira”: A Cachoeira! Paulo Afonso! O 
abismo! / A briga colossal dos elementos! / As garras do Centauro em 
paroxismo / Raspando os flancos dos parcéis sangrentos, / Relutantes 
na dor do cataclismo / Os braços do gigante suarentos / Aguentando 
o ranger (espanto! Assombro!) / O rio inteiro, que lhe cai do ombro.

O segundo romance sãofranciscano foi publicado em 1905, por 
José Manuel Cardoso de Oliveira, com o título “Dois metros e meio”. 
Oliveira era promotor público na cidade da Barra. Não consegui locali-
zar até hoje maiores informações sobre esses livros, a não ser que suas 
tramas eram ambientadas na região do rio São Francisco e registravam 
suas tradições e linguagem.

Entre um romance e outro, e até mesmo antes, alguns aconteci-
mentos importantes se configuraram na região:

Em 1851, o engenheiro alemão Fernando Halfed efetuou o ma-
peamento do rio São Francisco, légua a légua, de Pirapora até a foz, 
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contratado que foi por D. Pedro II. Esse levantamento metódico e cien-
tífico gerou mapas, apontamentos de obras, uma crônica minuciosa da 
topografia e dos usos daquela água, no sentido de tornar navegável e 
economicamente viável o grande rio dos currais. 

Um trecho relativo à 138ª légua: “O canal navegável segue 
do pontal da ilha do Barreiro quase sempre encostado ao barranco da 
margem esquerda e deixa extenso banco de arêa encostado à margem 
direita; próximo à povoação da Passagem segue o canal da margem 
esquerda para a direita, e o porto junto ao arraial do Bom Jardim. Este 
arraial tem 103 casas e uma capella da invocação de Nossa Senhora da 
Guia, com cerca de 300 habitantes, que além da criação, pesca e culti-
vação usada nestas paragens, tratão do commercio fluvial, daqui para 
o Districto Diamantino, o Sincorá, Bahia; além disso, algumas pessoas 
occupão-se em preparar pedras de itacolumito... para assentos de fornos 
de torrar farinha, juntando duas pedras cortadas justamente em segui-
mento de meio círculo, na linha do diâmetro, que tem de 4 a 6 palmos... 
e vendem um jogo destas pedras no lugar por 3$000 a 5$000, nascendo 
desta indústria um lucrativo commercio; existe tal rocha em abundância 
nas serras ao lado oriental do rio próximo ao arraial do Bom Jardim”. 
Temos assim, nesse precioso trabalho, muito mais que apontamentos 
técnicos para futuras obras, mas também traços vigorosos da cultura, da 
economia e costumes regionais.

Em 1867, Sir Richard Francis Burton desceu o rio em um ajoujo, 
do porto de Sabará, no rio das Velhas, em Minas Gerais, alcançando o 
São Francisco abaixo de Pirapora, e descendo-o até a foz. Seu relato 
é impressionante, com muitos quilates literários, e foi publicado pela 
editora Itatiaia tempos atrás, com o título “Viagem de canoa de Sabará 
ao Atlântico”.

Um trecho de sua passagem por Bom Jardim, num auspicioso 
04 de outubro, aniversário do rio São Francisco: “Abaixo da foz do 
rio, fica o pequeno arraial. A água espuma de encontro ao barranco de 
pura argila de olaria, de um branco sujo, cheia de buracos, feitos pela 
língua dos animais; nos pontos mais altos, está misturada com areia. A 
localidade consiste principalmente de uma única fileira de casas, cujos 
quintais, limitados por cercas, se estendem em direção ao rio. Além 
dessa fileira, e em direção oposta ao rio, há casas esparsas, inclusive um 
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rancho para viajantes. O total deve andar por umas quarenta casas, ao 
passo que em 1852-54 havia 300 habitantes em 103 tetos... Para além 
do arraial, estende-se uma planície arenosa, com cerca de cem passos 
de largura, com um pasto ralo e apresentando sinais de inundação. Mais 
para diante, o terreno, coberto de arbustos, eleva-se bem acima do nível 
das cheias, e ali será localizada a aldeia. Por enquanto, só existe ali a 
igreja, desprovida de vigário...”

Em 1879, uma comissão foi montada para um exame completo 
da situação atual do rio, com o objetivo de seu aproveitamento eco-
nômico, agora considerando a navegação a vapor. Essa Comissão Hi-
dráulica foi liderada por William Milnor Roberts, e dela fizeram parte 
Orville Derby, responsável pelo reconhecimento geológico, e nosso 
genial Teodoro Sampaio, que tirou dali um saboroso livro, O rio São 
Francisco e a Chapada Diamantina. Para essa expedição foi utilizado 
o primeiro vapor baiano, o Presidente Dantas, cuja saga de construção 
registrei em meu primeiro romance “A dama do Velho Chico”.

Ali começava um novo ciclo econômico do rio, o ciclo do vapor, 
que vingou até os anos 1970. Não por coincidência, penso eu, esse foi 
o período do “boom” do romance são franciscano. Toda uma região 
inóspita e desconhecida passou a ser percorrida de forma confortável 
a bordo de vapores das companhias baiana e mineira, e até mesmo de 
particulares. Um pesquisador que se dedique ao tema deverá encontrar 
relatos jornalísticos sobre esse novo mundo que se abria à nação. E os 
escritores fizeram o que sempre fazem: contaram ao mundo as histórias, 
os costumes e os feitos de sua gente. 

Destaco aqueles que considero principais: 1. Deocleciano Martins 
de Oliveira, escreve quatro livros, entre contos e romances; 2. Demóste-
nes Guanais Pereira, publicou a “trilogia dos barrancos do São Francis-
co”; 3. Osório Alves de Castro, contribuiu com três grandiosos romances 
sãofranciscanos, dois deles póstumos, sendo o primeiro, “Porto Calen-
dário”, considerado obra-prima da literatura brasileira; 4. Pedro Ribeiro 
publicou três romances e 5. Raul Alves, outros dois; e, ainda, 6. Wilson 
Lins, com cinco romances publicados entre 1964 e 1980. 

Outros escritores de renome nacional também publicaram pro-
sas consideradas sãofranciscanas, como Amélia Rodrigues (Mestra e 
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mãe, 1906?), Xavier Marques (A cidade encantada, 1920), Lúcio Car-
doso (Maleita, 1934), Antonio Calado (Assunção de Salviano, 1952), 
Guimarães Rosa (Grande sertão: veredas, 1956), Rachel de Queirós 
(Dora, Doralina, 1975).

Deocleciano Martins de Oliveira era desembargador, poeta, con-
tista, romancista, ensaísta e crítico. Nasceu na cidade da Barra, Bahia. 
Seu primeiro livro foi de contos, “No país das carnaúbas”, de 1931. 
Em 1936 lançou outro livro de contos, “Marujada”, com as narrativas 
centradas no homem do rio, apresentando-o como ser de nervos indo-
máveis e temperamento místico. Em 1938, publicou “Caboclo d’água”, 
romance que explorava matrizes psicológicas do povo ribeirinho. Em 
1942, sai outro romance de Deocleciano, “Os romeiros”, em que explo-
ra os aspectos emocionais da peregrinação e da romaria, o indivíduo 
identificado na fé. “Os romeiros” chegou a ser reeditado.

Demóstenes Guanais Pereira era médico e jornalista. Morava 
em São Paulo. Publicou em 1949, “Carnaubal”, primeiro volume da 
trilogia intitulada “dos barrancos do São Francisco”. Nessa obra, De-
móstenes abordou a geografia física e humana aliada ao folclore da re-
gião (reisados e bailes pastoris). Os dois outros volumes, “Cascudos e 
Borboletas” e “Pau de Colher” foram publicados em 1979; o primeiro 
trata de futricas políticas entre os dois grupos que dão título ao livro; e 
o segundo, do fanatismo religioso em certa localidade ribeirinha. 

Osório Alves de Castro nasceu em Santa Maria da Vitória, Bahia, 
de onde saiu jovem para radicar-se em Marília, interior de São Paulo, 
onde exerceu o ofício de alfaiate. Seu primeiro romance, “Porto Calen-
dário”, recebeu críticas elogiosas, levando-o a ganhar o Prêmio Jabuti 
de 1961. O romance é um painel de vivências dos barranqueiros às 
portas do século XX. Osório cria e faz desfilar em seu romance perso-
nagens inesquecíveis, como Pedro Voluntário-da-Pátria, lançando mão 
de uma linguagem dialetal, típica dos sertões ribeirinhos, merecendo 
aprovação entusiasmada de Guimarães Rosa. O golpe militar de 1964 
empurrou Osório, que era comunista de carteirinha, ao ostracismo. Seu 
segundo romance é publicado em 1978, “Maria fecha a porta prau boi 
não te pegar”. Aqui, Osório nos apresenta a saga da oleira Maria, que 
funda uma comunidade nos moldes marxistas, por assim dizer, após 
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viver uma jornada de conselheirista, mulher santa e madame na cidade 
de Juazeiro. O terceiro romance é publicado em 1990, “Bahiano Tietê”, 
uma continuação ou desdobramento de “Porto Calendário”, rotulado de 
romance de transformação. Nele, Osório recupera personagens do pri-
meiro romance e cuida da imigração dos barranqueiros para São Paulo, 
o caminho de volta dos bandeirantes. Consta que Osório deixou mais 
um ou dois romances inéditos.

Pedro Ribeiro era médico, natural de Juazeiro, Bahia. Seu pri-
meiro romance é de 1927, “Vida sertaneja”, em que abordou usos e 
costumes de sua região, a medicina sertaneja, aspectos da seca e das 
queimadas, a cheia e suas conseqüências, vaquejadas, romeiros, nove-
nas e folguedos. Por essas indicações, é possível observar um tom de 
crônica ensaística na obra. Em 1936 veio “Sangue sertanejo”, romance 
considerado do alto sertão e dedicado a Bom Jesus da Lapa e sua roma-
ria. Em 1945, publica “Por onde corre o São Francisco”, sobre o qual 
não obtive maiores informações.

Wilson Lins, político e filho de coronel do sertão sãofrancisca-
no, publicou em 1964 o romance “Os cabras do coronel”, em que trata 
das lutas políticas, e dos barulhos, entre o coronelato das regiões de 
Remanso e Pilão Arcado. No ano seguinte, publicou “O reduto”. Em 
1967, veio a lume “Remanso da valentia”, em que aborda os comba-
tes de jagunços que marcaram o fim do feudalismo no sertão do São 
Francisco. Em 1970, Lins publicou “Responso das almas”, primeiro 
livro dele que li, cuja narrativa é centrada no jaguncismo e na romaria 
em Bom Jesus da Lapa. Seu último título, “Militão sem remorsos”, 
saiu em 1980, e se ocupa de uma história de amor entre membros de 
famílias rivais, tendo a região sãofranciscana como cenário e o jagun-
cismo como eixo motor.

E assim temos que, após “Baiano Tietê”, de Osório Alves de 
Castro, publicado em 1990, o romance seguinte de roupagem sãofran-
ciscana, de que tenho notícia, foi o meu “A dama do Velho Chico”, de 
2002, publicado pela Editora Bom Texto, do Rio de Janeiro. Em 2009, 
“A dama do Velho Chico” foi selecionado pelo Programa Nacional Bi-
blioteca na Escola – PNBE, do Ministério da Educação, com uma tira-
gem especial distribuída para escolas do ensino médio de todo o país. 
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Em “A dama do Velho Chico”, o sertão e o rio antigos, com 
seus elementos essenciais, são o cenário de uma trama exclusivamente 
barranqueira. Estão lá presentes o vapor-gaiola a levar e a trazer gentes 
e sonhos, matéria prima e produtos fabris. É possível conhecer a gruta 
do Nosso Senhor de Bom Jesus da Lapa, suas rezas e aglomerações de 
romeiros; as peripécias da construção do primeiro vapor baiano; e um 
rol de facetas culturais engendradas pelas gentes da região, seus modos, 
costumes e meios de produção. A linha de tempo da ação tem início no 
auge do “ciclo do vapor” e termina quando os vapores estão em declínio 
e os caminhões já levantam poeira nas estradas vicinais. A história dos 
irmãos Daura e Missinho, que muito se gostavam, e suas tantas des-
venturas, se desenrolam em Bom Jardim, a Bom Jardim da Rica Flor, 
cenário que escolhi para centrar minha ficção. 

Em 2010, lancei meu segundo romance “Beira de rio, correnteza 
– ventura e danação de um salta-muros no tempo da Ditadura”, também 
pela Editora Bom Texto, do Rio de Janeiro. No ano seguinte, “Beira de 
rio, correnteza” recebeu o prêmio Hera, da Fundação Pedro Calmon, 
como melhor livro de autor baiano daquele ano.

Em “Beira de rio, correnteza”, sertão e rio não são mais os sertão 
e rio dantanho, mas sim territórios de transição, de mudanças palpáveis, 
em um tempo histórico mais próximo do presente. O vapor já não é o 
principal meio de transporte e comunicação com o mundo exterior. O 
asfalto já queima por dentro aquela terra semiárida e as pontes pre-
param seus saltos sobre o grande rio. O acasalamento entre mundos 
está sendo feito, também, à base de bala de fuzil e sangue rebelde. Isso 
porque a narrativa é ambientada em 1971, ano em que aquela região 
do sertão sãofranciscano da Bahia foi invadida pelo braço armado da 
Ditadura Militar, à caça dos subversivos Carlos Lamarca e Zequinha 
Barreto. E é nessa circunstância especial que o adolescente Gero viverá 
seu primeiro amor e enfrentará situações-limite, que farão dele um he-
rói improvável e surpreendente.

Há uma passagem neste romance que destaco agora, por consi-
derá-la oportuna ao tema da minha fala, o rio São Francisco e a litera-
tura: “O rio divide terras, divide mundos. A água que é mata sedes de 
gentes, gados e solos beiradeiros. O peixe que abriga mata fomes. E 
quem não consegue do rio se servir morre de fome e sede ou afogado 
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pela grandeza e força de sua correnteza. Pode o rio dar passagem aos 
que desvendam seus vaus. Mas até serem descobertos os caminhos que 
encobre, até que sobre ele atirem embarcações, até que o ultrapassem 
com extensas pontes, o rio será sempre barreira, limite, para quem es-
barra em suas margens. Divide vontades, esperanças. Suas larguras es-
condem o que pelas serras distantes da margem oposta mal se divisa e 
o que se imagina haver para diante delas. Pelo formidando que também 
é, o rio impõe desafios aos bravos e sonhadores.

O rio é caminho primeiro de expansão civilizatória. E muito cer-
tamente será o último caminho que a dita civilização percorrerá em seu 
destino. A água que é poderá evaporar-se ou entranhar-se profundamen-
te na areia e sumir-se de vez das vistas e desejos imperativos dos usos 
e abusos humanos. O rio é concessão da Terra e, como tal, pode ser 
revogada a tempo imprevisto por nossas leis menores”.

Dos anos 1970 até esta parte, com as rodovias se firmando como 
via preferencial de transporte, o rio São Francisco deixou de promover 
a integração nacional. Vapores e barcas desapareceram de suas águas, 
da mesma forma que a mata ciliar, que abasteceu a gula das caldeiras 
dos vapores. Seu leito passou a enfrentar o assoreamento, foi deixan-
do de ser navegável por grandes embarcações, ao longo de seu curso. 
Usinas hidrelétricas foram construídas no Baixo São Francisco. E o rio 
passou a ser notícia apenas quando suas poucas águas ameaçavam, ou 
ameaçam, vidas e a produção de energia elétrica. E somente há poucos 
anos voltou a ser notícia com o famigerado projeto de Transposição de 
suas águas para servir a outros estados do Nordeste. O rio São Francis-
co virou um eleitor, a quem se recorre apenas quando se precisa de voto. 
Não mais exótico, pois conhecido de todos, massificado; em alguns tre-
chos virou esgoto, em outros um fio d’água escorrendo entre pedras e 
areia, um moribundo.

Recentemente, lancei meu primeiro livro de contos, “O chão que 
em mim se move”, que pode se juntar aos que elenquei acima, que pode 
ser considerado prosa sãofranciscana. Nos contos desse livro, roman-
ceio um lugar, o meu lugar beiradeiro, mais precisamente, entre os rios 
Paramirim e São Francisco. E a cada narrativa, de um tempo antigo 
e idílico, avanço para uma contemporaneidade marcada pelo progres-
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so material e pela perda da identidade sertaneja – o lavrador que tapa 
buracos na rodovia federal, um outro que planta maconha, outros que 
se atiram em disputas políticas estéreis, outros que largados no tem-
po acertam contas inexistentes – de lá até um futuro desesperançado e 
sombrio, em que o rio São Francisco é explorado por uma multinacio-
nal japonesa, que veda o acesso público a suas águas por altas cercas. 

Muito há que se escrever sobre o São Francisco. Quanto mais 
adoentado, explorado, espezinhado, entregue à sua própria sorte ou azar, 
mais se apresentam possibilidades narrativas, sejam poéticas ou de cunho 
social, sejam épicas ou dramas familiares. O rio é vida, sempre. 

Ser barranqueiro é muito mais que nascer ou morar na beira do 
rio. É ter o corpo marcado pelo composto de suas águas. É ter o rio cir-
culando em artérias e veias por toda a vida; a água do rio como seiva a 
realimentar o corpo, diariamente, na matéria e no sonho. O barranqueiro 
carrega com ele o rio aonde for. Se atentar bem, ouvirá seu borbulhar 
na mente, sendo correnteza na imaginação. Todos os sentidos do barran-
queiro são marcados de forma indelével pelo rio. O cheiro é aquele de 
sua doce água, de tudo que ela lambe ou arrasta em seu trajeto, cheiro 
de vida e morte, um cheiro de viagem; o paladar tem como paradigma 
o sabor do mandi frito, do surubim grelhado, que, mesmo a milhares de 
quilômetros, ou a dezenas de anos de distância, será por esses cheiro e 
sabor que o barranqueiro avaliará qualquer água ou alimento que ingerir. 
A imagem do rio cortando a terra, a idéia de margens a contê-lo, o pôr-do-
-sol, o trabalho dos pescadores e lavadeiras, das balsas em travessia, tudo 
se torna referência de paisagem e de espaço lúdico e de labor. E o som de 
suas águas, o tchibum ao pular do cais, o rumor das ondinhas em contato 
com a quilha dos barcos, de sua face lisa ao receber a batida do remo, ao 
ser riscada pela linha de pescar, ao rebater as pedrinhas na brincadeira 
de criança, ou então no salto do peixe à flor d’água, ah, são sons eternos, 
ideais. Para um barranqueiro, seu rio não tem rival. O rio de cada um é 
único, é seu útero de origem, seu berço exposto ao vento e à chuva, é sua 
aventura secreta, seu risco de morte experimentado, palco das primeiras 
visões de corpos nus, fonte de todo desejo. 

“Janaína, Janaína, ô Iara!/ despeja suas lágrimas/ pro rio não 
secar”
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Resumo
Ao andar pela Rua Chile, o transeunte não imagina que, em tempos idos, du-
rante muitos anos, esta rua foi a mais importante da Cidade do Salvador, por 
onde transitavam as mais destacadas personalidades da economia e da política 
baiana, bem como pessoas simples. Em 1549, quando Thomé de Souza chegou 
ao Porto da Barra (onde ficava a Vila criada pelo infeliz Donatário Francisco 
Pereira Coutinho, conhecida como Vila Velha), com a importante missão de 
ser o 1º Governador Geral do Brasil, preferiu não se estabelecer naquela Vila e 
escolheu outro local que fosse mais estratégico. A data da sua chegada ainda é 

1 Palestra promovida pela Academia de Letras e Artes do Salvador / ALAS e realizada 
no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia no dia 24 de novembro de 2016. Agra-
decimentos. Gratidão maior à minha esposa Nádja Freire Dorea Soares e à minha 
sobrinha — afilhada Icléia Santos Dorea Soares, pelo apoio e excelente colaboração 
na pesquisa. 
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incerta, bem como a da fundação da Cidade do Salvador, pois nunca foi encon-
trado documento algum que informe as datas corretas. Ao alcançar uma área 
plana, muito bem localizada no alto da montanha, fundou a primeira cidade 
portuguesa no Brasil e nas Américas. Imediatamente, o Governador decidiu que 
fosse construída a Casa dos Governadores, a Casa de Câmara e Cadeia, a Casa 
da Moeda, a ermida da Ajuda e casas para os recém-chegados trabalhadores. 
Diversas árvores foram derrubadas, modificando o panorama e fazendo surgir a 
primeira praça, “a praça da municipalidade, hoje Praça Municipal, que já teve 
tantos nomes... Praça da Feira, Praça do Palácio, Praça da Parada, Praça da As-
sembléia, Praça Rio Branco e, hoje, Praça Tomé de Souza”. (Ivan Dorea Cancio 
Soares. In: Rua Chile: a primeira rua do Brasil. Salvador: Facebook, 2016). 
Entretanto... a nova Cidade precisava crescer e a necessidade de abrir uma rua 
se tornou exigência. Diversas casas foram erigidas, a Cidade começava a se de-
senvolver e era urgente ter uma rua que ligasse os ambientes. Assim, Luiz Dias, 
o arquiteto da Coroa portuguesa (e primeiro arquiteto do Brasil), elaborou a 
planta inicial e oficial da Rua Chile, pequena em extensão e em largura. Surgiu, 
então, a Rua Direita de Santa Luzia, depois denominada Rua dos Mercadores, 
depois Rua dos Governadores, posteriormente Rua Direita do Palácio e, por 
último, Rua Chile (inaugurada em 25 de julho de 1902, uma 6ª – feira, em ho-
menagem à esquadra chilena que visitava a Cidade, tendo acontecido, ali, um 
grande desfile militar, visto e aplaudido por enorme multidão).

Palavras-chave: história, charme, beleza, decadência.

Abstract
Walking down Rua Chile, a passer-by could not imagine that, in times gone by, 
this street was, for many years, the most important street in the city of Salvador. 
It was used by the most important people in Bahia’s economic and political life 
as well as the ordinary people. In 1549, when Tomé de Souza arrived at Porto 
da Barra (where a village, known as Vila Velha, was founded by the unfortu-
nate Donatário Francisco Pereira Coutinho), with the important mission of be-
ing the 1st Governor General of Brazil, he chose not to settle in the village and 
instead picked a more strategic site. The exact date of his arrival is unknown, as 
is that of the founding of the City of Salvador, since no document has ever been 
found that confirms the actual dates. On reaching a flat area, suitably located 
on top of a mountain, he founded what was the first Portuguese city in Brazil 
and the Americas. Immediately, the new governor decided to build the Govern-
ment House, the Senate Chamber, a prison, and a Mint. He also constructed 
the Hermitage of Ajuda and homes for the recently arrived workers. Several 
trees were cut down, changing the panorama and creating the first square, “the 
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municipal square, now Praca Municipal which has had many names... Praça da 
Feira, Praça do Palácio, Praça da Parada, Praça da Assembléia, Praça Rio Bran-
co and today, Praça Tomé de Souza (Ivan Dorea Cancio Soares.In: Rua Chile: 
a primeira rua do Brasil. Salvador: Facebook, 2016). However… The new city 
needed to grow and a new thoroughfare was required. Several houses were built 
as the city began to develop, and a street was required urgently to connect the 
surrounding areas. Thus, Luiz Dias, the Portuguese Royal Architect (and the 
first architect in Brazil) created the first official plan for Rua Chile, which was 
short and narrow. Then, followed Rua Direita de Santa Luzia, after called Rua 
dos Mercadores, and then, Rua dos Governadores, later Rua Direita do Palácio 
and finally Rua Chile (inaugurated on July 25, 1902, a Friday, in honor of the 
Chilean squadron that visited the city. There, took place a great military parade, 
seen and applauded by a huge crowd).2

Keywords: 

Quem anda pelos caminhos da Cidade do Salvador, hoje conside-
rada uma das maiores metrópoles do Brasil, ainda pode sentir a atmos-
fera dos idos tempos coloniais, épocas nobres da realeza  luso-brasileira, 
dos senhores de engenhos, dos guapos cavalheiros, das sinhazinhas e 
suas mucamas.

Ainda é possível, mesmo envolvida em todo o desordenado pro-
gresso que a desfigura, sentir a velha Salvador respirar as recordações 
de uma vida cheia de fausto, contudo, também carregada de injustiças 
sociais.

As marcas que o tempo não apaga se institucionalizam; essas 
instituições, hoje vestígios gritantes da primeira Capital do País, espa-
lham-se: umas conseguem vencer as ações intempéricas e o descaso ao 
qual são relegadas; e as outras, desfazem-se em escombros, em funestas 
superposições de séculos de vida que a morte destrói.

Os monumentos da antiga soterópolis suportam o peso de quase 
cinco séculos; as suas ruas contam, em belas narrativas, os primeiros 
momentos da Cidade; os fortes (e quantas vidas foram ceifadas den-
tro das suas pesadas paredes...) evocam os gloriosos instantes em que 
baianos e portugueses se uniam contra os invasores e, também, os me-

2 Tradução de Icléia Santos Dorea Soares.
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moráveis episódios das lutas em prol da consolidação da independência 
nacional, aqui concretizada em 2 de julho de 1823; as belas igrejas, de-
monstram claramente a religiosidade e o misticismo do povo local; os 
solares, parecem trazer do Passado as sinhazinhas nas janelas, olhando 
o movimento das ruas ou conversando com os rapazes, escondidas dos 
pais; as ladeiras, são pitorescas aventuras de uma topografia caprichosa; 
as praias, com todo o esplendor do coqueiral verde contrastando com o 
azul do mar, lutam contra a destruição e a poluição...

Esta é a prece da velha Salvador, que suspira pela preservação 
de um passado carregado de história, inteiramente aliado ao desenvol-
vimento social.

Afinal, Salvador é o berço genuíno da gente brasileira.

Quando, em 1º de novembro de 1501, o piloto florentino Amé-
rico Vespúcio descobriu a formosa Baía de Todos os Santos, as terras 
que passaram a constituir a Cidade do Salvador eram apenas habitadas 
pelos nativos, assim como antes de 1500, quando eram propriedade dos 
índios — os tupinambá e, muito provavelmente, também os tupiniquim 
— permanecendo até 1534 na qualidade de uma espécie de “terra de 
ninguém”.

A cidade do Salvador, com as suas Coordenadas de 12º 58’ 16” 
de Latitude Sul e 38º 30’ 39” de Longitude Oeste de Greenwich, apa-
rece como uma terra tropical, onde a média climática anual fica quase 
estabelecida em 25ºC (75º Fahrenheit), representando para o Brasil o 
verdadeiro nascimento da Civilização Ocidental aqui implantada pelos 
portugueses no alvorecer dos anos 1500.

A partir do naufrágio de Diogo Álvares Correia (logo transfor-
mado no “Caramuru” dos indígenas tupinambá do Rio Vermelho), pas-
sando por Francisco Pereira Coutinho — o infeliz donatário da Capita-
nia da Bahia, que estabeleceu a sua Vila em 1534, nas proximidades dos 
atuais bairros da Barra, Barra Avenida e Graça —, chegou-se a Thomé 
de Souza — 1º Governador Geral — homem dinâmico que fez erigir a 
nova Cidade no alto da montanha debruçada sobre o mar...

Ao chegar ao Porto da Barra — em data até hoje incerta — mas, 
com certeza, no mês de março, ou foi em abril de 1549?, ou, talvez 
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em maio?, não concordou em estabelecer ali, na Vila Velha (reduto do 
donatário Francisco Pereira Coutinho) a Cidade que viesse a ser futu-
ramente “um dos estados do Mundo”. Afinal, el Rey havia lhe determi-
nado que assim o fosse... Sua Majestade queria que o lugar escolhido 
estivesse “capaz para se edificar nelle hum grande império o qual com 
pouca despeza destes reynos se fará tão soberano que seja um dos esta-
dos do Mundo”.3

Ali, el Rey queria fundar e manter a capital do império lusitano 
em terras de além-mar.

Então, o moço Thomé de Souza foi até a casa de Caramuru e Ca-
tarina Paraguaçu (na atual Ladeira da Barra), retornou para o mar para 
observar melhor e, costeando, procurou um lugar para iniciar a Cidade, 
até avistar um que lhe pareceu ideal, bem no alto da serra; daí, avançou 
mata a dentro, galgou a serra e chegou a um platô onde ordenou come-
çar as obras de instalação da nova metrópole.

... e chegando naquele platô, avistou do alto do morro a imensa 
e bela Baía e deve ter dito: “Aqui nasce a Cidade do Salvador”. Talvez 
tenha dito outra frase similar. Nunca foi encontrada a ata de fundação 
da Cidade. Tudo indica que jamais tivesse sido escrita. Mas... Ficou 
a data de 29 de março, aprovada e regulamentada (até hoje, existem 
contradições com relação à data correta; esta que ficou definida, parece 
ser a da chegada do Governador à enseada da Barra, ou, talvez, a do 
primeiro recibo de pagamento dos trabalhos de instalação da urbe...). 
Estava fundada a primeira Cidade portuguesa no Brasil, ressalvando 
que São Vicente, em São Paulo, foi criada na condição de Vila, no ano 
de 1532.

Assim, o Governador passou a ordenar o que queria: a construção 
da Casa dos Governadores, da Casa de Câmara e Cadeia, da Casa da 
Moeda, da ermida da Ajuda, das casas para a população recém-chegada. 
Árvores derrubadas, o panorama foi modificando... Surgiu uma praça, a 
praça da municipalidade, hoje Praça Municipal, que já teve tantos no-
mes... Praça do Palácio, Praça da Parada, Praça da Assembleia, Praça Rio 
Branco, Praça Tomé de Souza. Contudo... Havia a necessidade de abrir 

3 SOUZA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil. 1587. Proemio.
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uma rua para expandir a Cidade. Casas e casas eram construídas, a cidade 
crescia e a necessidade de ter uma rua era premente.

Desde Thomé de Souza, moço considerado bom, tido como um 
cavalheiro de alta estirpe, que, muito embora fosse filho bastardo de um 
Prior, era protegido do Rei e benquisto pela sua competência e reconhe-
cida prudência, 468 anos já passaram.

Na elevação que descortinava a grande Baía e a bela Ilha de Ita-
parica, a quase 80 metros de altura, surgiu o Centro daquela que seria a 
1ª Capital do Império Português nas Américas durante 214 anos.

Aparece, aí, a Rua Direita de Santa Luzia, chamada depois Rua 
dos Mercadores, depois Rua dos Governadores, depois Rua Direita do 
Palácio, depois Rua Chile. Ficam prontas a primeira Sé (a Sé de Palha), 
a Casa dos Governadores, a Casa de Câmara e Cadeia. Também as ruas 
da Ajuda e da Misericórdia...

Rua Direita de Santa Luzia... Era só uma rua, apenas um peque-
no logradouro.

As ordens para as obras de instalação da nova metrópole prosse-
guiam em ritmo acelerado.

Com um pouco menos, ou um pouco mais de 100 dias de ins-
talada, Salvador ainda não passava de um pequenino arruado; algumas 
casas formavam a “mancha inicial”, mas Salvador já era vista como um 
verdadeiro “canteiro de obras”; passo a passo, a parte mais plana da 
montanha começava a tomar uma feição rudimentarmente urbana, não 
só naquela que viria a ser denominada de Cidade Alta, mas, igualmente, 
na Praia, na parte baixa.

Em agosto (de 1549) já se podiam ‘contar umas 
cem casas para o mister da vida’. A cidade sur-
gia, como nenhuma outra em seu tempo, com a 
considerável população de 1.000 pessoas e uma 
completa organização judiciária, fazendária, 
administrativa e militar.4

4 AZEVEDO, Thales de. Povoamento da cidade do Salvador. Salvador: Itapuã, 
1969.
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Assim... Foi crescendo em importância. Os primeiros comer-
ciantes se estabeleceram e mercavam de tudo... A rua pequenina pas-
sou a ser grande em trânsito de pessoas — de políticos a carregadores 
braçais — carruagens, liteiras, carroças, animais... Afinal, havia uma 
feira ali junto... Então, era o “point” das atenções. A rua passou a ter 
um charme próprio.

Outras também foram abertas: a da Misericórdia e mais três pe-
quenas transversais (uma delas, ficou com um nome curioso: Rua do 
Tira Chapéu, porque os homens que passavam por ali eram obrigados a 
saudar o Governador, tirando o chapéu... ou porque o vento forte impe-
dia o seu uso...) e duas travessas (uma, denominada Pau da Bandeira). 
Outros dois caminhos conduziam ao Porto e à futura ermida de Nossa 
Senhora da Conceição (na Cidade Baixa) e o outro levava à outrora 
distante Vila Velha.

Era necessário ampliar a Cidade.

O tempo passou, trazendo e levando consigo vidas e mais vi-
das...

Passaram mais anos...

A Cidade, pequenina, olhava para o futuro, pressentia a sua mis-
são.

Salvador começava, vagarosamente, a crescer... Mas, os anos 
corriam celeremente.

Do ponto de vista das vertentes d’água”, Sal-
vador “é uma pirâmide de três faces desiguais. 
Consideradas as gargantas e os vales que sepa-
ram as colinas, afigura-se um leque. E a topo-
grafia de seus diferentes bairros lembra folhas 
de trevo.5

... Ainda 

5 VALADARES, José.  Bêabá da Bahia – guia turístico. Salvador: Livraria Turista 
Editora, 1951. 
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[...] nesse tempo, não ia além da atual praça 
do pelourinho do norte, nem além do largo 
do teatro do sul. Toda ela formava uma única 
Freguesia, a da Sé, com a sua Matriz não aca-
bada, contando-se mais a Igreja da Ajuda, que 
alguns moradores ricos, por amor de parentes 
seus aí sepultados, tinham já mandado refor-
mar com a capela-mor abobadada; a Igreja da 
Misericórdia, com seu hospital que Cristóvão 
de Barros construiu com o poder de esmolas, 
ia aos poucos melhorando e aumentando; o Co-
légio dos Jesuítas e a sua Igreja que, ... à falta 
da dotação sempre mal paga pelos oficiais da 
Fazenda, prosseguiu devagar com as suas obras 
de desenvolvimento; a Ermida de Santa Luzia, 
vizinha da Ajuda e contígua à porta da Cidade 
que, por isso mesmo, também se chamou em 
algum tempo — Porta de Santa Luzia.6

Entre 1650 e 1880, a característica maior da Cidade do Salvador 
era a “... vigência de um crescimento ligado ao mercado externo esti-
mulado pelo setor de produção de alimentos voltados para abastecer a 
colônia”.7

[...] mas, Salvador cresceu, os anos passaram, 
os séculos também.

... e a Cidade percorreu um tempo de transição, 
indo “da cidade-mercantil para a emergência de 
uma industrial (muito mais terciária) num pro-
cesso lento e depois abortado, que vai do século 
XIX até o meado do século XX.8

Despontou o século XX. Chegou o Governo de J. J. Seabra, com 
todas as suas obras, atuando como um rolo compressor e modificando 

6 SAMPAIO, Theodoro. História da Fundação da Cidade do Salvador. Bahia: Tipogra-
fia Beneditina, 1949, p. 273). 

7 SAMPAIO, Teodor. Op. cit, 1949. p. 141.
8 SAMPAIO, Teodor. Op. cit, 1949. p. 141.
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bastante as paisagens da Cidade... A Rua Chile era muito estreita, preci-
sava ser ampliada. Derrubaram casas, cortaram outras pela metade, de-
sapareceram jardins. Os bondes necessitavam circular em idas e voltas. 
A rua ansiava pela ampliação.

Enquanto Governador da Bahia, J. J. Seabra foi um político mui-
to polêmico. Amado por uns e rechaçado por outros, boa parte da sua 
fama advém das inúmeras obras modernizadoras que empreendeu em 
Salvador no início do século XX. Para elevar a capital baiana a um 
status mais “civilizado”, o Governador não economizou esforços, nem 
que para isso fosse necessário botar abaixo inúmeros prédios antigos de 
bela arquitetura, moradias e antigas ruas.

A Rua Chile foi, afinal, ampliada, com a destruição entre total e 
parcial de 21 de suas casas.

... e, atualmente...

Um dos locais mais fascinantes da Cidade é o 
Centro Histórico. Foi ali que Salvador nasceu, 
obedecendo aos parâmetros urbanísticos do sé-
culo XVI.

(...)

No Centro Histórico, localizam-se algumas das 
nossas mais belas Igrejas, Museus e casarões 
coloniais que atestam um passado de fausto 
e esplendor. As Igrejas são obras de arte pelo 
esmero com que foram construídas. O interior 
de cada uma delas é ricamente adornado com 
esculturas e pinturas dos nossos primeiros artis-
tas. O Pelourinho, declarado Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade em 1985, pela Unesco, é o 
maior conjunto arquitetônico do século XVIII 
no Brasil.9

Os seus edifícios se tornaram mais belos: o Palácio do Governo 
(também chamado Rio Branco, construído nos primeiros dias do governo 

9 BAHIATURSA, Material de Divulgação, s/d.
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de Thomé de Souza, em taipa de pilão e, depois, de pedra e cal) passou 
por várias reformas; a Casa de Câmara e Cadeia mudou de feição, com a 
reforma orquestrada pelo arquiteto Francisco de Azevedo Monteiro Ca-
minho á, em 1888; os belíssimos prédios do Hotel Meridional (inaugu-
rado em 1915) e do Palace Hotel (datado de 1934) trouxeram um ar de 
glamour à rua; o prédio da Associação dos Empregados do Comércio, 
erguido em 1914, marca com a sua beleza, a esquina com a Rua do Tira 
Chapéu; o Teatro São João, onde o grande vate Antônio de Castro Alves 
declamou alguns de seus mais famosos poemas, tinha uma de suas late-
rais na rua em epígrafe; outros formosos prédios comerciais também sur-
giram. Entre essas edificações, destaca-se o Palácio Rio Branco (antiga 
Casa dos Governadores, 

Levantado em local escolhido para sede do Go-
verno, desde a fundação da Cidade, tendo sido, 
no século presente, reconstruído com bela fa-
chada, jardim suspenso, escadaria de vidros e 
ornatos de bronze. No alto do primeiro lance 
da escada, a estátua de Thomé de Souza. Dis-
põe ainda o Palácio, do salão nobre, em estilo 
clássico, salas Pompeia e de despacho, com a 
galeria dos retratos dos governadores e inter-
ventores. Na fachada do Palácio existem diver-
sas lápides, sendo a mais curiosa a que assim 
reza: ‘Aos 10 de Maio de 1624 neste Palácio 
rendeu-se digna e bravamente aos hollandezes 
o Governador D. Diogo de Mendonça Furtado. 
19 – I.G.H.B. – 38’10 . 

10 Carlos Torres.  Bahia – cidade feitiço, Salvador: IOB, 1957, p. 39.
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Fachada do século XIX, antes da reforma acontecida em 1890.
(Foto: http://www.salvador-turismo.com/praca-thome-sousa/palacio-

rio-branco.htm).

Fachada atual.
(Foto:http://www.salvador-turismo.com/praca-thome

sousa/palacio-rio-branco.htm).
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A famosa Rua Chile, 

Por muitos anos concentrou os melhores hotéis 
e as confeitarias e casas comerciais mais ele-
gantes, pontos de reunião da intelectualidade e 
do mundo político, nas décadas de 20 a 60.11

Ali, os Hotéis faziam a tônica: Pensão Chile, para simples ven-
dedores intermunicipais (então chamados cacheiro-viajantes), no nº 5; 
o modesto, porém de bom nível, Hotel Chile, no nº 7 e os luxuosos 
Palace, no nº 20 e Meridional, no nº 22.

O Palace Hotel, erigido pelo comendador Bernardo Martins Ca-
tharino e inaugurado em 1934 em um prédio que já existia em 1931, foi 
um ícone da época de glamour, tendo como inspiração o Flatiron Buil-
ding de Nova York; ocupando a totalidade de um quarteirão, divide a 
primeira rua do Brasil — a Chile — com as ruas do Tesouro e da Ajuda.

Com 83 anos de idade, o Palace se mantém imponente no Centro 
Histórico de Salvador, lembrando que em seus tempos de glória, hospe-
dou celebridades internacionais da política, das artes e dos esportes. Os 
seus mais de 6 mil m² ostentam grande beleza externa e seus ambientes 
interiores são cobertos de luxo.

Depois de muitos anos praticamente abandonado, o belo edifí-
cio foi totalmente restaurado e voltou a servir à Cidade como hotel de 
categoria internacional.

11 BORGES, Jafé. (Org.). Salvador era assim. Salvador: IGHB, 2001. v. 2, p. 178.
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Vista da localização do Palace Hotel, na 

confluência das ruas Chile e Ajuda.
(Foto: Coleção Heraldo Lago Ribeiro – Site 

“Bahia, História e Encantos”, 2015.
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A Praça Castro Alves na década de 1930, vendo-se os Hotéis Meridional 
e Palace na subida da Rua Chile; na parte baixa, o edifício do jornal “A 
Tarde” e o Cine-Theatro Guarany.(Foto: Coleção Heraldo Lago Ribeiro 

— Site “Bahia, História e Encantos”, 2015).

Outro belo edifício — o então moderníssimo Hotel Meridional 
— foi inaugurado em 23 de janeiro de 1915, “do lado norte da praça, 
esquina entre as ruas Rui Barbosa e Padre Vieira”; projetado pelo arqui-
teto italiano Julio Conti, pertencia ao desembargador Bráulio Xavier da 
Silva Pereira, sendo “preparado para recepções e banquetes”. Construí-
do em concreto armado, podia “acomodar concomitantemente cerca de 
100 hóspedes e dispunha de ascensor elétrico dos mais aperfeiçoados”.

O Hotel Meridional desapareceu em 31 de dezembro de 1972, 
inteiramente consumido por um grande incêndio.

Na esquina da Rua Chile com a Rua do Tira Chapéu, ainda se 
encontra o prédio da Associação dos Empregados do Comércio. Dono 
de grande beleza, construído no ano de 1914 sob a orientação do ar-
quiteto italiano Rossi Baptista, esse imóvel possui linhas ecléticas e 
valoriza ornamentos clássicos, tendo sido tombado como patrimônio 
estadual pelo IPAC. 
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Sede da AECBA.
(Foto: Internet, 2016)
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Rua Chile, aproximadamente na década de
1930.

Foto: http://salvador-antiga.com/centro –
historico/rua-chile.htm)

A Rua Chile era o centro nevrálgico das políticas decisões, era 
o centro propulsor do comércio, era o centro da intelectualidade, era o 
centro do mais natural e mais belo desfile de moda.

Ver vitrine era uma gostosa atividade lúdica; geralmente, depois 
das 18 horas, quando o comércio já estava fechado, era fácil encontrar 
casais com ou sem os filhos olhando as vitrines (preparadas com muito 
bom gosto), bem como grupos de senhoras muito bem vestidas, orna-
mentadas com joias de ouro e prata, além de engravatados senhores, 
todos apreciando o que as bonitas lojas ofereciam...
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A vida na Rua Chile, em diversas décadas, foi trepidante; nos 
anos 1940, destacavam-se a Farmácia Chile, o escritório do Bacharel 
Osvaldo Gordilho, a Farmácia Maria, Empreiteiras como a Companhia 
Construtora Nacional S/A e a Companhia Imobiliária de Construções 
S/A.

Representantes comerciais como Hélio Carvalho e Euzebio 
Grossman e a Companhia de Seguros Previdência do Sul, também aju-
daram a marcar definitivamente o logradouro como “a principal artéria 
da Cidade do Salvador”, como diziam os melhores locutores de emis-
soras de rádios durante os desfiles das sociedades carnavalescas que 
por ali passavam nos áureos tempos. Não era apenas a “principal”, era a 
mais charmosa, a mais movimentada, a mais importante.

Entretanto, as Lojas eram o ponto primordial da formosa Rua: 
Casa Florensilva, Óticas Bahiana e Universal, A Moda, Nova Améri-
ca, Casa Africana, Chapelaria Mercury, Casa Alberto, Casa da Música, 
Loja Mottau, Loja Santa Cecília, armarinho do Sr. Salomão Attar e ou-
tras Lojas pequenas.

E o que dizer das mais importantes? A bela Loja Sloper, a Duas 
Américas — com sua casa de chá, a Casa da Música, o Cantinho da Mú-
sica, a Livraria Civilização Brasileira, o Café de Lourdes — com uma 
gruta de Nossa Senhora de Lourdes, a Alfaiataria de Walter  Spinelli 
– com o slogan “Adão não se vestia porque Spinelli não existia”, o 
Banfeb, depois Baneb...

Naqueles tempos, 

[...] a Rua Chile era o ‘point’ da juventude, no-
tadamente em finais de tardes, principalmente 
no passeio do Palácio Rio Branco, onde se reu-
niam os rapazes para flertar com as mocinhas 
que por ali transitavam propositalmente.

A Loja Duas Américas, na Rua Chile, lançava 
uma incrível novidade: a escada rolante.12

12 SOARES, Ivan Dorea Cancio Soares. Caminhando pelo tempo. São Paulo: Edições 
GRD, 2009, p. 36.
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Nos anos 60 e 70, alguns personagens pitorescos habitaram a 
Rua Chile, com destaque maior para o “Guarda Pelé” (e seu incrível 
malabarismo à frente da orientação do trânsito) e a “Mulher de Roxo”, 
com o seu mistério até hoje indecifrável... Havia também, Jaime Figura 
(antigo guardador de carros, coberto com roupas metálicas) e Careca 
(proprietário da banca de revistas que fica no passeio da Câmara de 
Vereadores, a mais antiga do local).

Os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas continuaram 
passando. Veio a década de 1970. E um desastre aconteceu na Rua Chile: 
a mudança da administração do Estado para o novo Centro Adminis-
trativo da Bahia — o CAB — e o surgimento do Shopping Iguatemi 
fizeram-na entrar em franca decadência. As grandes Lojas — Duas Amé-
ricas – que pode ser considerada como o primeiro shopping  center da 
Bahia, a elegantíssima Sloper, A Moda, a Alfaiataria de Walter  Spinelli, 
a Casa Lido, Casa da Música, Adamastor e sua Miss, Sapataria Clarck, 
Farmácia Chile, Joalheria Nóvoa, Livraria Civilização Brasileira, Casa 
Alberto, Joalheria David, Nova América, entre outras mais, fecharam as 
portas. O belo Hotel Meridional incendiou na noite de 31 de dezembro 
de 1972. A Livraria Civilização Brasileira já havia desaparecido também 
em meio a um grande incêndio, o mesmo acontecendo, posteriormente, 
com a Duas Américas. A decadência chegou forte. Passou a perder em 
movimentação de carros e pessoas, em domínio do cenário soteropolita-
no... mas, nunca perdeu a sua beleza, os seus traços históricos de menina 
fagueira, sempre moça, sempre mulher... Jamais perdeu o seu charme!

Em paralelo, os vizinhos Cinemas Tamoio (antigo Glória, na 
Rua Ruy Barbosa, no térreo do Edifício A Tarde) e o elegante Bahia 
(na Rua Carlos Gomes) também deixaram de ser cinemas. E eram óti-
mos. Pouco depois, o pequeno Art (na Rua da Ajuda), igualmente desa-
pareceu. O Cine-Theatro Guarany (na Praça Castro Alves) continuou, 
mudou de nome (passou a ser Glauber Rocha) e ainda existe, tentando 
recuperar os seus bons tempos. Os Cafés — das Meninas, de Lourdes, 
com a sua linda gruta, e de Bernadete — já haviam encerrado as suas 
funções, as suas casas não eram mais os centros da intelectualidade e 
da boemia. A Pastelaria Triunfo (na esquina da Praça Municipal com 
a Ladeira da Praça vendia excelentes pães, doces, salgados e sucos), 
virou um Banco que modificou toda a fisionomia do seu belo prédio 
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(para pior...) e o Café das Meninas (esquina da Rua do Tira Chapéu com 
a Rua da Ajuda) também fechou as portas. Esses últimos não eram na 
Rua Chile, mas faziam parte do conjunto cultural.

As mulheres — respeitáveis senhoras e mocinhas da sociedade 
soteropolitana — começaram a buscar as lojas do novo Shopping e fo-
ram deixando a Rua Chile sem a sua beleza, sem a sua graça, sem o seu 
charme, sem o seu encanto.

Não se via mais a criançada e os adolescentes a se divertir na 
escada rolante da Loja Duas Américas, a primeira da Bahia... O tempo 
de declínio estava escancarado.

Entretanto, o espírito da beleza, do charme e da elegância, não 
quis deixar a Rua Chile. Decerto, ela quase morreu de tristeza e sau-
dade. Contudo, o seu espírito continuou com os olhos meio abertos, 
olhando furtivamente e com as lágrimas descendo por seu rosto bonito.

Agora, ela quer renascer...

E assim falam pessoas notáveis que a conheceram em tempos 
áureos:

— Rua Chile: berço e desfile da história de Salvador.13

— Rua elegante, com famílias abastadas fazendo o “footing” 
matinal, moças casadoiras e boas compras. Era tão distinta que poderia 
ser chamada, então, de Rua Chique!14

— Rua Chile faz lembrar: a mulher de roxo, as meninas das 
Lojas Sloper, ressacas de carnaval e um “dust miller” na Sorveteria 
Cubana...15

— Rua Chile: caminho de sociabilidades, lugar de desejos, ex-
pressão de conflitos.16

13 Nádja Freire Dorea Soares, arqueóloga e pedagoga / psicopedagoga)
14 Izabel Ceres Rosa, psicóloga.
15 Emilton Moreira Rosa. sociólogo/ex-Cônsul do Japão na Bahia e Acadêmico da 

ALAS.
16 Neivalda Freitas de Oliveira, historiadora.
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— A Rua Carlos Gomes, em Salvador, era, nesse tempo, a rua 
onde se localizava o meretrício. A Rua Chile era a rua elegante da cida-
de, onde, diariamente, havia verdadeiros desfiles de moda e de beleza.17

— Rua Chile: uma epopeia de charme, glamour e fantasia.18

— Rua Chile: são seis décadas de convivência com esse glorioso 
espaço geográfico, histórico, humano, cultural, político e social que faz 
de mim uma mulher seduzida por sua magia e comprometida com a sua 
historicidade. Vivi seu apogeu, declínio e a atual tentativa de revitali-
zação. Permaneço protagonista da guarda e compartilhamento de sua 
memória.19

Toda Cidade tem a sua rua principal, às vezes duas, às vezes três: 
no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, a Avenida Praia de Copacaba-
na e outras; em São Paulo, o Vale do Anhangabaú, a Avenida Paulista e 
mais outras; em Aracaju, a Rua João Pessoa e a Avenida Praia de Ata-
laia; em Recife, a Avenida Guararapes, a Avenida Conde da Boa Vista 
e a Avenida Boa Viagem; em Belém, a Avenida Presidente Vargas e a 
Avenida Nazaré; em Porto Alegre, a Rua da Praia; em Niterói, a Ave-
nida Praia de Icaraí. E no Exterior? Paris tem – entre outras muitas – a 
charmosa e bela Champs Elysées, Nova York tem a sua Times Square...

Mas, nós, soteropolitanos, temos a Rua Chile.

E...

Esta é a Rua Chile, centenária, linda, charmosa, mantendo até os 
dias atuais o troféu – e a tradição – da mais bela e mais importante rua 
da Cidade do Salvador.

Afinal, quem já foi rainha sempre será majestade.

17 Nonato Marques – saudoso acadêmico da ALAS.
18 Oleone Coelho Fontes – escritor e historiador, acadêmico da ALAS.
19 (Vanda Cunha – Bibliotecária, ex-Presidente da ALAS).
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Espaço aberto
Memorial 
2 de julho
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2 de julho de 2017

Eduardo Morais de Castro
Presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia

Comemoramos hoje 194 anos da verdadeira Independência do 
Brasil, pois em 2 de julho de 1823 consolidou-se a nossa efetiva liber-
tação.

Ações bélicas ocorreram por todo o Brasil, a exemplo das rea-
lizadas no Norte e Nordeste, com destaque para as então províncias do 
Grão-Pará, Maranhão e Pernambuco (com a Revolução de 1817), onde 
o governo brasileiro se efetivou em nosso continente.

Indiscutivelmente, o 2 de julho de 1823 teve maior significância 
em função das batalhas ocorridas no cerco a Salvador e da magnitude 
das tropas portuguesas acantonadas e ancoradas em território baiano, as 
quais foram corajosamente vencidas.

Embora o gesto do então príncipe D. Pedro tenha sido um sinal 
político significativo em 7 de Setembro de 1822,  na realidade, foi em 2 
de julho de 1823 que nosso país se libertou de Portugal.
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O 2 de Julho também consolida a unidade nacional, pois existia 
uma tácita aceitação da independência no Sul e Sudeste do Brasil, man-
tendo Portugal seu domínio no Norte e Nordeste brasileiros.

Pouco ou quase nada fizeram os brasileiros das regiões Norte 
e Nordeste para difundir ante o povo seus efetivos movimentos liber-
tários. Todavia, em 5 de junho de 2013, a Presidência da República, 
através da Lei Federal nº 12.819, reconheceu o dia 2 de Julho de 1823 
como o dia da consolidação da Independência do Brasil, data esta que 
passou a integrar o calendário de efemérides nacionais.

Trata-se de um reconhecimento tardio, porém expressivo para 
nossa história.

Dentro de exatos seis anos, estaremos comemorando o bicente-
nário da Independência do Brasil na Bahia.

Convoco, neste instante, as autoridades civis, militares e eclesi-
ásticas, assim como a comunidade baiana, para – desde já — constituir 
um grupo de trabalho para celebrarmos os 200 anos de maneira expres-
siva, tornando-se um elemento esclarecedor ao povo brasileiro do que 
é o 2 de Julho.

Nesta oportunidade, outro aspecto que desejo salientar é que os 
símbolos maiores de nossa Independência – os carros do Caboclo e da 
Cabocla – necessitam de efetiva manutenção, assim como a construção 
de réplicas dos mesmos, objetivando suas perpetuidades.

O próprio grupo de preparação das solenidades do Bicentenário 
do 2 de Julho poderá se encarregar dessa patriótica missão. Os ideais 
do 2 de Julho — quase duzentos anos depois — permanecem vivos na 
memória dos baianos, haja vista a participação significativamente cres-
cente da população que comparece aos festejos cívicos e patrióticos ano 
após ano.

Viva o 2 de Julho!

Viva a Bahia!

Viva o Brasil!
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Programação do  
2 de julho de 2017 

Esta foi a programação dos festejos do Dois de Julho de 2017:

DIA 30/06 (sexta-feira)

07:30 – Saída do Fogo Simbólico da Cidade de Cachoeira, passando 
pelas cidades de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São 
Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, com destino ao 
bairro de Pirajá em Salvador, conduzido pelos Soldados do 
Exercito e Atletas Baianos. 

DIA 01/07 (sábado)

TURNO MATUTINO

09:00 – Celebração do TE DEUM na Igreja de São Pedro dos Clérigos 
(Terreiro de Jesus) e homenagem à historiadora Consuelo Pon-
dé de Sena.

TURNO VESPERTINO

16:00 – Chegada do Fogo Simbólico – Largo de Pirajá.

	Acendimento da Pira.

	Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução do 
Hino Nacional pela Banda de Música da Policia Militar do Estado 
da Bahia.
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	Brasil — Exmº. Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto 
– Prefeito de Salvador.

	Bahia — Exmº Senhor General de Divisão Joarez Alves Pereira 
Júnior.

	Salvador — Exmº.Senhor Diógenes Tolentino de Oliveira — Pre-
feito de Simões Filho.

	Colocação de Flores no túmulo do General Labatut, pelos Exmº 
Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto — Prefeito da 
Cidade do Salvador e demais autoridades.

17:00 – Encerramento da Solenidade.

DIA 02/07 (domingo)

TURNO MATUTINO

06:00 – Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha.

08:00 – Organização do Cortejo Cívico.

09:00 – Hasteamento das Bandeiras por Autoridades, com a execução 
do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

	Brasil — Exmº Senhor Rui Costa – Governador da Bahia.

	Bahia — Exmº Senhor Deputado Estadual Ângelo Coronel – Presi-
dente da Assembleia Legislativa da Bahia.

	Salvador — Exmº Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães 
Neto – Prefeito de Salvador.

	IGHBA — Exmº Senhor Eduardo Morais de Castro — Presidente 
do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

	Colocação de Flores, pelas autoridades, no monumento ao Gene-
ral Labatut pelo Governador, Prefeito, Presidente da Assembleia, 
Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Comandantes 
Militares.
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	Entrega dos Carros Emblemáticos — Discurso do Exmº Senhor 
Eduardo Morais de Castro — Presidente do IGHBA.

	Execução do Hino ao 2 de Julho pela Banda de Música da Marinha 
do Brasil.

09:30 – Início do Cortejo Cívico.

	Homenagem aos Heróis da Independência: breve parada em frente 
ao Convento da Soledade.

	Homenagem da Ordem Terceira do Carmo: breve parada em frente 
à Ordem, para pronunciamento de um membro da Instituição.

	Homenagem da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pre-
tos: breve parada em frente à Igreja.

11:30 – Recolhimento dos Carros Emblemáticos dos Caboclos nos ca-
ramanchões da Praça Thomé de Souza.

TURNO VESPERTINO

14:00 – Organização do Cortejo Cívico.

15:00 – Cerimônia Cívica no 2º Distrito Naval.

15:00 – Início do Cortejo Cívico.

	Homenagem à historiadora Consuelo Pondé de Sena: breve parada 
em frente ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

17:00 – Previsão de chegada dos Carros Emblemáticos e das Autorida-
des ao Campo Grande.

SOLENIDADES PREVISTAS NO CAMPO GRANDE

	Hasteamento das bandeiras por Autoridades.

	Execução do Hino Nacional pelas bandas de música da Marinha, 
Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Mi-
litar.
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	Brasil — Exmº Senhor Rui Costa — Governador do Estado da 
Bahia.

	Bahia – Exmº Senhor Deputado Estadual Ângelo Coronel — Presi-
dente da Assembleia Legislativa da Bahia.

	Salvador — Exmº Senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães 
Neto – Prefeito de Salvador.

	Colocação de Coroas de Flores no Monumento ao 2 de Julho pelas 
autoridades presentes. Governador, Prefeito, Presidente da Assem-
bleia, Presidente da Câmara de Vereadores de Salvador e Coman-
dantes Militares.

	Execução do Hino ao 2 de Julho: Coral da PM/Ba com acompanha-
mento da Banda de Música Maestro Wanderley da Polícia Militar 
da Bahia.

	Acendimento da Pira do Fogo Simbólico Pelo atleta Cabo PM/Ba 
José Francisco Cajaiba Rodrigues.

	Execução do Hino Nacional pelas Bandas de Música da Marinha, 
Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

DIA 02/07 (domingo)

Local: Campo Grande

Das 17:30 às 21:30 – XXV Encontro de Filarmônicas – Regência: Ma-
estro Fred Dantas

DIA 03/07 (segunda-feira)

Local: Campo Grande

Das 18:00 às 21:30 – Baile da Independência — com a Orquestra do 
Maestro Fred Dantas.
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DIA 04/07 (terça – feira)

Local: Espaço Cultural da Barroquinha

18:00h – “Patrimônio É” – 2 de Julho.

DIA 05/07 (quarta-feira)

Local: Campo Grande – Lapinha

18:30h.– Volta dos Carros Emblemáticos. Participação da Orquestra do 
Maestro Reginaldo de Xangô, Fanfarras e Grupos Culturais.

               .     
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Resenha do livro 
O Brasil na Primeira Guerra 

Mundial: a longa travessia, 
de Carlos Daróz (São Paulo: 

Contexto, 2016, 208 p.)

Armando Alexandre dos Santos
Licenciado em História e em Filosofia; pós-graduado em Docência do Ensino 

Superior e em História Militar; professor da UNISUL, no curso de pós-
graduação em História Militar; membro do Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia 
Portuguesa da História.

A participação do Brasil na Primeira Guerra está quase com-
pletamente esquecida na memória coletiva dos brasileiros – a mesma 
memória que conserva lembranças vivas da Segunda Guerra Mundial 
e até, surpreendentemente, da Guerra do Paraguai, ocorrida bem an-
tes. Praticamente só se encontram registros muito de passagem sobre 
essa participação, nas obras de referência geral, de História do Brasil, 
e até mesmo de História Militar do Brasil. Hernani Donato, no clássico 
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e bem documentado Dicionário das Batalhas Brasileiras1, consagrou 
apenas 22 linhas à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. 
A monumental História do Exército Brasileiro, editada em 1972 pelo 
Estado Maior do Exército, em três volumes que totalizam 1163 pági-
nas, dedicou apenas um curto capítulo de cinco páginas2 ao assunto, o 
qual foi de todo omitido na Introdução à história militar brasileira, de 
Durland Puppin de Faria (org.), obra de reconhecido mérito que serve, 
na Academia Militar de Agulhas Negras, como livro de texto sobre His-
tória Militar brasileira3.

De um modo geral, a bibliografia brasileira se omitiu no passado 
quase completamente a respeito da participação de nosso país na Pri-
meira Guerra4. A partir de 2014, ano centenário do início do conflito, 
numerosas publicações vêm sendo lançadas em toda a Europa e nos 
Estados Unidos, com análises novas sobre os pródromos da Primei-
ra Guerra Mundial, sobre o desenvolvimento que teve e as respectivas 
consequências. Igualmente foram relançadas edições de obras clássi-
cas, de há muito esgotadas, possibilitando novas interpretações e re-
novando antigos debates. Vale lembrar, a propósito, a grande produção 
memorialística de personagens maiores ou menores, protagonistas ou 
meros coadjuvantes do conflito, que deixaram depoimentos que, à luz 
da perspectiva histórica, adquirem novo interesse quase um século de-
pois de escritas e publicadas. Na França, especialmente, são inúmeras 
as obras desse gênero, mas também na Alemanha e na Inglaterra elas 
são encontráveis em grande número.

No Brasil, o interesse pela Primeira Guerra Mundial, reativado 
pela lembrança do seu centenário, motivou o lançamento de um número 
considerável de livros estrangeiros, traduzidos e publicados por edito-
ras brasileiras já desde os anos anteriores ao centenário propriamente 

1 Op. cit. Rio de Janeiro: Bibliex/Ibrasa, 2001, p. 152-153.
2 Op. cit., vol. III, p. 819-823.
3 Op. cit. Resende: Academia Militar das Agulhas Negras, 2015, 392 p.
4 O advérbio “quase” é devido a uma exceção que merece registro: o livro O Brasil e a 

Primeira Guerra Mundial (A diplomacia brasileira e as grandes potências), do Prof. 
Francisco Luiz Teixeira Vinhosa, premiado pelo IHGB em 1989 – infelizmente esgo-
tado e a merecer urgente reedição (Rio de Janeiro: Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, 1990, 259 p.).
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dito5. Vários desses livros são de real valor e constituem leitura obriga-
tória para os estudiosos do assunto. Bem pouco numerosos, entretanto, 
estão sendo, até agora, os livros escritos por brasileiros que realmente 
aportem novas visões e interpretações da Guerra. Quase exclusivamen-
te têm saído obras de mera divulgação, não fruto de pesquisas e estudos 
aprofundados, mas apenas compilações e resumos de obras europeias 
ou americanas, produzidas um tanto apressadamente e apenas para 
atender a encomendas de editoras interessadas em aproveitar a oportu-
nidade do centenário6. 

Exceção digna de especial análise é o recente lançamento do 
livro ora resenhado. Seu autor é Carlos Daróz, coronel do Exército Bra-
sileiro, professor de História Militar em instituições de ensino das For-
ças Armadas e no programa de pós-graduação em História Militar da 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Daróz alia a formação militar e 
acadêmica com a prática diária em salas de aula, de modo que se habi-
tuou a exprimir em linguagem simples e quase coloquial assuntos com-
plexos e frutos de pesquisas prolongadas. Sem nada perder da seriedade 
científica, consegue fazer-se entender dos alunos ou dos leitores. Isso 
o habilita a produzir obras que não são apenas de divulgação, mas são 
profundas e originais e, no entanto, ao alcance do grande público não 
especializado7.

5 Entre outros, KEEGAN, John. História Ilustrada da Primeira Guerra Mundial. Tradu-
ção de Renato Rezende. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004, 493 p.; ARTHUR, Max. Vozes 
esquecidas da Primeira Guerra Mundial. Tradução de Marco Antônio de Carvalho. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011, 397 p.; SONDHAUS, Lawrence. A Primeira 
Guerra Mundial: história completa. Tradução de Roberto Cataldo Costa. São Paulo: 
Contexto, 2013, 547 p.; MAC MILLAN, Margaret. A Primeira Guerra Mundial... que 
acabaria com as guerras. Tradução de Gleuber Vieira. São Paulo: Globo Livros, 2014, 
728p.; FERGUSON, Niall. O horror da guerra: uma provocativa análise da Primeira 
Guerra Mundial. Tradução de Janaína Marcoantonio. São Paulo: Planeta, 2014, 768 p.; 
STEVENSON, David. 1914-1918: a história da Primeira Guerra Mundial. Tradução 
de Valter Lellis. Barueri: Novo Século, 2016, 4 vols., 1076 p. 

6 Uma exceção a essa pobreza editorial brasileira foi representada pela publicação, em 
2014, de O Brasil na I Guerra Mundial (Gramado: Clássica, 2014, 168p.), do Cel. 
Luiz Ernani Caminha Giorgio, historiador militar que optou por fazer uma abordagem 
estritamente cronológica do assunto, relatando os acontecimentos no seu dia a dia. É 
obra de utilidade para consulta e referência para estudiosos do conflito.

7 Entre outras, ver A Guerra do Açúcar: as invasões holandesas no Brasil (Recife: 
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O autor se filia à Nova História Militar8, corrente historiográfica 
que estuda a História Militar numa perspectiva ampla, que não se limi-
ta – como era comum entre os militares historiadores do passado – a 
focalizar a atenção quase exclusivamente nas batalhas, mas estuda o 
fenômeno guerra inserido num contexto pluridisciplinar que engloba 
aspectos políticos, diplomáticos, culturais, geográficos, econômicos, 
culturais etc.

Na introdução, o autor contextualiza o conflito, expondo seus 
antecedentes próximos e remotos e focalizando os acontecimentos 
políticos e diplomáticos que levaram o mundo à catástrofe da guerra; 
estende-se na enumeração das fontes em que baseou seu livro, fruto de 
uma revisão da bibliografia brasileira, inglesa e norte-americana sobre 
a Guerra, de coleções de jornais e revistas da época, bem como de pro-
longada pesquisa em fontes primárias, na documentação disponível em 
arquivos e museus públicos ou privados, civis e militares, no Brasil e 
também no exterior; e, por fim, enuncia o objetivo de seu livro: 

Chegou a hora de fazer justiça e evidenciar o 
papel desempenhado pelos brasileiros, ainda 
que modesto, mas com a convicção de que o 
conflito teve um custo para o Brasil. Ao todo, 
quase duzentos brasileiros perderam a vida nos 
navios e nos campos de batalha da Europa, a 
maioria vítima da pandemia de gripe espanhola 
e outros em decorrência de acidentes durante as 
operações. (p. 15). 

Vêm, a seguir, os cinco capítulos que constituem o corpo do 
livro, cada um deles referente a um dos anos do conflito. O 1º capítulo, 
intitulado 1914: O suicídio da Europa, historia a Guerra desde seu esto-
pim, o fatídico atentado de Sarajevo, no dia 28 de junho, quando foram 

UFPE, 2014, 448p.), obra que resenhamos em: “Revista do Instituto Histórico e Geo-
graphico Brazileiro”, v. 468, p. 283-287, 2015.

8 Sobre a linha teórica da Nova História Militar, cf. Novas dimensões da História Mi-
litar – antologia organizada por Russell F. Weigley, tradução do Gal. Octavio Alves 
Velho. Rio de Janeiro: Bibliex, 2 volumes, 1981, 465 p. Ver também PARENTE, Pau-
lo André Leira. A construção de uma nova história militar, em “Revista Brasileira de 
História Militar”, Rio de Janeiro, n. 1, dezembro de 2009.
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assassinados o Arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro das coroas 
da Áustria e Hungria, e sua esposa a Duquesa Sofia de Rothenberg. 
Esse atentado não parecia de início suficiente para precipitar uma guer-
ra; não era o primeiro, numa época em que assassinar soberanos, prín-
cipes ou chefes de Estado havia se tornado quase um modismo9; mas o 
fato é que nas semanas seguintes se azedaram as relações internacionais 
e a Europa, articulada num sistema de alianças, rapidamente se viu en-
volvida numa guerra de proporções inauditas. O capítulo contém ainda 
uma exposição sobre a situação política, diplomática e econômica do 
Brasil no momento em que eclodiu o conflito; nossos dois maiores par-
ceiros internacionais eram Inglaterra e Alemanha – o que recomendava 
uma prudente posição de neutralidade. O Brasil, realmente, declarou-se 
oficialmente neutro e acolheu em seus portos 42 navios mercantes ale-
mães e dois austríacos, que preferiram ficar em nossos portos a correr 
os riscos de retornar à Europa num contexto de guerra.

No 2o capítulo (1915: bloqueio submarino) prossegue o relato 
dos acontecimentos bélicos nos campos de batalha europeus, mostran-
do como um conflito que a princípio parecia dever ser de curta duração 
tendeu a se prolongar indefinidamente, transformando-se numa lenta e 
sanguinária guerra de desgaste, na qual o mundo culto e refinado da Belle 
Époque se viu, de repente, diante da realidade nua e crua da guerra, com 
o prosaísmo e o horror das trincheiras, o terror da guerra química (gases 
asfixiantes), a extensão do conflito aos mares do mundo inteiro, o blo-
queio marítimo que mutuamente se declararam Inglaterra e Alemanha, a 
intensa atividade dos submarinos, forma traiçoeira de guerra, coexistindo 
paradoxalmente com a luta dos primeiros pilotos de caça, franceses e 
alemães, que ainda duelavam nos ares com nobreza, mantendo rituais 
e gestos da antiga cavalaria medieval10... O capítulo ainda expõe a divi-
são interna que havia, no Brasil, entre simpatizantes dos dois lados em 
conflito, especialmente na imprensa11 e na intelectualidade, mas também 

9 Cf. SANTOS, A. A. dos. O terrorismo no tempo dos nossos avós. In: Notícia Biblio-
gráfica e Histórica, (PUCCAMP), v. 191, p. 423-427, 2003.

10 Cf. CHAMBE, René. No tempo das carabinas. Tradução de Augusto Sousa. São 
Paulo: Flamboyant, 1961, 211 p.; VV.AA., Les chasseurs du ciel – Première Guerre 
Mondiale. “Historia Sécia”, 420 bis. Paris: Librairie Jules Tallandier, 1981, p. 2-67.

11 Ver, a respeito, GARAMBONE, Sidney. A Primeira Guerra Mundial e a Imprensa 



360 |  Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  355-364, jan./dez. 2017

nas colônias de origem alemã ou italiana, muito numerosas no Brasil e, 
no conflito de 1914-18, colocadas em campos opostos.  1916: Forças 
despreparadas é o título do 3o capítulo. Nele, vemos a expansão ainda 
maior da guerra pelo mundo inteiro. Cada vez mais se caracterizava 
o conflito europeu por ser uma guerra de resistência e desgaste, de-
pendendo ambos os lados do abastecimento por via marítima. Nações 
como Brasil e EUA, até então neutras e lucrando com o comércio de 
víveres, intensificado durante os dois primeiros anos de guerra, foram, 
pouco a pouco, sendo envolvidas na dinâmica do conflito e forçadas a 
tomar posição por um dos lados. Para essa eventualidade, o Brasil se 
encontrava totalmente despreparado, pois seu Exército e sua Marinha 
estavam tecnicamente muito defasados. 

Em 1917 o Brasil passou da posição de neutralidade para a de 
beligerância. O 4o capítulo, 1917: a guerra chega ao Brasil, mostra 
como se deu essa mudança. Até o início do ano, de modo geral foi res-
peitada pelos alemães a neutralidade de nações como EUA e Brasil, que 
comerciavam com ambos os lados. Mas em fevereiro de 1917 o Kaiser 
Guilherme II autorizou a guerra submarina sem restrições, contra quais-
quer navios mercantes, de quaisquer bandeiras, que se aproximassem 
de portos franceses, ingleses e italianos. Nos dois meses seguintes, 11 
navios norte-americanos foram atacados por submarinos alemães, o que 
levou os EUA a declararem guerra à Alemanha no dia 6 de abril. Dois 
dias antes disso, um navio mercante brasileiro, o Paraná, tinha sido 
afundado por um submarino alemão nas costas da França. A agressão 
despertou imediata indignação em todo o Brasil, e o Ministro das Rela-
ções Exteriores, Lauro Müller, que tinha origem alemã e era favorável à 
manutenção da política de neutralidade, foi pressionado a renunciar. No 
dia 11 de abril, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha 
e no dia 22 de maio revogou oficialmente sua posição de neutralidade, 
declarando-se favorável aos EUA e seus aliados europeus. Mas somen-
te em 26 de outubro do mesmo ano, depois do torpedeamento de outros 
navios brasileiros e da intensificação do clamor nacional por uma toma-
da de atitude enérgica por parte de nosso governo, o Brasil formalmente 
declarou guerra aos Impérios centrais. 

Brasileira. Rio de Janeiro: Mauá, 2003, 112p.
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No capítulo 1918: a longa travessia é resumidamente exposta a 
fase final da guerra europeia; nos dois primeiros meses desse ano prosse-
guiu inalterada a guerra de trincheiras, como nos anos anteriores. Mas em 
março ocorreram mudanças importantes: os alemães assinaram com os 
bolchevistas russos o acordo de Brest-Leitos, pondo fim à guerra na fren-
te oriental, e puderam, assim, lançar suas forças integralmente na frente 
ocidental, tentando uma nova ofensiva. Esta teria sido fatal para os Alia-
dos se a defecção dos russos não tivesse sido compensada, com imensas 
vantagens, pela entrada na luta dos EUA e, quase simultaneamente, do 
Brasil e de Portugal. Estavam acabando de chegar, a essa altura, os pri-
meiros contingentes norte-americanos, de modo que, a partir de março, 
os combates retomaram todo o furor dos primeiros tempos da guerra. 

A ofensiva germânica na França foi muito violenta, mas não con-
seguiu chegar, como desejava, a Paris. E em julho de 1918 foi possível 
aos Aliados lançar a sua contraofensiva, na qual os norte-americanos 
desempenharam grande papel e garantiram sucessivas vitórias. A partir 
daí, os alemães foram cedendo terreno, cada vez mais. Em setembro, se 
rendeu a Bulgária, aliada dos Impérios centrais. Em outubro, foi a vez 
de a Turquia, outra aliada, igualmente capitular. Por fim, em novembro 
desabou de vez a gigantesca e formidável máquina de guerra inimiga. 
No dia 3 desintegrou-se o Império austro-húngaro; no dia 9 uma revo-
lução republicana estourou da Alemanha e provocou a fuga inglória do 
Kaiser. Mais dois dias e, a 11, os novos senhores do poder na Alemanha 
derrotada assinaram o armistício que pôs fim à guerra. 

É nessa fase final do conflito que entrou em cena o Brasil. De-
clarada a guerra, nosso governo imediatamente confiscou e incorporou 
à frota nacional os 42 navios de bandeira alemã que estavam em portos 
brasileiros desde o início do conflito. Nos meses seguintes, continu-
aram no Atlântico os ataques de submarinos alemães a embarcações 
brasileiras. Nos Estados do Sul, em que era mais forte a presença de 
imigrantes de origem germânica, o governo federal, por recear pertur-
bações da ordem pública e atos de sabotagem, declarou estado de sítio. 
Foi também elaborado um estudo sigiloso que previa o envio de um 
grande corpo expedicionário para lutar na Europa, mas esse estudo, de-
nominado Plano Calógeras, não chegou a ser posto em prática. Somente 
na década de 1930 se tornou público.
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Uma significativa colaboração para o esforço de guerra foi re-
presentada pela Missão Médica Militar Brasileira, enviada para a Fran-
ça em agosto de 1918, sob a chefia do Dr. José Thomaz Nabuco de 
Gouvêa, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Era 
constituída por 131 homens, entre médicos militares e civis comissio-
nados, acadêmicos de Medicina e auxiliares. Durante a viagem, foi du-
ramente atacada pela Gripe Espanhola, morrendo vários dos seus inte-
grantes e ficando outros internados num hospital da Argélia francesa. 
Em Paris, a MMMB instalou um hospital militar destinado a socorrer 
feridos de guerra e, também, civis vitimados pela pandemia e prestou 
excelentes serviços, elogiados unanimemente pelos franceses. Mesmo 
depois de extinta a Missão, com o fim da Guerra, médicos brasileiros 
continuaram trabalhando no hospital até novembro de 1919, quando 
nosso governo fez entrega das instalações do hospital à Faculdade de 
Medicina de Paris.

Aviadores militares brasileiros também atuaram, nos meses fi-
nais da Guerra e mesmo depois do armistício, incorporados à recém-
-criada Royal Air Force britânica, e ao US Naval Air Service. Na Itália, 
estiveram aviadores brasileiros em estágio, mas não chegaram a entrar 
em combate.

Nos últimos dias de 1917 foi constituída no Brasil uma comissão 
de estudos composta por 24 oficiais brasileiros que, sob o comando 
do General Napoleão Felippe Aché, deveria partir para a França e se 
incorporar às operações de guerra, com o objetivo de obter informa-
ções e material bélico que pudessem ajudar o Exército brasileiro no 
seu esforço de atualização, de acordo com a doutrina militar corrente 
na França, diferente da escola prussiana até então adotada entre nós. A 
Missão Aché, como foi chamada, não se limitou ao estudo teórico, mas 
boa parte de seus membros participaram ativamente de operações de 
guerra do Exército francês. Alguns chegaram a ser promovidos por sua 
coragem em combate.

A Marinha de Guerra brasileira desempenhou ativamente seu 
papel de policiar nosso extenso litoral e emprestou à marinha alia-
da considerável número de barcos capturados aos alemães em nossos 
portos. Esses barcos serviram às forças aliadas com tripulação brasi-
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leira. Foi também constituída uma Divisão Naval de Operações em 
Guerra composta por dois cruzadores, quatro contratorpedeiros, um 
tênder e um rebocador, com cerca de 1.500 homens, sob o comando 
do contra-almirante Pedro Max de Frontin. Sua missão era policiar a 
área compreendida entre o Senegal e o Estreito de Gibraltar, de im-
portância vital para o abastecimento dos Aliados e infestada por sub-
marinos alemães. Durante a travessia do Atlântico, a Divisão chegou 
a ser atacada por um submarino germânico ao qual revidou com tiros 
de canhão, produzindo, ao que parece, seu afundamento. A atuação 
da DNOG foi comprometida, infelizmente, pela irrupção da Gripe 
Espanhola, que nos primeiros dias de setembro de 1918 atacou com 
grande violência a sua tripulação. Mais de 100 tripulantes morreram, 
140 outros precisaram ser transportados de volta ao Brasil em estado 
muito grave, incontáveis outros foram também atingidos pelo morbo, 
mas conseguiram se recuperar. Perto de dois meses a DNOG precisou 
ficar imobilizada, na costa senegalesa, esperando a substituição dos 
tripulantes baixados e a recuperação dos doentes atingidos com menor 
gravidade. Somente a 3 de novembro pôde partir para a França, aonde 
chegou a 10, um dia antes de terminado o conflito mundial. Embora 
não tenha chegado a travar combates prolongados, foi pesado o saldo 
da “longa travessia” que inspirou a Daróz o subtítulo de seu livro. 
Registra ele: 

[...] A longa travessia da Divisão Naval estava 
encerrada: 156 oficiais e marinheiros brasilei-
ros não tornariam a ver sua terra natal, cerca de 
10%¨do efetivo total da DNOG, que totalizava 
1.515 homens. (p. 170). 

No total, nossa participação no conflito foi restrita, não ultrapas-
sando dois mil o número de brasileiros diretamente envolvidos. Mes-
mo assim, foi suficiente para que, após o armistício, o Brasil tivesse 
assento na conferência de paz entre as potências vencedoras, obtendo 
compensações bastante vantajosas do ponto de vista material. O Brasil 
foi ressarcido do valor de seus navios afundados pelos alemães e pôde 
incorporar definitivamente à sua frota, mediante pagamento simbólico, 
os navios confiscados ao inimigo.
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O livro de Daróz tem o mérito do seu pioneirismo e do extenso 
esforço de pesquisa bibliográfica e nas fontes primárias; tem, sobretu-
do, o grande merecimento de resgatar, para as novas gerações, uma pá-
gina injustamente esquecida da nossa história militar. É de desejar que 
o autor prossiga seus estudos sobre o tema e, numa próxima reedição, 
ou talvez em trabalho à parte, focalize outro importante aspecto da par-
ticipação brasileira no conflito de 1914-18: o papel dos voluntários bra-
sileiros que, muito antes da entrada oficial do Brasil na guerra, já nela 
se haviam incorporado como voluntários, servindo no Exército francês 
ou no inglês. Os mais ilustres e famosos são os dois filhos da Princesa 
Isabel, Príncipes D. Luiz (1878-1920)12 e D. Antonio de Orleans e Bra-
gança (1881-1918), que se incorporaram ao Exército britânico desde o 
início do conflito, já que a legislação republicana francesa não permitia 
que servissem no exército francês. Muitos outros brasileiros também 
se apresentaram como voluntários e serviram no exército francês. O 
Conde d’Eu, em carta à Baronesa de Loreto, de 20-12-1917, se refere a 
mais de 40 brasileiros nessas condições, alguns dos quais condecorados 
por seu valor13 . Esses heróis merecem ser resgatados do esquecimento, 
sobretudo num momento de intensa crise de valores, como o atualmen-
te vivido pelo Brasil. 

12 SANTOS, A. A. dos. Um Príncipe brasileiro voluntário na Grande Guerra. In: Deba-
ter a História. (Vila Nova de Gaia, Portugal), v. Ano 2 n. 9, p. 40-47, 2015.

13 SANTOS, A. A. dos. Cartas do Conde d´Eu à Baronesa de Loreto. In: Revista do 
Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, v. 467, p. 219-247, 2015.
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Revista do Instituto Geográfico  
e Histórico da Bahia 

Instruções aos Colaboradores

Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – IGHB é 
uma publicação quadrimestral do Instituto Geográfico e Histórico que 
se constitui de um canal de disseminação das Ciências Histórica e Geo-
gráfica e da Cultura e Artes. Pretende divulgar textos de autoria diversa 
com rigor científico e metodológico. Aceita trabalhos que sejam classi-
ficados com os seguintes pré-requisitos:

• preencham o nível exigido de qualidade científica;

• atendam às normas de publicação;

• apresentem afinidades com a natureza da publicação.
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Instruções Gerais 

Processo de Seleção

As colaborações serão submetidas a pelo menos dois membros 
do Conselho Editorial da Revista ou Pareceristas ad hoc por eles indi-
cados, sem identificação do autor. 

Se o texto for aceito para publicação, a revista permite-se intro-
duzir ajustes de formatação. Modificações de estrutura ou de conteúdo, 
sugeridas pelos Pareceristas, só serão incorporadas mediante concor-
dância dos autores.

Artigos aprovados com restrições serão encaminhados para a 
reformulação por parte dos autores. Nestes casos, o Conselho Editorial 
se reserva o direito de recusar o artigo, caso as alterações neles introdu-
zidas não atendam às solicitações feitas pelos Pareceristas.

O autor deve ser comunicado do recebimento da sua colabora-
ção no prazo de até dez dias e do resultado da avaliação do seu trabalho 
em até 120 dias após a data da primeira comunicação.

A publicação de artigos não é remunerada, sendo permitida a sua 
reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.

Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de seus 
autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do periódico.

Os originais não serão devolvidos.

A aceitação do texto para publicação implica na transferência de 
direitos autorais para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Serão remetidos a cada autor dois exemplares da edição em que 
for publicada sua colaboração.

Não serão aceitas colaborações que não atendam às Normas e à 
formatação fixada nas Seções.

• Artigos – textos produzidos de experiências desenvolvidas 
nas áreas de interesse da Revista. A sua estrutura formal 
incorpora a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. 
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Devem conter no mínimo 12 páginas e no máximo 25 pá-
ginas, resumo (conforme a norma NBR 6028/2003, Infor-
mação e documentação – Resumo – Apresentação, da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas), palavras-chave e 
referências (NBR 6023/2002, Informação e documentação 
– Referências – Elaboração, da ABNT). O título, o resumo 
e as palavras-chave (title, abstract and keywords) devem ser 
traduzidos para a língua inglesa.

• Palestras – Texto de até 4 páginas resultado de palestras 
dentro ou fora do Instituto. Oriundos de convidados ou da 
Diretoria e/ou Conselheiros.

• Discursos – Texto resultado de pronunciamentos da Direto-
ria do IGHB ou de Conselheiros.

• Biografia – Textos de até 5 páginas, antecedendo uma fo-
tografia, de figuras ilustres e históricos local, nacional e 
internacional que tenham relação direta com a história e a 
cultura baiana. 

• Acervo – Relacionar por natureza de prioridade 10 títulos 
que constem no acervo da biblioteca.

• Documentos – Apresentação de documentos de valor his-
tórico e geográfico de interesse da comunidade científica 
brasileira.

• Relatório – Texto de natureza institucional relacionado com 
as atividades do IGHB.

• Resenhas – Texto de até uma página de publicações lança-
das recentemente (até dois anos anteriores à publicação da 
revista) sob a forma de resenhas, comentários.

• Galeria de Fotografias – Seção de 2 páginas contendo 4 fo-
tos com os respectivos créditos. 

• Mapa – (1)

• Espaço Aberto – Memorial 2 de Julho
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Normas

Ilustrações – As tabelas, quadros e figuras (gráficos, desenhos, 
fotografias etc.) podem ser apresentados em páginas separadas indi-
cando-se no corpo do texto os locais em que devem ser inseridos, ou 
inseridos diretamente no texto, nas extensões.tif ou.jpg. As ilustrações 
devem necessariamente ser numeradas, tituladas e apresentar indicação 
das fontes. 

Citações – Devem ser apresentadas de acordo com a NBR 
10520/2002, Informação e documentação – Citações em documentos 
– Apresentação, da ABNT. As citações bibliográficas ou de website, 
inseridas no próprio texto, devem vir entre aspas ou em parágrafo com 
recuo e sem aspas, remetendo ao autor. Diferentes títulos do mesmo au-
tor, publicados no mesmo ano, devem ser diferenciados adicionando-se 
uma letra depois da data (a, b). Quando o autor faz parte do texto, este 
deve aparecer em letra cursiva. Exemplo: De acordo com Freire (1982, 
p. 35) etc. Quando o autor não faz parte do texto, este deve aparecer ao 
final do parágrafo, entre parênteses e em letra maiúscula. Exemplo: A 
pedagogia das minorias está à disposição de todos (FREIRE, 1982, p. 
35). Para qualquer referência a um autor deve ser adotado igual proce-
dimento. Deste modo, no rodapé das páginas do texto, devem constar 
apenas as notas explicativas estritamente necessárias, que devem obe-
decer à NBR 10520.

Notas de Rodapé – Devem ser exclusivamente explicativas 
contendo no máximo 3 linhas. Todas as notas deverão ser numeradas e 
aparecer no rodapé da página.

Referências – Deverão vir após a parte final do artigo, em or-
dem alfabética, a listas dos autores e das publicações, conforme a NBR 
6023/2002, Informação e documentação – Referências – Elaboração, 
da ABNT. As referências bibliográficas devem conter exclusivamente 
os autores e textos citados no trabalho.

Alguns exemplos:
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Livro com um só autor

JECUPÉ, Kaka. Será a terra dos mil povos: história indígena brasileira 
contada por um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998.

Livro com três autores

NORTON, Peter; AITKEN, Peter; WILTON, Richard. Peter Norton: 
a bíblia do programador. Tradução de Geraldo Costa Filho. Rio de 
Janeiro: Campos, 1994.

Livro com mais de três autores

CASTELS, Manuel et al. Novas perspectivas críticas em educação. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

Capítulo de livro

BARBIER, René. A escuta sensível na abordagem transversal. In: 
BARBOSA, Joaquim (Org.). Multirreferencialidade nas ciências e na 
educação. São Carlos: EdUFSCar, 1998. p. 168-198.

Artigo de periódico

BITTENCOURT, Maria Nadja Nunes. A prática da escrita e da leitura 
na elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola. Caderno Te-
mático Projeto Político Pedagógico da Escola Comunitária, Salvador, 
v. 1, n. 1, p. 22-27, jul. 2004.

Artigo de jornais

SOUZA, Marcus. Falta de qualidade no magistério é a falha mais séria 
no ensino privado e público. O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2001. 
Caderno 2, p. 4. 
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Artigo de periódico (formato eletrônico)

TRINDADE, Judite Maria Barbosa. O abandono de crianças ou a 
negação do óbvio. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 19, n. 37, 
1999. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 14 ago. 2000.

Livro em formato eletrônico

SÃO PAULO (Estado). Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 
1999. v. 3. Disponível em: <http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/
atual/htm>. Acesso em: 19 out. 2003.

Legislação

SÃO PAULO (Estado). Decreto no 42.822, de 20 de janeiro de 1998. 
Lex: coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 
217-220, 1998.

Dissertações e teses

BITTENCOURT, Maria Nadja Nunes. O espaço para o imaginário no 
currículo de formação do professor de Letras da UFBA. 1997. 152 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade Fede-
ral da Bahia, Salvador, 1997.

Trabalho publicado em congresso

LIMA, Maria José Rocha. Professor, objeto da trama da ignorân-
cia: análise de discursos de autoridades brasileiras, no império e na 
república. In: ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL DO 
NORDESTE: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 13., 1997, Natal. Anais... 
Natal: EDURFRN, 1997. p. 95-107.



 373 Rev. IGHB, Salvador, v. 112, p.  367-373, jan./dez. 2017  |

Orientação para a formatação dos textos 

1. Devem ser digitados em extensão.doc,.txt ou.rtf, com letra 
Times New Roman, corpo 12, página em tamanho A-4, en-
trelinhas simples, sem fontes ou atributos diferentes para 
títulos e seções, tamanho da folha A4, margens 2,5 cm, pa-
rágrafo justificado. 

2. Todas as páginas devem ser numeradas. 

3. Deve-se evitar no texto o uso indiscriminado de siglas, ex-
cetuando as já conhecidas.

4. Os manuscritos devem ser enviados por e-mail ou via pos-
tal, indicando a seção a ser publicado, e obedecer às normas 
da revista.

Instruções para envio de originais

Os textos digitalizados devem ser enviados aos cuidados do edi-
tor científico da Revista do IGHB, respeitadas as orientações de apre-
sentação e formatação fixadas, contendo obrigatoriamente, os dados 
pessoais e acadêmicos do autor ou autores na ordem a figurar na pu-
blicação (nome, endereço, telefone, e-mail, instituição de vinculação, 
mais alta titulação acadêmica e breve currículo para o primeiro autor; 
para os demais autores, nome e breve currículo).
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Aquisição de  
exemplares e endereço  
para correspondência

Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – 
IGHB

Av. Sete de Setembro, 94 A – Piedade

40060-001 – Salvador – Bahia

Tel. (71) 3329-4463 – Telefax (71) 3329-6336

www.ighb.org.br

revista@ighb.org.br 
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