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RESUMO 
 
 
Pressupondo que nenhum passado está salvo de apropriações e usos contemporâneos, essa 
dissertação interroga e problematiza as comemorações do quarto centenário da Cidade do 
Salvador, Bahia, realizado em 1949. Interessa investigar os sentidos e significados mobilizados 
por uma série de práticas e representações acionadas naquele contexto por determinadas elites 
letradas, notadamente, os autonomistas. Num primeiro momento, a pesquisa volta-se para as 
conjunturas do fim do Estado Novo e início da redemocratização, entre 1942-1949, com o 
objetivo de acompanhar as primeiras premeditações das comemorações e os sujeitos que 
encabeçaram as organizações. Em seguida, o foco centra-se sobre os dois momentos principais 
das festividades: o Primeiro Congresso de História da Bahia e a encenação cívica e pública da 
História da Bahia. Para a fabricação dessa dissertação utilizei um leque variado de documentos 
tais como jornais, revistas, anais, álbum, livro de memórias, narrativas literárias, cartas, ofícios, 
atas, fotografias, postais, emblemas e vídeos. Essa pesquisa se inscreve na imbricação da 
História Cultural e Política em conexão com os atuais debates travados no campo de estudos de 
História da Historiografia e da História Contemporânea em torno daquilo que tem se chamado 
de usos do passado. 
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PASSOS, Alan Santos. The Salvador city and it 400 years. Politics, History and uses of 
past (Bahia, 1949). Dissertation (History master's degree). Federal University of Bahia, 

Salvador, 2016. 
 

ABSTRACT 
 
 

Presupposing that no past is free of appropriations and contemporary uses, this dissertation 
interrogates and problematizes the commemorations of the fourth centenary of Salvador City, 
Bahia, occurred in 1949. It interests to investigate the senses and meanings mobilized by a 
series of practices and representations actuated in that context by certain literate high societies, 
notably the autonomists. In a first moment, the research turns to the conjunctures of the end of 
the New State (Estado Novo) and the beginning of redemocratization, between 1942-1949, with 
the objective of following the first forethoughts of the commemorations and the blokes who 
had led the organizations. Then, the focus centers about two main moments of the festivities: 
the First Congress of History of Bahia and the public and civic staging of the history of Bahia. 
To the manufacture of this dissertation I used a wide range of types of documents, such as 
newspapers, magazines, annals, album, memoir books, literacy narratives, letters, crafts, 
records, photographs, cards, emblems and videos. This research signs up in the imbrication of 
the Cultural History and Politics in connection with the current debates conducted in the field 
of studies of History of Historiography and Contemporary History about what has been called 
uses of past. 
 

Keywords: Bahia; Commemoration; Autonomism; Uses of past. 
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INTRODUÇÃO 
COMEMORAÇÕES E USOS DO PASSADO 

 
 
 No atual terminal rodoviário da Praça da Sé, em Salvador, consta um grande monumento 

de pedra, fosco, sujo, pichado (ver imagens abaixo). Apesar de sua altura elevada (7 metros), 

ele é quase imperceptível aos transeuntes que percorrem aquele local cotidianamente. Um 

pouco desproporcional traz, afixado ao centro, o emblema da cidade e, abaixo dele, entalhado 

na pedra, as datas 1549-1949 – demarcando quatrocentos anos. Alguém deve ter pensado que 

o monumento faz referência a rua Chile (que fica na esquina dele) e inscreveu, com carvão, o 

nome dela. Outro, aproveitou a superfície plana e deixou seu recado, colado em papel, com os 

dizeres: “nem pra esquerda nem pra direita siga apenas em frente!”. Um terceiro, aproveitou o 

grande muro de pedra para, ao fundo dele, tentar esconder ou abrigar um fétido banheiro 

químico. 
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Figura 1 – Monumento do quarto centenário de Salvador, terminal rodoviário da Praça 

da Sé. Foto tirada em 30/5/2015. 
 

O monumento parece ter perdido seu significado original e ganhado novas finalidades. 

Entretanto, sua construção foi encomendada pela Prefeitura de Salvador ao arquiteto Diógenes 

Rebouças em 1948.1 A obra foi inaugurada em 1949 com o objetivo de evocar o aniversário 

dos quatrocentos anos da cidade, celebrado naquele ano, tema dessa dissertação. Como se vê, 

memória, esquecimento e ressignificações são indissociáveis. 

A delimitação de comemorações da História como objeto de pesquisa tem revelado um 

elevado potencial heurístico, pois elas estão ligadas aos usos sociais, políticos e culturais do 

passado.2 Estranha atividade “que oscila entre a presença e a ausência”3, elas trazem em si a 

ambiguidade do jogo das temporalidades e implica, necessariamente, um olhar para o passado, 

1 A Tarde, 29/10/1948, p.3; e 26/1/1949, p.2, Setor de Periódicos Raros, Biblioteca Pública do Estado da Bahia 
(BPEB) – doravante citado como SPR-BPEB. Sobre a ação de Diógenes Rebouças na arquitetura baiana ver: 
ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo Vieira de. Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo. 
Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 
2 Sobre o estímulo para tomar as comemorações como objeto histórico Cf.: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval 
Muniz. “Violar memórias e gestar a história: abordagem a uma problemática fecunda que torna a tarefa do 
historiador um parto difícil”. Clio - Série Arqueológica (UFPE), v. 15, p. 39-53, 1994; SILVA, Helenice 
Rodrigues. “‘Rememoração”/Comemoração: as utilizações sociais da memória”. Revista Brasileira de História, 
São Paulo, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002. Sobre teses e dissertações que tomaram como objeto as comemorações 
ver: CANDEIA, Luciano. Comemoração, memória e história no IV Centenário da Paraíba. Dissertação (Mestrado 
em História). UFPE, Recife, 2002; SÁ, Antonio Fernando. Filigranas da memória: história e memória nas 
comemorações dos centenários de Canudos (1993-1997). Tese (Doutorado em História). Universidade de Brasília, 
Brasília, 2006; SILVA, Camila. Do passado ao futuro: a escrita comemorativa do centenário farroupilha na 
imprensa porto-alegrense. Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São 
Leopoldo, 2012. 
3 OZOUF, Mona. In: AGULHON, Maurice; et alii. 1789. La commémoration. Gallimard, 1999, p. 322. Citado em 
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte, Autêntica 
Editora, 2013, p. 157. 
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uma tomada de consciência histórica.4 São cerimônias ritualizadas destinadas a rememorar uma 

personagem ou evento cujo sentido principal, geralmente, é promover o consenso entre grupos 

sociais através das reelaborações da memória.5 Como momentos de exaltação, elas expõem, 

também, as controvérsias e polêmicas acerca das relações entre história e memória nos 

fornecendo a oportunidade de acompanhar o trabalho permanente de fabricação de passados ao 

selecionar o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido.6 Portanto, nas comemorações 

as rememorações não são involuntárias, mas produzidas pela ação de determinados sujeitos, 

geralmente com claras intenções, mas também por vezes dissimuladas. 

Também num ato comemorativo o uso do passado geralmente ocupa um lugar central e 

engendra reelaborações daquilo que se comemora, tendendo a fornecer um sentido de 

continuidade com o presente celebrativo. Vale salientar que, apesar de remetermo-nos ao 

pretérito, são elaborações feitas no presente para o presente. Portanto, como nos alerta Durval 

Muniz Albuquerque Júnior, precisamos estar sempre atentos para não aderir nem fazer coro a 

esses usos. Muito pelo contrário, devemos violá-los, problematizando-os, tomando 

distanciamento crítico para pôr em questão os atores, discursos e práticas que os sustentam, 

legitimam e os instituem.7 Assim, a pesquisa historiográfica, realizada com distanciamento, não 

deve fazer panegírico nem homenagens a qualquer indivíduo ou acontecimento. 

As comemorações quadricentenárias de Salvador aconteceram num momento singular 

da história baiana. Com o fim do Estado Novo em 1945, dois baianos retornaram ao poder 

político estadual: Otávio Mangabeira (eleito governador do estado em 1947), e José Wanderley 

de Araújo Pinho – nomeado pelo então novo governador, no mesmo ano, para a Prefeitura da 

capital soteropolitana. Ambos haviam sido membros da Concentração Autonomista da Bahia, 

4 Sobre a noção de consciência histórica ver: RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da história: fundamentos da 
ciência histórica. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 2001, especialmente o capítulo 2. 
5 Já é de longa data os debates entre sociólogos e historiadores sobre o tema da memória, sobretudo destacando as 
diferenças entre história e memória. Estudos recentes sobre história social da memória têm demonstrado que ambas 
são modos, problemáticos, de seleção do passado. Tem-se admitido também que a memória influencia na produção 
de narrativas históricas e vice-versa. Para apreensões conceituais e debates sobre os temas da história e da memória 
ver: HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo, Vértice / Editora Revista dos Tribunais, 1990 
[1950], p.80; NORA, Pierre. “Entre memória e história. A problemática dos lugares”. In, Projeto História: Revista 
dos Pós-Graduandos em História e do Departamento de História da PUC-SP, São Paulo, nº 10, dez., 1993 [1984], 
p.9; LE GOFF, Jacques. História e Memória. São Paulo, Editora Unicamp, 2003; ROUSSO, Henry. “A memória 
não é mais o que era”. In, AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos & abusos da história oral. 
Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006 [1996], 8ª ed., p. 97; DOSSE, François. “A oposição História/Memória”. In: 
______. História e Ciências Sociais. São Paulo, Edusc, 2004, p.178, 183; CATROGA, Fernando. “Memória e 
história”. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. Fronteiras do milênio. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001, 
p.54; 57-58. 
6 Mesmo objetivando o consenso as comemorações também podem desencadear conflitos ou tensões. Ver: 
FERREIRA, Marieta de Moraes. “Demandas sociais e história do tempo presente”. In: VARELLA, Flávia (org.); 
et alii. Tempo presente & usos do passado. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2012, p. 117-121.  
7 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. “Violar memórias...”, p. 39-53, 1994. 
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agrupamento político, criado em 1933, para fazer oposição ao interventor Juracy Magalhães, 

então chefe político situacionista, seguidor do então presidente Getúlio Vargas.8 No pós-45 os 

autonomistas se reagruparam na União Democrática Nacional (UDN), inclusive contando com 

a presença do ex-adversário Juracy Magalhães (rompido com Vargas na véspera da decretação 

do Estado Novo). 

Desse modo, os políticos que estiveram à frente da organização do aniversário da cidade 

estavam intimamente ligados pelo passado de militância política e pela experiência traumática 

de exclusão sofrida no Estado Novo. Portanto, as comemorações coincidiram com o momento 

singular do retorno deles ao primeiro plano da política, ensejando que as festividades fossem 

também uma forma de celebração desse retorno à posse da Bahia. Essa coincidência sugere que 

as festividades não foram apenas um simples ritual comemorativo, mas também político. Longe 

de ser apenas a comemoração de um aniversário, foi também a celebração da restauração de 

posições duramente amealhadas na Primeira República, encetada com o mudancismo que 

desfez a vitória presidencial da chapa entre o paulista Júlio Prestes e o baiano Vital Soares.9 

No entanto, o planejamento e o desejo de solenizar os quatro séculos de Salvador 

antecedem aos autonomistas. Elísio Lisboa, que assumiu a Prefeitura da cidade entre 1942-1945 

(o último, de fato, representante municipal do Estado Novo) foi uma das primeiras autoridades 

a premeditá-la. Ele, assim como os autonomistas e as elites baianas formadas na Primeira 

República (1889-1930), agia de acordo com um repertório simbólico que ditava a proeminência 

nacional baiana. Ciosas de suas tradições históricas, essas elites queixavam-se de seu presente 

e glorificavam o passado imperial e colonial como projeto político para demarcar sua 

importância.10 Durante a administração de Lisboa, nota-se um robusto projeto de políticas de 

gestão de memória e de intervenções estéticas e higienistas urbanas justificadas pelo horizonte 

comemorativo, mas com prática e termos advindos das primeiras décadas do século XX (tema 

do capítulo 1). A partir disso, é possível se pensar em permanências de práticas da Primeira 

República, que invade e se prolonga pelas décadas de 1940 e 1950, não obstante as derrotas, na 

mentalidade dessas elites. 

8 Serão dados mais detalhes sobre a Concentração Autonomista no capítulo 1 dessa dissertação. 
9 Sobre o assunto ver: LEITE, Rinaldo. “A ‘baianidade’ das elites nas primeiras décadas republicanas”. In: 
BELLINI, Lígia; NEGRO, Antonio; SOUZA, George (org.). Tecendo Histórias. Salvador, Edufba, 2009, p.185. 
10 Sobre as queixas da República e a glorificação do passado pelas elites baianas na Primeira República ver: 
ALBUQUERQUE, Wlamyra. Algazarra nas Ruas. Comemorações da Independência na Bahia 1889-1923. 
Campinas, Editora da Unicamp, 1999, especialmente capítulo 1; LEITE, Rinaldo. “A ‘baianidade’ das ...”, p.181-
198; BRITO, Jonas; NEGRO, Antonio Luigi. “Mãe paralítica no teatro das oligarquias? O papel da Bahia na I 
República para além do café-com-leite”. In: Revista Varia História, v. 29, nº 51, 2013, p. 863-887. 
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Até a década de 1940 não se sabia, exatamente, e nem estava definido no calendário 

cívico municipal, o dia do aniversário da cidade.11 Portanto, não havia uma tradição 

comemorativa anual, como acontece com a parada cívica do dois de julho que festeja a 

independência do Brasil na Bahia, com algazarra festiva que lhe faz paralelo. Os debates e o 

rito de instituição da data ocorreram durante a administração de Elísio Lisboa que tinha como 

meta fixar, oficialmente, uma data para demarcar, com precisão, os quatrocentos anos. Depois 

de muita polêmica, o 29 de março foi instituído como data simbólica da fundação da cidade, 

permanecendo até os dias atuais. 

Partindo do pressuposto de que nenhum passado está salvo de apropriações e usos 

contemporâneos, esta dissertação pretende interrogar e problematizar as comemorações dos 

quatrocentos anos da Cidade do Salvador, realizada em 1949. Interessa-me investigar os 

sentidos e significados mobilizados por uma série de práticas e representações acionadas 

naquele contexto por determinadas elites letradas, notadamente, os autonomistas.   

A análise das comemorações permite passar de uma forma clássica de estudos sobre 

política para a das relações com a cultura. Essa articulação entre política e cultura nos possibilita 

perceber como os autonomistas construíram redes de ação coletiva12 mediada pelas 

representações que faziam do passado baiano. O desafio dessa dissertação é caminhar de uma 

dimensão a outra, mostrando como estavam vinculadas. Desse modo, essa pesquisa se inscreve 

na imbricação da História Cultural e Política em conexão com os atuais debates travados no 

campo de estudos de História da Historiografia e da História Contemporânea em torno daquilo 

que tem se chamado de usos do passado. 

Na construção dessa dissertação me beneficiei de uma historiografia existente sobre o 

tema. O quarto centenário já foi abordado, pelo menos, por três pesquisadores com diferentes 

enfoques. Paulo Santos Silva, em pesquisa sobre as conexões entre a produção do conhecimento 

histórico na Bahia e o processo político entre 1930-1946, reservou o epílogo do seu livro para 

tecer algumas considerações sobre as comemorações.  Ele argumentou que a celebração foi um 

momento de desfecho das vinculações entre as elites letradas e os estudos históricos daquele 

período. Ele defende a tese que o combate ao centralismo nacionalizador do presidente Getúlio 

Vargas, praticado pelas elites baianas afastadas do poder político em 1930, se deu também na 

produção dos estudos históricos que construíram (ou melhor, contribuíram para consolidar) 

11 Até hoje não se sabe, com precisão, o dia da fundação de Salvador. Mais detalhes ao longo do capítulo 1 dessa 
dissertação. 
12 Sobre a noção de redes de ação coletiva ver: TARROW, Sidney. O poder em movimento: movimentos sociais e 
confronto político. Rio de Janeiro/Petrópolis, Vozes, 2009, especialmente a introdução. 
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uma imagem do passado na qual os políticos dirigentes encontravam elementos que 

justificavam suas reivindicações de poder. O remate de Silva sobre a comemoração está 

intimamente ligado à sua tese sobre relações entre as atividades políticas e intelectuais na 

resistência ao governo Vargas em busca de uma suposta autonomia política da Bahia. Assim, 

para ele, a comemoração, por se voltar para o passado, teria sido um momento especial para 

enaltecer coletivamente as grandezas pretéritas e servir de impulso para aquele presente.13 No 

entanto, em 1949 os grupos políticos baianos estudados por Silva que almejavam retornar ao 

poder político do estado já haviam conseguido seu objetivo e, portanto, merece ser analisado 

como eles utilizaram as comemorações para fins políticos. Gostaria de retomar alguns de seus 

argumentos na análise da comemoração (as estratégias de influência política), mas focar por 

outro viés: os usos do passado. 

A comunicóloga Daniela Matos, inspirada pela celebração dos quatrocentos e cinquenta 

anos de Salvador realizada em 1999, comparou os discursos oficiais sobre a identidade da Bahia 

elaborados e difundidos nas comemorações dos quatrocentos (1949) e dos quatrocentos e 

cinquenta anos (1999) de Salvador.14 Ela utilizou o cortejo histórico como objeto e enquadrou 

a comemoração numa chave interpretativa, por vezes reiterada, de que aquele momento 

significou um impulso de “retomada do progresso baiano” – que segundo ela teria sido iniciado 

na década de 1930 – com a subsequente saída de um “relativo isolamento” do estado.15 Ao que 

parece, Matos não conhecia o epílogo de Paulo Silva sobre as comemorações. 

Por outro lado, Antonio Cosme Lima da Silva (que conhecia a tese de Paulo Silva, mas 

não conhecia a dissertação de Matos), analisou o modo como a população negra foi 

representada no contexto do quadricentenário, particularmente (e esse é o objeto central da 

dissertação dele) nos trabalhos apresentados no Primeiro Congresso de História da Bahia.16 À 

semelhança de Matos, Antonio Silva inscreve a análise da comemoração como estratégia das 

elites baianas contra uma suposta decadência da Bahia, ou, nas palavras do autor, em oposição 

13 SILVA, Paulo Santos, Âncoras de Tradição: luta política, intelectuais e construção do discurso histórico na 
Bahia (1930-1949). Salvador, Edufba, 2011, p. 16. 
14 Cf.: MATOS, Daniela. A identidade baiana nos discursos oficiais – uma análise das narrativas de comemoração 
pela fundação de Salvador. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Culturas Contemporâneas). Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2004. 
15 A dissertação citada acima foi resumida e publicada em versão de artigo: Cf.: MATOS, Daniela. “A política da 
comemoração – discursos oficiais nas celebrações dos 400 e 450 anos de Salvador”. In: RUBIM, Linda; 
MIRANDA, Nadja (orgs.). Estudos da festa. Salvador: Edufba, 2012, p. 183-203. Sobre as reiterações do suposto 
isolamento do estado ver as páginas 185, 186, 194. 
16 SILVA, Antonio Cosme Lima da. Primeiro Congresso de História da Bahia: populações negras no contexto 
das comemorações dos 400 anos de Fundação da cidade do Salvador, (IGHB, 1949). Dissertação (Mestrado em 
História). Universidade Estadual da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2012. 
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a uma “triste e dura realidade histórica vivenciada naquele presente” – argumento que será um 

pouco discutido no capítulo 1.17 

Seguindo o caminho aberto pelas questões e interpretações desses autores pretendo 

examinar os sentidos, significados, apropriações e usos do passado no festejo cívico de 

quatrocentos anos de Salvador. Optei em operacionalizar a noção de usos do passado por tratar 

de “precisamente reconhecer ações”18 de interesses conscientes das elites letradas que 

evidenciaram a necessidade sistemática de reelaborações glorificadoras do passado que dessem 

“legitimidade a projetos de presente e de futuro”, como veremos adiante.19 Nesse caso, o 

reportar ao passado fazia com que ele se prolongasse e invadisse o presente lhe dando sentido 

e direção. Para demonstrar isso abordarei, também, os dois momentos centrais das 

comemorações: o Primeiro Congresso de História da Bahia (capítulo 2) e a encenação da 

memória histórica da Bahia (capítulo 3). 

A ideia de se realizar o Primeiro Congresso de História da Bahia surgiu a partir de uma 

certa divergência das elites letradas baianas em relação à proposta de realização do IV 

Congresso de História Nacional (que aconteceria no Rio de Janeiro, em 1949), em homenagem 

aniversário de Salvador. No capítulo 2, analiso os sentidos e significados atribuídos pelas elites 

letradas e pelos autonomistas à realização do Primeiro Congresso de História da Bahia, ou seja, 

os usos científicos (pois a história era considerada como uma ciência) do passado. 

No terceiro e último capítulo foco na parte mais esperada das comemorações: a 

encenação cívica e pública da memória histórica da Bahia. Apresentada a céu aberto, inúmeros 

figurantes participaram da teatralização de episódios históricos relacionados aos quatrocentos 

anos da cidade. Me interessa analisar quais vínculos foram feitos entre discurso histórico e 

político na encenação; quais concepções e leituras da História; quais temas foram elencados 

como dignos de serem enaltecidos e os usos feitos da encenação. 

Na fabricação dessa dissertação utilizei um leque variado de documentos. No entanto, o 

jornal é a fonte principal que dá lastro a essa pesquisa. Ele era o principal meio para se veicular 

opiniões públicas e expressar interesses de determinados grupos. O uso das fontes jornalísticas 

exige cautela pois, segundo Tania de Luca, “a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura 

e narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de chegar até o público”.20 

17 Ibidem, p.11. 
18 Sobre a noção de “usos” ver: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, Vozes, 1998, 3 ed., 
vol. 1, p. 93. 
19 GOMES, Ângela de Castro. A República, a história e o IHGB. Belo Horizonte, Argvmentvm, 2009, p. 60. 
20 LUCA, Tania Regina de. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla (org). Fontes 
Históricas. São Paulo, Contexto, 2008, p.139. 
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Portanto, a imprensa será aqui utilizada tanto como fonte para reconstituição factual quanto 

para se perceber a natureza política dos discursos e ações relacionadas às comemorações, assim 

como seus usos. Às fontes jornalísticas acrescentam-se outras como: impressas (diversas 

revistas, livros, anais, álbum, livros de memórias, narrativas literárias); manuscritas (cartas 

oficiais e civis; ofícios; atas); audiovisual (dois vídeos documentários) e imagens (fotografias, 

postais e emblemas). 

Inventariar os sentidos atribuídos à comemoração e pôr em questão a solenidade é o que 

tentei fazer e é, pois, o que se lerá a seguir. 
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CAPÍTULO I 
Prelúdio comemorativo e as políticas de gestão de memória 

 

 

Uma matéria publicada no jornal A Tarde de 1946 indaga, com desconfiança, se o 

aniversário de quatrocentos anos de Salvador – aprazado para 1949 – seria de fato comemorado. 

Escrita num momento conturbado da municipalidade – entre 1945 e 1946 foram quatro prefeitos 

– seu autor aludiu a um suposto descaso dos chefes políticos do estado sobre o tema, porém 

admitiu que pelo menos um prefeito, “muito amando a terra que lhe serviu de berço”, já havia 

se preocupado com o assunto. Vislumbrando a repercussão que a efeméride poderia ter, esse 

prefeito viu nas comemorações uma chance para “chamar a atenção do povo brasileiro para a 

Bahia, com um pomposo programa festivo, programa cujo epílogo seria o dia da fundação da 

cidade e da instalação do governo geral”.21 O prefeito citado na matéria era Elísio de Carvalho 

Lisboa cuja administração (1942-1945) e ações iniciais relativas às comemorações serão 

problematizadas nesse capítulo, pois ele foi uma das primeiras autoridades a premeditar as 

comemorações. Ao final, abordarei o período compreendido entre a saída de Lisboa da 

prefeitura e o retorno do grupo político dos “autonomistas”22 à administração estadual em 1947, 

que, a propósito, deu continuidade a programação das comemorações. 

Planos para os quatrocentos anos de fundação de Salvador podem ser percebidos desde 

1942. Neste ano, sob o regime do Estado Novo, os estados eram governados por interventores 

nomeados pelo presidente Getúlio Vargas. Os prefeitos das capitais, por sua vez, eram 

designados por esses interventores de Vargas nos estados. Em conformidade com esse 

procedimento, em novembro, o coronel do Exército Renato Onofre Pinto Aleixo – uma vez 

designado interventor – escolheu, “entre homens de projeção social e cultural”, o engenheiro 

Elísio de Carvalho Lisboa para a prefeitura de Salvador. Aclamada nos jornais, a posse do novo 

prefeito ocorreu em primeiro de dezembro de 1942, juntamente com o novo grupo de secretários 

que compôs a administração selecionada pelo interventor.23 

21 A Tarde, 30/3/1946, p.7, SPR-BPEB. 
22 Criado por causa das eleições de 1933, o autonomismo reuniu diversas forças políticas afastadas do poder em 
1930 por fazer oposição a Getúlio Vargas e (numa primeira fase) ao interventor Juracy Magalhães. Serão dadas 
mais informações sobre esse grupo no último tópico deste capítulo. Ver: SAMPAIO, Consuelo Novais. Poder e 
representação: o Legislativo da Bahia na Segunda República, 1930-1937. Salvador: Assembleia Legislativa, 1992; 
e SILVA, Paulo Santos. A volta do jogo democrático, Bahia, 1945. Salvador: Assembleia Legislativa. 1992. 
23 Diário de Notícias, 1/12/1942, contracapa, SPR-BPEB. A administração de Lisboa ocorreu de dezembro de 
1942 a abril de 1945. 
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Em seu discurso de posse, publicado na imprensa, o engenheiro Lisboa referiu-se à 

“fisionomia tradicional” da cidade caracterizada pela grande quantidade de casario antigo para 

criticar reformas e restaurações advindas de “imposições do progresso” que, segundo ele, não 

deveriam ser praticadas se desrespeitassem a aparência que tornava Salvador encantadora, que 

a fazia “apreciada e cara aos nossos melhores sentimentos de ordem afetiva e patriótica”, 

estimada pela “admiração de todos os brasileiros”.24 Exemplo dessa admiração, o engenheiro 

paulista Bruno Simões Magro, que esteve em Salvador compondo banca examinadora de um 

concurso na Escola Politécnica em 1943, em entrevista concedida ao Diário de Notícias, disse 

que a feição arquitetônica de uma cidade era o que, em geral, mais impressionava um forasteiro 

inferindo, em seguida, que “a Bahia tem, em sua arquitetura colonial, elementos valiosos de 

expressão”.25 Quanto a Lisboa, o valor histórico colonial da cidade soteropolitana recaía na sua 

parecença com “um velho solar cheio de nobreza”, lugar evocativo das origens da nacionalidade 

e dos “antepassados”, onde sua fidalguia e bravura eram legadas em “relíquias preciosas”.26 

Dessa forma, no mesmo instante em que discursava sobre as questões do patrimônio 

arquitetônico ante sua restrita audiência, Lisboa explicitava à qual ancestralidade se associava, 

colocando-se como herdeiro da aristocracia baiana e, por conseguinte, mantenedor da ordem 

social excludente e desigual que a caracterizava. 

 No período de sua administração (1942-1945), especialmente nos anos de 1943 e 1944, 

Lisboa se empenhou para que a cidade continuasse a ostentar aquele aspecto de fidalgo solar 

evocado em seu discurso de posse apreciando, na visualidade arquitetônica, o passado de glórias 

e riquezas da aristocracia baiana. Esse intuito de preservação urbana – estética e histórica – 

repercutiu negativamente sobre a população pobre da cidade por meio de demolições das 

residências populares que circundavam a região central da urbe. A existência dessas habitações 

não era novidade. Quando o antropólogo estadunidense Donald Pierson chegou à Bahia em 

1935 (a fim de fazer pesquisas sobre as interações raciais entre negros e brancos) notou, 

surpreso, a proximidade residencial entre pobres e ricos no centro de Salvador. Ele observou 

que “nas encostas, atrás das casas melhores e espalhando-se pelos vales, encontrava-se número 

24 Estado da Bahia, 2/12/1942, p. 3, SPR-BPEB. 
25 Diário de Notícias, 10/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
26 Estado da Bahia, 2/12/1942, p. 3 e 5, SPR-BPEB. Na segunda página do jornal do mesmo dia o editorial 
comentou o discurso do prefeito e solidarizou-se na defesa da “preservação da fisionomia” da cidade. Ao longo 
do século XX, contudo, Salvador perdeu grande parte dos casarões coloniais que a tornavam tão peculiar. São 
poucos os sobrados coloniais que ainda restam. Apesar disso, a memória dos antigos casarões coloniais ainda 
repercute entre os baianos de modo que é comum ver-se atribuírem estatuto de “colonial” a construções que são, 
no máximo, do início do século XX. Sobre o lamento de um contemporâneo de Elísio Lisboa sobre as demolições 
dos antigos casarões ver: Diário da Bahia, 27/4/1944, p.3, SPR-BPEB. 
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considerável de casebres, cujos ocupantes eram pretos e mestiços escuros”.27 Esse fato fez com 

que Pierson recriasse uma imagem de Salvador na qual ela se assemelhava a “uma cidade 

medieval cercada de aldeias africanas”.28 Nessa associação, a “cidade medieval” era 

representada pelos solares, igrejas, fortes, palácios, prédios públicos, etc., que Lisboa queria 

salvaguardar; e as “aldeias africanas”, pelas habitações populares por ele desprezadas que, não 

por acaso, eram popularmente denominadas de “mocambos”, numa explícita referência às casas 

dos negros. A imagem que Pierson fez de Salvador é análoga ao relato feito por outro 

estrangeiro, o escritor austríaco Stefan Zweig, que passou pela Bahia em 1940. Ao andar pelas 

ruas de Salvador, notando a coexistência de construções de variadas temporalidades, Zweig 

relatou, idilicamente, que o presente e o passado se misturavam e conviviam harmonicamente, 

tanto em termos arquitetônicos quanto sociais. Exemplificando, disse ter visto logradouros que 

comportavam construções antigas como a Faculdade de Medicina e o Palácio do Governo com 

suas características arquiteturas que compartilhavam o espaço com “hotéis e clubes esportivos 

modernos”.29 Caminhando um pouco mais, admitiu encontrar-se “numa esfera portuguesa; 

casinhas baixas, cheias de pessoas, de atividade, com as mil formas do trabalho manual, e logo 

atrás os mocambos, as choças de crioulos, entre bananeiras e pés de árvore-do-pão”.30 

Na imprensa diária, contudo, se imprimiam outras formas de ver a habitação popular. 

Em 1943, um artigo publicado no Diário da Bahia nos informa da “grave questão social” que 

era o problema da moradia. A situação provinha do crescente fenômeno de concentração urbana 

na cidade e cita como exemplo o caso, talvez um pouco exagerado, de uma antiga casa situada 

às Portas do Carmo na qual, segundo o autor, “moram mais de quinhentas pessoas, numa 

promiscuidade incrível, em quartos mal ventilados e desprovidos completamente de iluminação 

natural”.31 Já no relatório apresentado ao interventor Aleixo (referente a 1943, primeiro ano de 

sua administração), Lisboa informou o êxito de sua “campanha de extinção de mocambos”; 

iniciativa de interesse urbano, pensava ele.  Orgulhoso, informou ter mandado derrubar “mais 

de quarenta pardieiros, ao longo da avenida Jequitaia” fazendo desaparecer as casas que 

“imprimiam um aspecto deprimente à fisionomia desse trecho”.32 Com essa ação, dita também 

preventiva, ia-se “impedindo a proliferação dos mocambos e fazendo desaparecer aqueles cujo 

27 PIERSON, Donald. Brancos e pretos na Bahia: estudo de contato racial. São Paulo, Companhia Editora 
Nacional, 1971 [1942], p.105. 
28 PIERSON, Donald. Brancos e pretos..., p.105. 
29 ZWEIG, Stefan. Brasil, país do futuro. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1941, p.296. 
30 ZWEIG, Stefan. Brasil, país do..., p.296. 
31 Diário da Bahia, 16/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
32 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943. Bahia, Imprensa Vitória, 1944 [1943], p.45. 
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aspecto chocante contrasta com as construções vizinhas”.33 Justificando embelezar a cidade, 

Lisboa fez com que famílias fossem removidas de seus lares e, dizendo querer atenuar o 

sofrimento da população despejada, concedeu (em alguns casos), indenizações e meios para se 

reinstalarem em outros sítios, prometendo, inclusive, a “construção de habitações proletárias” 

que seriam alugadas, pela Prefeitura, aos despejados de seus lares.34 Como se nota, haveria um 

duplo benefício (na ótica das elites) para a cidade e a Prefeitura: tanto em nível econômico (a 

cobrança dos aluguéis) quanto social, afastando os pobres da proximidade urbana e dos olhos 

das elites. 

Em 1944, através de um novo decreto visando extinguir os “mocambos”, a Prefeitura 

resolveu multar os recalcitrantes (após serem intimados a sair e demolir, eles próprios, as suas 

residências), o que indica que a ação proposta por Lisboa não se deu sem tensões.35 Inúmeros 

textos publicados nos diversos jornais no decorrer de 1944 explicitam a empolgação das elites 

com as ações de Lisboa, aprovando-as em prol de um “melhor semblante” para a cidade.36 Uma 

exceção foi do então jornalista Luiz Viana Filho que, no jornal A Tarde, considerou sobre a 

impossibilidade de se acabar, por um decreto, com os mocambos. Ele argumentou, 

filantropicamente, ou de modo condescendente, que “ninguém mora em mocambo por gosto”, 

sendo uma moradia assim a “única solução compatível com os deficientes recursos 

econômicos”. Em acréscimo sugeriu ao poder público que “o melhor jeito de acabar” com 

aquelas formas de moradia não era por meio de demolições, mas sim outras medidas que dessem 

às “infortunadas populações dos mocambos a oportunidade que elas tanto desejam de poderem 

morar em casa de gente”.37 Situemos um pouco melhor, no próximo tópico, quem era Elísio 

Lisboa e vejamos sua atuação em outro aspecto relacionado à cidade de Salvador para que 

possamos ter uma melhor compreensão desse sujeito, do seu lugar social e de suas ações. 

 

Elísio Lisboa, o Museu do Estado da Bahia e a defesa da tradição 

 

Natural de Muritiba – cidade do Recôncavo da Bahia –, Elísio Lisboa foi professor 

catedrático da Escola Politécnica da Bahia, instituição pela qual se diplomou em engenharia 

33 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943..., p.46. 
34 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1944. Bahia, Imprensa Vitória, 1945 [1944], p.56. 
35 Os moradores poderiam desmontar suas residências e levar consigo o que fosse viável para sua reinstalação em 
outro local. Sobre a multa a quem se recusasse a demolir seus casebres ver: A Tarde, 27/9/1944, p.2, SPR-BPEB. 
36 Sobre a citação entre aspas ver: A Tarde, 2/2/1944, p.3, SPR-BPEB. Sobre as notícias semelhantes ver, por 
exemplo: Diário da Bahia, 4/2/1944, p.3, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 30/9/1944, p.3, SPR-BPEB. 
37 A Tarde, 10/10/1944, p.3, SPR-BPEB. 
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civil; membro do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e da Sociedade 

Numismática Brasileira. Exerceu, na década de 1920, o cargo de inspetor do distrito de Salvador 

na Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) e também foi secretário da Viação, na 

breve interventoria de Leopoldo Amaral.38 Como se pode notar, Lisboa era integrante de uma 

elite letrada que, como veremos, expressava um posicionamento discriminatório quando 

referente às questões culturais. 

A historiadora estadunidense Anadelia Romo, em artigo sobre as disputas em torno 

daquilo que definia a cultura baiana – tomando como objeto as exposições do Museu do Estado 

da Bahia no período em que esteve sob direção de José Antônio do Prado Valladares (1939-

1959) –, demonstra o descontentamento público, em 1941, de Elísio Lisboa com a exposição 

do museu que, ao lado de artefatos convencionais da elite baiana, exibiu objetos que 

representavam a importância e significação da contribuição afrodescendente e indígena.39 É 

possível que a atitude de Valladares tenha sido ainda mais incentivada pela chegada dos 

antropólogos Melville Herskovits e de sua esposa Frances Herskovits à Bahia em setembro de 

1941. Valladares acompanhou ambos em suas pesquisas sobre os candomblés da Bahia.40 

Apesar das fotografias abaixo terem sido feitas em 1943, é possível que os objetos visualizados 

nelas já estivessem apresentados e organizados mais ou menos dessa mesma forma desde o ano 

de 1939.41 Elas evidenciam a forma abrangente do Museu no modo de representar a sociedade 

baiana, pois havia espaço tanto para exibições de alegorias das elites quanto de outros grupos 

sociais. Estes foram representados por utensílios indígenas e afro-brasileiros tais como arco e 

flechas, lanças, atabaques e vasos de olaria usados em rituais religiosos dos candomblés, todos 

agrupados sob a indicação de serem artefatos etnográficos, ou seja, objetos outros não 

pertencentes às elites.42 Mesmo que esses artefatos estivessem expostos no último andar, numa 

38 Elísio Lisboa nasceu em 13 de agosto de 1895, portanto tinha 47 anos quando se tornou prefeito de Salvador. 
Sobre Elísio Lisboa ver: Estado da Bahia, 1/12/1942, p.3, SPR-BPEB. Sobre Leopoldo Amaral ver: SEM AUTOR. 
“Verbete Leopoldo Amaral”. In: ABREU, Alzira (coord.). Dicionário da elite..., disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/AMARAL,%20Leopoldo.pdf>. Acesso em 
14/7/2015. 
39 O Museu deveria expor artefatos representativos da história local em paralelo com a nacional e estava dividido, 
até 1938, em três seções: numismática, histórica e etnográfica. Em 1939 Valladares reorganizou as sessões 
retirando à numismática e inserindo mais três: história natural, arqueologia e belas artes. Era a seção etnográfica 
que possibilitava a inclusão de representações indígenas e afrodescendentes, mas foi excluída na mudança do 
Museu para sua nova sede em 1946. Ver: ROMO, Anadelia. “O que é que a Bahia representa? O Museu do Estado 
da Bahia e as disputas em torno da definição da cultura baiana”. In: Afro-Ásia, nº39, 2010, p.115-151. 
40 Sobre os Herskovits na Bahia ver: SANSONE, Livio, “Estados Unidos e Brasil no Gantois”. In: Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 27, nº 79, p. 9-29. 
41 Romo informa que a reorganização do Museu operada por Valladares em 1939 manteve a seção destinada a 
etnografia. Ver: ROMO, Anadelia. “O que é...”, p.129. 
42 Recentemente, vi esses mesmos artefatos afro-brasileiros na reserva técnica do Museu de Arte da Bahia. Os 
artigos de olaria e os atabaques (hoje sem o encouramento) encontram-se no chão, empeirados, sujos e em processo 
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sala menor e de teto baixo, na reta final das visitações – o que sugere uma hierarquia do que 

havia para ser visto –, ainda assim foi uma tentativa abrangente de abarcar os diversos grupos 

sociais que compunham a sociedade baiana. Foi justamente contra essa forma de representação 

que Lisboa se insurgiu e teceu suas críticas. 

 
Figura 2 – Fotografias de Voltaire Fraga de 1943 da seção de etnologia do Museu, no segundo pavimento 

do Solar Pacífico Pereira. Acervo fotográfico, MAB, pasta 2, Pacífico Pereira. 
 

Em matéria publicada na imprensa em 1941, portanto antes de assumir a prefeitura, 

Lisboa posicionou-se sobre “o caráter” do museu e criticou acidamente seu ecletismo 

permissivo ao possibilitar a junção de “telas e velhos documentos, móveis e armas antigas” a 

“petrechos de uso dos índios, instrumentos e fetiches dos africanos” – visíveis nas imagens 

acima –, objetos, para ele, “medíocres e desgraciosos”. Em contrapartida, sugeriu exibições 

numismáticas, de mobiliária em jacarandá, de objetos de prataria, da arte militar e da religião 

católica que, a seu ver, constituiriam “uma escola de bom gosto, concorrendo para refinar o 

sentimento artístico dos baianos cultos”, espelhando tanto “a grandeza da Bahia de ontem” 

quanto a fineza dos seus antepassados.43 Assim, Lisboa externava publicamente um 

posicionamento segregador e narcisista: apenas seu grupo, nos seus termos autoelogiosos, devia 

ser representado e enaltecido. 

Quando nomeado prefeito, ele continuou interessado no museu – dessa vez não só em 

relação às questões estéticas.44 Anadelia Romo constatou que, em 1943, o interventor Pinto 

de decomposição. Visita à reserva técnica do Museu em 31/7/2015. O MAB, hoje em dia, é um estático museu 
que celebra uma certa Bahia, talvez ainda seguindo a pauta baixada por Lisboa. Sobre a criação da sessão 
etnográfica atrelada à ideia de alteridade ver: CERAVOLO, Suely Moraes. “O Museu do Estado da Bahia, entre 
ideais e realidades (1918 a 1959)”. In: Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 19, nº1, jan.-jun., 2011, p. 189-243, 
especialmente as páginas 194-205. 
43 Citado da matéria publicada em: Estado da Bahia, 22/3/1941, p.3, SPR-BPEB. Essa referência também aparece 
citada em ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.134. 
44 Entre 1918, ano de sua criação, até 1931 o Museu esteve vinculado, como anexo, ao Arquivo Público. Em 1931, 
na interventoria de Leopoldo Amaral, foi criada a Pinacoteca do Estado e, junto a ela, funcionaria o Museu, 
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Aleixo deliberou comprar a casa e os móveis da família Góis Calmon, situada no Caquende, 

para hospedar o Museu do Estado.45 Ela não encontrou, em sua pesquisa, dados sobre a compra 

do imóvel e supõe ter havido a participação de Elísio Lisboa, sem o envolvimento de José 

Valladares. Porém, como veremos a seguir, encontrei informações que demonstram o 

envolvimento direto tanto de Lisboa quanto de Valladares nas negociações. 

 Góis Calmon era conhecido por seu colecionismo de antiquário e, dada a quantidade de 

artefatos que possuía, era comum caracterizar sua residência como um museu. Conta-se uma 

anedota que certo dia, quando ainda era governador da Bahia (1924-1928), ao passar pela 

Ladeira de Santana, parou uma carroça da limpeza pública para examinar uma peça de madeira 

conduzida entre o lixo coletado, resgatando-a e mandando depositá-la em sua residência.46 

Quando veio a falecer em 1932, deixou um conjunto de objetos como herança aos seus 

familiares que foram comprados pelo governo no valor de oitocentos mil cruzeiros. No parecer 

do Conselho Administrativo dado à proposta de aquisição da coleção Calmon consta que o 

inventário dos objetos foi feito por comissão composta por Pedro Ribeiro Mariani Bittencourt, 

José Valladares e Osvaldo Valente, no qual foram listados coleções e itens de mobiliário, 

louças, joias, prataria, bronzes, pinturas, relíquias, leques, etc.47 O prefeito Lisboa, ao saber 

disso, se dispôs a adquirir o solar do Caquende então estimado em quatrocentos mil cruzeiros, 

com a justificativa de “melhor manter as características dos objetos artísticos”.48 Com a compra 

e transformação da morada dos Calmon em nova sede do Museu do Estado, a prefeitura 

permutou, com o governo, o imóvel adquirido com o solar Pacífico Pereira, depois demolido 

para dar lugar às obras do atual teatro Castro Alves.49 

 Há indícios de que a compra da coleção e imóvel de Góis Calmon estivessem 

relacionadas às preparações para as festividades do quarto centenário de Salvador. Dessa forma, 

o repositório do passado seria reorganizado para uma demanda agendada no futuro. José 

Valladares, em carta de 1944 enviada para seus amigos nos Estados Unidos, comentou que já 

desvencilhando-se do Arquivo. A sede da Pinacoteca e Museu foi inaugurada em 2 de julho de 1931 no solar 
Pacífico Pereira situado na praça Duque de Caxias (atual praça Dois de Julho, no bairro do Campo Grande) onde 
permaneceriam até 1945. Ver: ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.124; MUSEU DE ARTE DA BAHIA. Museu de 
Arte da Bahia. Salvador, Desenbanco, 1983. 
45 ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.139. Francisco Marques de Góis Calmon era membro de uma das famílias 
tradicionais da Bahia. Sua residência, situada na atual Avenida Joana Angélica (antigo Caquende), é sede, nos dias 
de hoje, da Academia de Letras da Bahia (ALB). 
46 Diário de Notícias, 1/10/1943, p.3, SPR-BPEB. 
47 Estado da Bahia, 22/10/1943, p.2, SPR-BPEB. 
48 Diário de Notícias, 1/10/1943, p.3, SPR-BPEB. 
49 Sobre a permuta dos imóveis pela Prefeitura ver Diário de Notícias, 1/10/1943, p.3, SPR-BPEB; sobre a 
demolição do Solar Pacífico Pereira e o antigo Clube Francês para construção do teatro ver: LISBOA, Elísio de 
Carvalho. Relatório de 1943..., p.53-54. 
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se planejava para o evento e, se referindo ao Museu, informava que o governo queria “um bom 

para o centenário (1949)”.50 Em outra carta (remetida em 1947 a Melville Herskovits), ele 

parecia satisfeito com as novas coleções incorporadas ao acervo e afirmou que o Museu teria 

“sua grande oportunidade com as comemorações do centenário da cidade”.51 

O Museu, no seu novo endereço, somente reabriu em 2 de julho de 1946 com quase 

todos os objetos expostos pertencentes à coleção Góis Calmon, basicamente composta por 

artefatos que remetiam aos aristocráticos modos de vida das elites nativas.52 Na inauguração, 

Elísio Lisboa não estava mais na prefeitura, mas seu nome aparece citado no guia de visita 

elaborado por Valladares para a reabertura da instituição ao público. São registrados 

agradecimentos a ele pelas colaborações e sugestões na classificação e nomenclatura no acervo, 

caracterizando-o como um amigo dedicado da instituição.53 Lisboa, inclusive, havia doado um 

objeto para a coleção do Museu54 e aparece citado em carta de Valladares de 1947 como 

favorável à compra de um crucifixo esculpido em jacarandá do século XVIII, aparelhado com 

cerca de dois quilos de prata, para compor a coleção do Museu.55 

Abaixo, nas imagens do exato momento de inauguração do Museu em sua nova sede, 

podem-se ver, da esquerda para à direita, Álvaro Silva, secretário da educação; José Valladares, 

de preto; Alcino Sodré (primeiro diretor do Museu Imperial fundado em 1940), o ministro da 

educação Ernesto de Souza Campos, e o interventor interino Altino Teixeira. No segundo plano: 

Isaías Alves e Pedro Calmon.56 No discurso de inauguração, Valladares referiu-se à 

“importância do museu como índice do padrão de cultura e da vida passada em nosso Estado” 

50 “José Valladares to Nathalie H. Zimmern”, 13/10/1944. In: Brooklyn Museum of Art Archives, Records of the 
Department of the Arts of Africa, the Pacific & the Americas: Departmental Administration. Employment [01] 
(file #18), 2/1933-11/1947, Brooklyn, 1944. Carta citada em: ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.140. 
51 “Carta de José Valladares para Melville J. Herskovits”, 18/3/1947, MAB, Pasta 3, Dr. José Antônio do Prado 
Valladares, Correspondências recebidas e emitidas. Romo também cita esse fragmento, porém com referência e 
data diversa, ver: “José Valladares to Melville J. Herskovits”, 6/6/1947, Melville J. Herskovits Papers, Series 
35/36, Box 42, Folder 1, Northwestern University Archives, Evanston, Illinois (doravante citado como MJHP). 
Citado em: ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.140. 
52 Em carta enviada a Herskovits em 1947, Valladares ambicionava mudar, novamente, o museu de localidade. 
Seus planos era instalá-lo, definitivamente, no Paço do Saldanha, segundo ele “uma das mais belas casas coloniais 
do país”. Ver: “José Valladares to Melville J. Herskovits”, 6/6/1947, Box 42, folder 1, MJHP. Agradeço a Anadelia 
Romo por gentilmente ter me cedido à cópia dessa carta; e A Tarde, 30/8/1947, p.9, SPR-BPEB. 
53 VALLADARES, José. Guia do visitante: valido julho de 1946 a junho de 1947. Salvador, Oficinas 
Tipográficas do Mosteiro de São Bento, 1946, p. 1. 
54 A doação de Lisboa foi realizada em 1944 e não está claro no guia qual seria esse objeto. Mas, parece ter sido 
um artefato de louça, de fabricação europeia, que teria pertencido ao Barão de São Tiago, Domingos Américo da 
Silva. Ver: VALLADARES, José. Guia do visitante..., p.3. 
55 “Carta de José Valladares para Rodrigo Andrade”, 12/3/1947, MAB, Correspondências recebidas e expedidas, 
José A. P. Valladares/Rodrigo M. F. de Andrade. 
56 Sobre Isaías Alves e a política educacional entre 1930-1942 ver: ROCHA, Ana Cristina Santos Matos. O que 
fazer com os rudes? Isaías Alves e as divergências sobre o papel da inteligência na organização escolar (1930-
1942). Dissertação (Mestrado em História, Política e Bens Culturais). Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 
2011. 
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enquanto o ministro da educação Souza Campos mencionou a “necessidade da Bahia possuir 

um museu à altura de suas tradições”57, notadamente uma tradição aristocrática. Nessa batalha 

figurativa a predileção estética de Lisboa foi vencedora e o Museu tornou-se, como arrematou 

Romo, “um eclético repositório elitista do passado”.58 

 

  
Figura 3 – Fotos do exato momento de inauguração da nova sede do Museu. Acervo fotográfico, MAB, 

pasta 2, Pacífico Pereira. 
 

As influências e preferências que Lisboa defendeu não se restringiam a ele nem ao modo 

como se devia representar a Bahia. Formado numa Primeira República extática com os 

discursos civilizador, progressista e higienista que se prolongavam nas décadas de 1940 e 1950, 

o prefeito Lisboa – tal qual vários antecessores seus – fomentou o desejo de “desafricanizar as 

ruas”59, evidenciado não só na tentativa de extinguir os “mocambos”, como visto acima, mas 

também na investida contra a tradição das baianas de mercadejarem com seus tabuleiros nas 

vias públicas de Salvador. Essas medidas foram tomadas com o propósito de “arrumar” a cidade 

para as comemorações, indicando que tanto as expectativas do futuro quanto as experiências 

formativas do passado embalaram as ações presentes de Lisboa.60 Com um olhar voltado para 

o futuro, mas formatado por uma experiência coletiva conservadora, o prefeito de Salvador 

pensava e agira – como asseverou Nicolau Sevcenko sobre as elites letradas da Primeira 

República – conforme aquela “autoridade pública” que “permitia-se invadir e não raro destruir, 

57 Estado da Bahia, 3/7/1946, SPR-BPEB. 
58 ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.141. 
59 No período republicano, as tentativas mais sistematizadas de perseguição aos modos populares de trabalho e 
sobrevivência nas ruas, com a justificativa de organizá-las e higienizá-las, se deram nos governos de J. J. Seabra 
(1912-1916) e Góis Calmon (1924-1928). Sobre essa discussão ver: FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. 
“Desafricanizar as ruas: elites letradas, mulheres pobres e cultura popular em Salvador (1890-1937)”. In: Afro-
Ásia, n° 21-22, 1990-1999, p.239-256. 
60 Explorarei mais detidamente as relações de Lisboa com as comemorações no próximo tópico deste capítulo. 
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seja o casebre sertanejo, seja o cortiço, o barraco ou o mocambo das cidades”. Aos seus olhos, 

“nem lares, nem âmbitos sagrados, nem corpos e nem vidas, tinham garantias quando se tratava 

de grupos populares”.61 

Numa reportagem publicada no Estado da Bahia em 1945 sobre a propaganda da Bahia, 

um jornalista não identificado expressou seu desprezo pelas figuras populares ao advertir, com 

indignação, que “lá fora, a Bahia toda é um tabuleiro de acarajé”.62 De fato, elas estavam 

presentes com seus tabuleiros em diversos cantos de Salvador e serviram de comentários para 

os baianos e visitantes que deixaram seus relatos. Gilberto Freyre, por exemplo, em sua primeira 

visita a Salvador (em 1926), escreveu um texto para o Diário de Pernambuco. Chegado de sua 

temporada de estudos nos Estados Unidos, Freyre surpreendeu-se negativamente com um 

Recife aformoseado, melhorado, mas perdido de suas belezas e peculiaridades. Sobre suas 

impressões da Bahia, Freyre foi outro, foi entusiástico. Destacou a presença, nas esquinas, de 

“pretalhonas imensas”, trabalhadoras que, para as elites, não deviam constar no caminho, como 

um trambolho, em ruas elegantes e chiques. Mulheres que ele imaginava “desaparecidas do 

Brasil” figuravam de modo onipresente nas ruas de Salvador.63 

Uma reportagem de A Tarde em 1943 comenta com estranheza a perseguição então 

movida pela prefeitura contra os tabuleiros das baianas, justamente num momento de carestia 

de gêneros alimentícios em Salvador. A prefeitura soteropolitana parecia agarrada a uma 

neurose: desinteressando-se do segundo conflito mundial então vigente, não lhe parecia parte 

do tempo de guerra deixar a população alimentar-se costumeiramente. Contudo, posicionando-

se a favor das baianas, o vespertino argumentou que elas eram “um aspecto tão característico 

da cidade como o são o Farol da Barra e o Elevador Lacerda”.64 Além disso, elas 

desempenhavam um papel importante, pois “um copo de mingau, depois de dois ou três acarajés 

com pimenta, torna-se a salvação de muita gente que necessite de alimento, à noite”.65 Um 

jornalista do Diário de Notícias, ao caracterizar o prefeito Lisboa como um reconhecido 

“defensor sincero das nossas tradições”,66 apelou em favor da suspensão das medidas 

61 SEVCENKO, Nicolau. “Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso”. In: 
______ (org.). História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, vol.3, p. 30. 
62 Estado da Bahia, 8/2/1945, p.3 e 5, SPR-BPEB. Para uma análise sobre a construção da representação da baiana 
como símbolo da Bahia ver: SANTOS, Isis Freitas dos. “Gostas dessa baiana?”. A construção da “baiana” como 
símbolo local e as dinâmicas sociais que a envolvem na Bahia (1880-1920). Dissertação (Mestrado em História). 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2014. 
63 Diário de Pernambuco, 19/3/1926. Artigo reproduzido de FREYRE, Gilberto. Bahia e baianos. Salvador, 
Fundação das Artes; Empresa Gráfica da Bahia, 1990, p.13-14. 
64 A Tarde, 16/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
65 A Tarde, 16/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
66 Diário de Notícias, 17/9/1943, p.4, SPR-BPEB. 
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restritivas. Ele informou que a prefeitura justificava sua ação alegando o caráter anti-higiênico 

dos tabuleiros, do qual o repórter discordava e jocosamente rebatia dizendo “não constar ter 

morrido alguém após comer qualquer acarajé ou abará comprado às pretas da porta do 

elevador”.67 

Embora fossem consideradas um problema sério para as municipalidades de Salvador, 

as baianas já eram modelo de inspiração para diversos artistas da época, vide os cantores que 

popularizaram a sua imagem. O cantor e compositor mineiro Ary Barroso esteve na Bahia em 

1929 e as entoou. Compôs, em 1936, a canção No tabuleiro da baiana, encomendada pela 

companhia teatral de Jardel Jercolis para a peça Maravilhosa. A letra descreve uma cena de 

galanteio que se passa num ponto de venda que é entremeada pela descrição dos alimentos 

comercializados no tabuleiro: “Vatapá/ oi Caruru Mugunzá/ oi Tem umbu”.68 Contudo, foi com 

o cantor e compositor Dorival Caymmi que a figura da baiana seria amplamente difundida. O 

musicólogo Walter Garcia explica que Caymmi gravou seu primeiro disco em 1939 em dupla 

com Carmem Miranda que cantou com ele O que é que a baiana tem? no lado A; e ele, sozinho, 

no lado B, encarregou-se de A preta do acarajé. Nesse momento, Carmem Miranda ainda não 

tinha ido aos Estados Unidos (iria naquele mesmo ano de 1939), mas já era uma cantora de 

sucesso. O que é que a baiana tem? também já tinha popularidade antes da gravação do disco, 

pois havia sido incluída no filme musical Banana da Terra produzido por Wallace Downey, 

igualmente de 1939.69 Em O que é que a baiana tem?, através de um jogo de perguntas e 

respostas que se repetem, Caymmi descreve em detalhes a vestimenta das baianas “torço de 

seda [...] brinco de ouro [...] corrente de ouro [...] bata rendada [...] saia engomada [...]  sandália 

enfeitada”, etc.70 Mas foi na canção A preta do acarajé que ele condensou sua experiência 

cotidiana. A letra da música descreve uma cena na qual uma vendedora ambulante passa pelas 

ruas da cidade entoando seus pregões anunciando seus produtos à venda (o que nos é relatado 

67 Diário de Notícias, 17/9/1943, p.4, SPR-BPEB. 
68 CHEDIAK, Almir (org.). Ary Barroso: songbook. São Paulo, Lumiar Editora, 2009, vol. 2, p.101. Ary Barroso 
se diz admirado pela Bahia numa fala que consta na p.12 do mesmo livro. 
69 Cf.: GARCIA, Walter. Melancolias, mercadorias: Dorival Caymmi, Chico Buarque, o Pregão de Rua e a canção 
popular-comercial no Brasil. Cotia, São Paulo, Ateliê Editorial, 2013. Especialmente o segundo capítulo. 
70 CHEDIAK, Almir (org.). Dorival Caymmi: songbook. Rio de Janeiro, Lumiar Editora, 1994, vol. 2, p. 90. Há 
indícios de que Caymmi, acompanhado por Carmem Miranda, tenha visto a baiana de acarajé Luiza Franquelina 
da Rocha, em 1938, e nela se inspirado. Luiza, mais tarde, ficaria conhecida como a famosa mãe de santo da nação 
jeje, em Cachoeira, com o nome ritualístico de Gaiaku Luiza. Ela rememora o possível encontro com Caymmi em 
1938 e o desejo dele em saber tudo sobre a vestimenta da baiana. Ver: Gaiaku Luiza: força e magia dos voduns. 
Direção: Soraya Públio Mesquita, IRDEB-TVE, 2005, 1 DVD. A antropóloga Nívea Santos sugere uma outra 
provável versão para o encontro e sugere a possibilidade do encontro de Luiza ter sido com os antropólogos Edison 
Carneiro e Ruth Landes que faziam pesquisas em Salvador naquele período, e não com Caymmi e Carmem. Ver: 
SANTOS, Nívea. Entre ventos e tempestades: os caminhos de uma Gaiaku de Oiá. Dissertação (Mestrado em 
Estudos Étnicos e Raciais). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013, p.54-60. 
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por um narrador): “Dez horas da noite/ Na rua deserta/ A preta mercando/ Parece um lamento/ 

Iêêê abaráá!/ Na sua gamela/ Tem molho cheiroso/ Pimenta-da-Costa/ Tem acarajé”.71 A 

vendedora conclui seu pregão entoando uma frase numa mistura de português e um suposto 

idioma iorubá que Caymmi dissera ter escutado na sua infância pelas ruas de Salvador “Ô 

acarajé ecó olailai ô ô/ Vem benzê-ê-êm/ ’Tá quentinho!”.72 

Stefan Zweig, em 1941, também as viu e as descreveu dizendo-se seduzido pelo garbo 

delas. Ele relatou que o mais pitoresco da Bahia era “as baianas, as pretas gordas, de olhos 

escuros, com seu vestuário especial”.73 Zweig as descreveu com seus turbantes multicores, sua 

bata, o pano da costa “dramaticamente lançado sobre os ombros”74, seus modos de andar, suas 

maneiras e a forma de sentarem-se com “a saia como se fosse um manto real, de modo que 

parecem estar sentadas dentro duma enorme flor”75 a venderem as “mercadorias mais baratas 

desse mundo”76, servidas em folhas de bananeira. A foto abaixo, de uma cena cotidiana, nos dá 

uma dimensão visual dessas mulheres e de sua clientela diversa.  

 
Figura 4 – Voltaire Fraga, década de 1940. Acervo fotográfico, MAB, nº 94.392.31. 

 

O jornalista Joel Presidio, no Diário da Bahia (1943), remeteu-se às descrições das 

baianas feitas por Zweig para indicar o desrespeito da prefeitura ao que ele chamou de “usos e 

71 CHEDIAK, Almir (org.). Dorival Caymmi: songbook. Rio de Janeiro, Lumiar Editora, 1994, vol. 1, p. 48. 
72 Idem, ibidem. Ver também: GARCIA, Walter. Melancolias, mercadorias, p. 101. 
73 ZWEIG, Stefan. Brasil, país do..., p.297. 
74 Idem, ibidem. 
75 ZWEIG, Stefan. Brasil, país do..., p.298. 
76 Idem, ibidem. 
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costumes tradicionais”77, criticando um tributo que seria cobrado a fim de permitir seu trabalho 

nas vias públicas. Poucos meses depois, um repórter do Diário da Bahia contou que, no período 

da novena do Senhor do Bonfim de 1944, foi olhar o movimento por saber que ali se comprimia 

uma multidão. Em filas isoladas, as baianas lá se encontravam, vendendo “efó, abará, acarajé, 

xinxim, etc”.78 Segundo o repórter “as baianas estavam vexadas porque apareceu por lá um 

preposto da fiscalização municipal, de talão em punho, cobrando das mesmas 60 centavos de 

‘ocupação de solo’”.79 Não encontrei dados específicos sobre o volume da arrecadação de 

imposto das baianas, mas, nos relatórios da prefeitura dos anos de 1943 e 1944, constam que a 

municipalidade arrecadou tributos advindos da taxação territorial de vendedores ambulantes e 

de ocupação do solo por comerciantes. O percentual da soma dos dois impostos sobre o total 

da arrecadação foi de 0,63% em 1943, e 0,70% em 1944, ou seja, uma quantia modesta, mas 

que, mesmo assim, a prefeitura não queria dispensar; talvez porque o resultado esperado fosse 

a desafricanização das ruas.80 

 Há indícios que a prefeitura não retirou o imposto e ainda aumentou o rigor da 

fiscalização. Em reportagem de junho de 1944, por exemplo, lê-se que uma equipe jornalística, 

na Baixa dos Sapateiros, tentou bater uma foto do tabuleiro de miudezas de uma preta moça 

que, no entanto, correu do fotógrafo.  “Não gosta de retrato. Teve medo de fazer cartaz”81, 

tentaram explicar. A interpretação do fotógrafo sugere o receio da baiana em ser denunciada 

por não ter pagado o tributo obrigado pela prefeitura. 

Os fatos narrados até aqui sobre as ações do prefeito Lisboa em prol de tudo aquilo que 

remetesse a ideais aristocráticos e contra aspectos que remetessem a práticas e representações 

populares indiciam o teor do posicionamento do “defensor sincero das nossas tradições”.82 

Como geralmente acontece, escolher algo para ser defendido significou preservar e manter uns 

de pé e erradicar e demolir outros. Fica claro que Lisboa promovia as preferências ditadas pela 

tradição das elites e tentava dificultar o direito aos costumes em comum dos subalternos. 

Tentou-se coagir a continuidade do acarajé nas ruas, mas desejavam se alimentar de civismo. 

De olho no futuro, mas voltadas também para o passado as elites letradas se prepararam para 

1949 como forma de reinstaurar o pré-1930. 

77 O jornalista cita em seu artigo trechos de Zweig sobre as baianas. Ver: Joel Presidio, “Fidelidade à tradição”, 
In: Diário da Bahia, 15/10/1943, p.4, SPR-BPEB. 
78 Diário da Bahia, 16/1/1944, p.3, SPR-BPEB. 
79 Diário da Bahia, 16/1/1944, p.3, SPR-BPEB. 
80 Os valores totais de receita arrecadada pela prefeitura foram, aproximadamente, de 35 milhões de cruzeiros em 
1943 e 39 milhões de cruzeiros em 1944. Ver: LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1944..., p.46. 
81 Diário da Bahia, 21/6/1944, p.3, SPR-BPEB. 
82 Diário de Notícias, 17/9/1943, p.4, SPR-BPEB. 
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 Uma reportagem publicada no Estado da Bahia em 1945, ante a proximidade do quarto 

centenário, referiu-se à necessidade de uma programação vistosa, aludindo à importância que 

teriam as comemorações e à oportunidade de usá-las em benefício da visibilidade do estado. O 

jornalista contudo criticou a falta de planejamento e se dizia pessimista quanto aos excessos de 

projetos que nada de prático haviam alcançado. Ressaltou também as “magníficas” solenidades 

do centenário farroupilha ocorridas dez anos antes (1935), no Rio Grande do Sul. Mas, para ele, 

não se podia “comparar o centenário Farroupilha com o significado do quarto centenário de 

fundação” de Salvador, haja vista ter sido “a primeira capital brasileira”.83 Segundo o seu 

raciocínio, “comemorar a grande data” era “dever de todo cidadão brasileiro”. Expressando o 

argumento da capitalidade84, o texto exigia devoção nacional. Para o repórter, o maior problema 

era a falta de uma boa propaganda que livrasse a Bahia da “verdadeira torrente de versos mal 

feitos que trovadores de todos os matizes berram aos nossos ouvidos com o acompanhamento 

de um ritmo de pura música africana, sem nenhuma expressão folclórica”. Também observou, 

acidamente, que “não foi através de seus ‘swings’ que a Norte América se impôs ao mundo, 

nem foi o tango que tornou a Argentina mais depressa conhecida” (três estilos de musicalidades 

de notável influência africana, responsáveis por simbolizar três nações americanas). Publicou 

ainda que, para elevar o conceito e a consideração do estado, seria preciso, “a exemplo do 

mundo, dizer o que somos, o que representamos para o conjunto da nacionalidade, o que temos 

para ser admirado”. A admiração e o dever nacional de reconhecimento adviriam da 

consolidação de uma consciência histórica acerca da existência de “um brilhante passado que 

merece ser contado ao mundo”. E, concluindo, conclamou: “façamos boa propagada da nossa 

terra e preparemo-nos para o após-guerra, fazendo da Bahia a capital do turismo”. 

 O repórter da matéria acima certamente se incomodava com uma certa maneira pela 

qual a Bahia vinha sendo representada desde, pelo menos, o fim do século XIX, 

independentemente de todas as forças em contrário. Ao que parece, para ele, mesmo a imagem 

da baiana, estilizada, glamorizada para o turismo e internacionalmente difundida por Carmem 

Miranda (que inclusive parece ser aludida na estampa das ondulações da saia; ver postal abaixo) 

lhe provocava arrepios de desgosto.  

83 Para essa e as próximas citações desse parágrafo ver: Estado da Bahia, 8/2/1945, p.3 e 5, SPR-BPEB. 
84 O conceito de capitalidade foi proposto por Catharina Santos para se pensar o estatuto de uma cidade que, “na 
condição de centro chegar a repercutir a sua influência num determinado espaço, ou seja, sobre um Estado, 
independentemente da configuração que este assuma”. Desdobrando esse conceito, penso na capitalidade como a 
capacidade de uma cidade requerer e obter a representação de um país por sua primazia e influência histórica. Ver: 
SANTOS, Catarina Madeira. “Goa é a chave de toda Índia”. Perfil político da capital do Estado da Índia (1505-
1570). Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1999, p.23. 
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Figura 5 – Postal de baiana, com datação no verso de 1941. Negro Postal, acervo particular. 

 

A matéria citada no parágrafo acima é esclarecedora do ponto de vista e da forma, 

selecionada e desigual, com que as elites letradas desejavam usar e promover o passado. Para 

elas, só haveria espaço para se apresentar o passado aristocrático baiano em detrimento dos 

usos e costumes em comum dos subalternos e as comemorações eram encaradas como oportuno 

momento para isso ser colocado em prática, inclusive pelo fortalecimento de uma consciência 

histórica elitista e excludente. A ideia de consciência histórica que me aproprio aqui é advinda 

das problematizações de Jörn Rüsen sobre os fundamentos da ciência histórica. Ele a define 

como a “suma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência na 

evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo”. Resultante de um trabalho intelectual para 

interpretar as experiências do tempo, a consciência histórica mobiliza a lembrança mediante 

uma narrativa que “torne presente o passado” e, nesse caso especificamente, com uma estratégia 
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política de memória coletiva.85 É viável aplicar essa definição de consciência histórica a esta 

pesquisa na medida em que emergem em vários momentos na documentação a proposta de se 

difundir o “brilhante passado” baiano a nível nacional. Iniciadas durante a administração de 

Lisboa, as ações específicas empreendidas para as celebrações são o tema do nosso próximo 

tópico. 

 

Elísio Lisboa e o horizonte do quarto centenário 

 

 Em 1943 o poeta Manuel Bandeira escreveu no Diário da Bahia um comentário sobre 

o costume, à época, de celebrar centenários. Segundo ele, era raro o dia que se abria o jornal 

sem a notícia de “um centenário disto, centenário daquilo, centenário de Fulano (do nascimento 

ou da morte ou da primeira camisa que vestiu etc.)”.86 Faltando ainda seis anos, as notícias 

sobre o quadringentenário de Salvador apareciam com certa incidência nas páginas dos jornais. 

O noticiário sobre sua aproximação demonstra a mobilização das elites letradas na vontade de 

saber e divulgar mais o passado baiano com intenções de se firmar uma imagem enaltecedora 

do estado. Nesse sentido, em janeiro de 1943 o jornal A Tarde deu início a publicação (na seção 

de registos sociais) de “excertos da história da Bahia antiga” na qual – valendo-se da síntese do 

Resumo cronológico e noticioso da província da Bahia desde o seu descobrimento em 1500, de 

autoria de José Álvares do Amaral, publicado em 1880 –, divulgou diversos fatos cujo objetivo 

era promover o passado histórico local. Para o jornalista, não havia unidade da federação mais 

rica do que a Bahia “em episódios, no período colonial e nos dias do império. E também nos 

primeiros tempos da República – a primeira que já ficou apelidada de ‘velha’”.87 Também em 

1943, Edgard Falcão publicou o livro Encantos tradicionais da Bahia, livro propagandístico 

composto por uma coleção de gravuras coloridas sobre seus aspectos urbanos, arquitetônicos e 

sociais. Na resenha publicada em jornal, afirmou-se que a obra de Falcão convencia, através 

das imagens, que “a Bahia das epopeias e das batalhas lisonjeia e engrandece a Pátria: é a joia 

mais cara do seu escrínio vasto”.88 Em nota publicada em 1943 no A Tarde, intitulada “Lições 

da história”, em tom exagerado, foi assegurado que poucos países no mundo possuíam um 

passado tão cheio de heroísmos, sacrifícios e glórias como o Brasil, que era, porém, pouco 

conhecido. A História deveria ser usada para estimular o patriotismo e a Bahia estava “cheia de 

85 RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria..., p. 57; 63-64; 163 e especialmente o capítulo 2. 
86 Manuel Bandeira, “Um centenário”. In Diário da Bahia, 22/7/1943, p.4, SPR-BPEB. 
87 A Tarde, 4/1/1943, p.3, SPR-BPEB. 
88 A Tarde, 19/1/1943, p.3, SPR-BPEB. 
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ensinamentos úteis”. A nota, como na coluna citada acima, fazia referência às contribuições 

históricas da Bahia, evocava as personagens de Rui Barbosa e Castro Alves e sugeria que à 

nova geração cabia não substituí-los “o que seria impossível, mas continuar-lhes os exemplos 

e as lições”89 – comentário que expressava uma concepção ciceroniana da história como mestra 

da vida.90 Como se nota, as elites pareciam tomadas por um sentimento nostálgico evidenciado 

em diversos registros. Ainda em 1943, na reportagem sobre o primeiro ano de administração de 

Lisboa o repórter, ao introduzir os feitos do prefeito, sentenciou que em Salvador tudo remetia 

ao passado e que o “povo baiano mais que nenhum outro venera” sua história.91 Com a 

proximidade do quarto centenário essa História teria oportunidade de ser amplificada, pois, 

como notou o jornalista Eduardo Coutinho, ele seria um “acontecimento nacional”.92 

 Em janeiro de 1943, com apenas um mês após sua posse, Lisboa instituiu uma comissão 

preparatória do quarto centenário composta pelo engenheiro Oscar Carrascosa, o professor de 

História e secretário do IGHB Francisco da Conceição Menezes, o jornalista Jorge Calmon e o 

padre Manoel Barbosa, cabendo a este ser o presidente. Lisboa, no discurso de posse da 

comissão, disse esperar um desempenho brilhante e condigno dos membros na “tarefa 

nobilíssima” de que estariam investidos, pois todos eles eram portadores das credenciais de 

“talento, cultura, atividade e acendrado espírito cívico”. Respondendo em nome dos 

empossados, Carrascosa disse que todos estavam “dispostos ao esforço necessário para o maior 

brilhantismo das festividades”.93 Alguns detalhes importantes, a nível factual, sobre a narrativa 

histórica, ainda precisavam ser dirimidos e eles teriam muito trabalho pela frente. A primeira 

demanda surgida foi a exigência de se estabelecer o uso correto do nome da capital, 

corriqueiramente chamada de “Bahia”. Sobre essa questão se pronunciou o historiador 

Frederico Edelweiss numa palestra proferida no Centro de Estudos Baianos (CEB) na qual 

chegou à conclusão de que “Bahia era o nome vulgar, corrente, da cidade” proveniente da 

simplificação da denominação “Bahia de Todos os Santos” e que “Cidade do Salvador” seria a 

designação exata.94 Um jornalista irritado com o “grave erro” da denominação da cidade, 

sugeria que o problema fosse solucionado com um ato oficial da interventoria e da prefeitura 

89 A Tarde, 2/2/1943, p.3, SPR-BPEB. 
90 Foi o filósofo romano Marco Tulio Cícero que cunhou a expressão historia magistra vitae para se referir à 
apropriação das experiências passadas com objetivos pedagógicos. Assim, “a sabedoria acumulada pelos exemplos 
do passado” serviriam de guia para a conduta presente “evitando a repetição dos erros e estimulando a reprodução 
do sucesso”. Sobre o assunto ver: KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos 
históricos. Rio de Janeiro, Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006, p. 11. Ver especialmente o capítulo 2. 
91 Estado da Bahia, 27/11/1943, p. 3 e 4, SPR-BPEB. 
92 O Imparcial, 11/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
93 Diário da Bahia, 3/1/1943, p. 3 e 7, SPR-BPEB. 
94 A Tarde, 6/2/1943, p.3, SPR-BPEB. 
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que obrigasse o uso correto em todos os documentos oficiais e em todas as instituições de 

ensino.95 

 Foi também nesse momento de prelúdio comemorativo que se reavivou a polêmica 

sobre a data exata da fundação de Salvador, debate que se estenderia até o advento das 

celebrações.96 A querela remonta, pelo menos, a 1923 quando na sessão do Conselho Municipal 

de 18 de setembro, o coronel Vicente Pacheco de Oliveira propôs um projeto de lei para se 

estabelecer o 1º de novembro como data de fundação e aniversário de Salvador.97 De imediato 

diversos historiadores se manifestaram na imprensa contra e a favor. Para tentar resolver a 

questão, o Conselho Municipal, quase um mês depois, estabeleceu uma comissão composta 

pelos historiadores Teodoro Sampaio, Braz do Amaral, Bernardino de Souza e Francisco 

Borges de Barros com o propósito de precisarem uma data. O parecer de cada um dos membros 

não foi consensual (Teodoro Sampaio inclusive afirmou ser impossível resolver a questão, dada 

a ausência de documentação) e, na sessão de 5 de dezembro de 1924, o Conselho decidiu 

arquivar o assunto, justificado pela controvérsia do tema e mandou publicar os debates travados 

na imprensa em forma de livro por se tratar de assunto de utilidade pública.98 A questão foi 

reaberta em 1940, por causa de proposta do historiador Pedro Calmon ao IGHB que, tendo em 

vista a proximidade das comemorações, sugeria a necessidade de se firmar a data de fundação. 

O historiador José Wanderley de Araújo Pinho propôs que se constituísse uma comissão 

composta por Gelásio de Abreu Farias, Aloísio de Carvalho99, Epaminondas Torres e ele 

próprio tendo Pedro Calmon como relator. Em sessão do IGHB de abril de 1940, Calmon expôs 

as divergências dos autores sobres as datas remetendo-se ao debate de 1923 e justificou sua 

proposta dada a divulgação de um novo documento publicado por Rodolfo Garcia no qual, 

segundo Calmon, sugeria-se o 1º de maio como a data de aniversário da cidade. Wanderley 

Pinho comentou a proposta de Calmon criticando a fonte na qual se baseava o proponente e 

votou que o projeto fosse aprovado como uma proposta de estudo, reformável, sem valor de 

uma sentença definitiva sobre o assunto.100 

95 Diário da Bahia, 2/2/1943, p. 3 e 8, SPR-BPEB. 
96 Diferentes autores propuseram diversas datas para o aniversário da cidade: Frei Jaboatão e Rocha Pombo, 1º de 
novembro; Ignácio Accioly, 6 de agosto; Alfredo do Valle Cabral e Sílio Boccanera Júnior, 13 de junho; Hypólito 
Cassiano de Miranda, 20 de junho; Francisco Borges de Barros, 24 de junho e Damasceno Vieira, 30 de maio. 
97 CONSELHO MUNICIPAL DO SALVADOR. Em que dia foi instalada a Cidade do Salvador? O padroeiro da 
Cidade: em torno de dois projetos do Conselho Municipal. Salvador: Comércio-Bahia, 1925, p.1-2. 
98 CONSELHO MUNICIPAL DO SALVADOR. Em que dia..., p. 118, 120. 
99 Sobre Aloísio de Carvalho ver: CARVALHO, Daniel Rebouças. Crônicas de Lulu Parola na Bahia: desilusão 
republicana e engajamento político em Aloísio de Carvalho (c. 1891-1916). Dissertação (Mestrado em História). 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 
100 CALMON, Pedro. “A fundação da Cidade do Salvador”. In, Revista do Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia (doravante citada como RIGHB), nº 72, 1945, p. 295, 297, 299, 303. 
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 A proposta de Calmon, aparentemente, não gerou grandes repercussões. Por exemplo, 

na reportagem de setembro de 1943 sobre os planejamentos da construção de um estádio 

sugeriu-se que fosse inaugurado em 1º de novembro de 1949, remetendo à data aventada na 

proposta de 1923.101 Foi uma nota publicada no Diário da Bahia, no mês seguinte, que 

reacendeu o debate, pois a data ainda não estava oficialmente fixada, sendo sua definição 

apontada como “ponto de partida para as próximas festividades”.102 Quase um ano depois, outra 

reportagem no mesmo jornal criticava a inoperância da comissão do centenário instituída por 

Lisboa, por nada ter apresentando, inclusive sobre “o problema do dia da cidade”.103 Em 24 de 

janeiro de 1945, o prefeito Lisboa publicou, “para efeito de receber sugestões durante o prazo 

de 60 dias”, um projeto de Decreto-lei no qual instituía o “1º de maio, data comemorativa da 

instalação da Cidade do Salvador em 1549”.104 Mais uma vez, instou o IGHB a se manifestar. 

Em paralelo, Lisboa enviou carta afável a Pedro Calmon (talvez por ter adotado a sugestão de 

data proposta por ele) convidando-o a se posicionar.105 

 De imediato a imprensa divulgou o projeto de Lisboa seguido de comentários feitos, 

sobretudo, por historiadores. Uma nota publicada no Estado da Bahia expressava a 

complexidade de se resolver a questão pela falta de documentos que confirmassem uma data a 

ser comemorada. O comentário argumentava que a sugestão de Lisboa não resolvia a questão 

historicamente (isto é, evidenciada em documentos) e sugeria que, pelas circunstâncias, se 

utilizasse a data da chegada de Tomé de Souza, a qual, indiscutivelmente, era 29 de março.106 

Um leitor chamado Salvador de Souza enviou carta ao jornal A Tarde discordando da data 

proposta por Lisboa e, seguindo os argumentos de Sílio Boccanera Júnior, sugeriu o 13 de 

junho.107 Em fevereiro de 1945, o IGHB, em sessão extraordinária, tendo Lisboa na presidência 

dos trabalhos, avaliou o documento da prefeitura. Galantemente, em gesto talvez inspirado na 

grandeza de seus antepassados, Lisboa retirou-se com a justificativa de propiciar “maior 

liberdade de discussão”.108 Foi composta comissão integrada por Braz do Amaral, Conceição 

Menezes, Wanderley Pinho, Frederico Edelweiss e Altamirando Requião para dar parecer ao 

101 Diário de Notícias, 17/9/1943, p. 3, SPR-BPEB. 
102 Diário da Bahia, 31/10/1943, p.4, SPR-BPEB. 
103 Diário da Bahia, 24/9/1944, p.4, SPR-BPEB. 
104 GORDILHO, Osvaldo Velloso. 29 de março: data simbólica da fundação da cidade do Salvador. Salvador, 
Prefeitura do Salvador, 2007 [1952], p. 10-11. 
105 “Carta de Elísio Lisboa a Pedro Calmon”, 25/1/1945. In: Centro de Memória da Bahia (doravante citado como 
CMB), BR,BACMB,PC,TXT,CP23-16960. 
106 Para a publicidade do projeto de Lisboa ver: A Tarde, 26/1/1945, p.3; e Estado da Bahia, 27/1/1945, p.2, SPR-
BPEB. 
107 A Tarde, 14/2/1945, p.4, SPR-BPEB. 
108 Diário de Notícias, 9/2/1945, p.3, SPR-BPEB. 
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prefeito. Edelweiss foi encarregado de lê-lo na sessão do dia 16 de março de 1945, na qual 

concluiu que, somado ao desconhecimento da documentação que comprovasse o ato inaugural 

da cidade, nenhuma das datas aventadas resistiam às críticas e, portanto, propunha que se 

adotasse o dia 29 de março como data simbólica. Porém, achava prematura a sanção oficial da 

data e propunha seu adiamento na esperança de que até o quarto centenário em 1949 (ao menos 

o ano de 1549 era sabido certeiramente) surgissem novas informações. De olho no futuro, 

Osvaldo Valente contestou, julgando ser conveniente uma sanção, por causa dos preparativos 

das celebrações em 1949. Finalizando as discussões, o parecer sugerindo o dia 29 de março foi 

aprovado com a emenda supressiva da proposta do aditamento da sanção proposta por 

Edelweiss.109 O tempo passou e Lisboa não fez o pronunciamento oficial sancionando a data 

simbólica e o tema seria novamente reaberto, com muita polêmica, no Primeiro Congresso de 

História da Bahia. Ao que parece, a data só foi sancionada em 1952, na administração de 

Osvaldo Velloso Gordilho.110 

 Como prefeito, Lisboa também procurou equipá-la com um arquivo de qualidade que 

pudesse conservar e divulgar a riqueza documental que a Bahia possuía. Para isso, ele instalou 

o arquivo em um edifício sito na rua Carlos Gomes e mandou que sistematizassem a 

documentação existente.111 Uma reportagem do Diário da Bahia intitulada “pela salvação do 

patrimônio histórico” estampa a imagem com legenda da “nova e imponente sede do Arquivo 

Público Municipal” e comenta que já era tempo “da cidade mais velha do Brasil” possuir um 

órgão devidamente aparelhado para tratar “de tudo aquilo que se reporte ao nosso passado 

glorioso e replenado de tradições” sem que se fosse necessário esperar que viessem de “outras 

paragens estudos cujo trato nos compete por direito”.112 Arquivo reorganizado, a prefeitura 

mandou que se copiassem, em 1944, três volumes das atas do antigo senado da câmara, 

abrangendo o período de 1625-1641, para serem publicados no primeiro volume da série 

Documentos Históricos do arquivo municipal, cuja finalidade era divulgar seu “precioso 

documentário colonial”.113 O texto de apresentação escrito por Osvaldo Valente, diretor do 

arquivo, informava que a publicação representava uma das contribuições da prefeitura ao 

programa comemorativo do quarto centenário.114 Aventou-se também a hipótese de se restaurar 

109 CALMON, Pedro. “A fundação da Cidade do Salvador”. In, RIGHB, nº 72, 1945, p. 306-312. 
110 Ver: GORDILHO, Osvaldo Velloso. 29 de março..., p. 9-10. 
111 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943..., p.16; 101. 
112 Diário da Bahia, 2/2/1944, p.3 e 5, SPR-BPEB. 
113 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943..., p.101. 
114 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. Documentos históricos do Arquivo Municipal: atas da Câmara 
1625-1641. Salvador, Prefeitura Municipal, Vol. I, 1944, p.I. 
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e publicar, em parceria do governo com a prefeitura, as obras raras de José Antonio Caldas, 

Notícia geral de toda esta capitania da Bahia desde o seu descobrimento até o presente ano de 

1759 e o Catálogo genealógico das principais  famílias que procederam de Albuquerques e 

Cavalcantes em Pernambuco e Caramurus na Bahia  de Antônio Jaboatão.115 O padre Manuel 

Barbosa, membro do IGHB, propôs que o Instituto se dirigisse ao prefeito tanto felicitando-o 

pela publicação dos Documentos quanto pedindo que autorizasse, o mais breve possível, a 

publicação dos próximos volumes.116 Numa resenha dos Documentos enviada do Rio de 

Janeiro, publicada no A Tarde, o autor escreveu que uma obra como aquela fazia falta “à 

primazia histórica da Bahia”, que com tais livros se fazia “avultar aos olhos do continente o seu 

acervo de trabalhos cívicos, com o papel que desempenhou na formação da nacionalidade”.117 

 A última – e principal – ação de Lisboa para as comemorações foi o contrato, com dez 

“eminentes historiadores patrícios”, para elaborarem monografias que comporiam a coleção 

intitulada Evolução Histórica da Cidade do Salvador. Prevista para o início de 1947, foram 

contatados os seguintes autores (que respectivamente escreveriam os seguintes livros): 

Godofredo Filho, Fundação, construção, desenvolvimento e transformação da Cidade do 

Salvador; Thales de Azevedo, História do povoamento do Salvador; Arthur Ramos, Formação 

e evolução étnica da Cidade do Salvador; Afonso Rui de Souza, História administrativa e 

política da Cidade do Salvador; Luiz Viana Filho, Aspectos da história militar da Cidade do 

Salvador; Frederico Edelweiss, História econômica da Cidade do Salvador; Wanderley Pinho, 

História social da Cidade do Salvador; Afrânio Peixoto, Aspectos da história religiosa da 

Cidade do Salvador; Pedro Calmon, História literária e científica do Salvador e Carlos 

Chiacchio, História das artes na Cidade do Salvador.118 Uma matéria publicada no A Tarde de 

quase uma página inteira é ilustrada com a fotografia na qual o prefeito assina o contrato com 

os historiadores, como podemos ver abaixo. 

115 Estado da Bahia, 30/7/1943, p.3, SPR-BPEB. 
116 Diário de Notícias, 9/2/1945, p.3, SPR-BPEB. 
117 A Tarde, 21/2/1945, p.3, SPR-BPEB. 
118 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943..., p.86-87. A notícia da autorização da contratação dos autores 
foi publicada em A Tarde, 26/7/1943, p.3, SPR-BPEB. 
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Figura 6 – Elísio Lisboa assinando o contrato com os historiadores. A Tarde, 17/8/1943, SPR-BPEB. 

 

O propósito da coleção era que os autores pudessem, a partir da pesquisa e análise de 

novas fontes, recompor e atualizar a história da cidade rememorando suas transformações em 

diversos aspectos. É possível perceber também na “iniciativa de vulto e expressão educativa”119 

uma intenção formativa da consciência histórica através da produção científica da História. O 

jornalista Eduardo Tourinho elogiou a iniciativa de Lisboa dizendo que o resultado da coleção 

seria uma História da Bahia até então inexistente. Segundo ele, a obra faria com que o quarto 

centenário fosse revivido aos olhos dos brasileiros em todos os seus aspectos evolutivos. 

Contudo, ele sugeria a seu “amigo Elísio Lisboa” que também se organizasse um roteiro 

histórico e pitoresco da Bahia, ilustrado, que versasse sobre a cidade naquele presente de forma 

“viva e palpitante”.120 O comentário de Tourinho sobre a coleção entra em sintonia com a 

observação da historiadora Kátia Mattoso (feita muito tempo depois) de que as monografias 

eram provenientes de pesquisas de boa qualidade e fizeram “de Salvador a única cidade 

brasileira a ter uma história que começava a ser conhecida”, tal como era desejado pelas elites 

baianas.121 

119 LISBOA, Elísio de Carvalho. Relatório de 1943..., p.87. 
120 O Imparcial, 11/9/1943, p.3, SPR-BPEB. 
121 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Bahia, século XIX: uma província no império. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1992, p.25-26. 
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Em 29 de março de 1945 (dia simbólico da fundação da cidade), quando ninguém 

esperava, a imprensa deu ao público a notícia da demissão de Lisboa do cargo de prefeito, por 

motivo de viagem de quatro meses aos Estados Unidos. O fato ainda é um tanto obscuro, mas 

imediatamente se espalharam notícias sobre os possíveis novos candidatos.122 Lisboa só deixou 

o cargo em 28 de abril e uma matéria do Estado da Bahia esclarecia que sua saída não era 

devida à sua viagem, mas a seu pedido de demissão.123 Em seu lugar Aleixo nomeou Aristides 

Milton Silveira que já exercia o cargo diretor de obras da prefeitura.124 

    

A volta dos autonomistas 

 

 Em 1945 a conjuntura política nacional passou por drásticas mudanças. O fim da 

ditadura do Estado Novo e o restabelecimento do estado democrático no Brasil possibilitou, 

especialmente, o retorno de dois líderes ao poder político estadual: Otávio Mangabeira foi eleito 

governador em 1947 e nomeou, em seguida, José Wanderley de Araújo Pinho para ocupar o 

cargo de prefeito de Salvador. Formado em engenharia, Mangabeira foi um nome baiano da 

política brasileira. Ele já havia sido vereador em 1908, deputado federal de 1912 a 1926 e 

ministro das Relações Exteriores de Washington Luís (1926-30). Além disso, sofrera exílio em 

duas ocasiões: por causa da Revolução de 30, retornando em agosto de 1934, e novamente entre 

1938-1945. Wanderley Pinho, bacharel em direito e neto do barão de Cotegipe, conseguiu 

eleger-se deputado federal por três legislaturas seguidas entre 1924-1930, tendo seu mandato 

cassado nessa última data.125 Ambos haviam sido membros da Concentração Autonomista da 

Bahia, agrupamento criado em 1933 para fazer oposição, nas eleições, ao interventor Juracy 

Magalhães (então chefe político situacionista) e, por conseguinte, ao presidente Vargas. O 

grupo teve atuação entre 1933 e 1937, quando foi desarticulado em decorrência da imposição 

do Estado Novo que cancelou os partidos, cassou mandatos e exilou adversários. Os 

autonomistas retornaram à cena no pós-45, reagrupados na União Democrática Nacional 

(UDN), ladeados a seu outrora arqui-inimigo Juracy Magalhães (que rompeu com Vargas na 

véspera da decretação do Estado Novo). Segundo Paulo Santos Silva, especialista sobre a 

temática, a maioria dos membros do autonomismo eram formados em direito, medicina ou 

122 Diário da Bahia, 29/3/1945, p.3, SPR-BPEB. 
123 Estado da Bahia, 28/4/1945, p.3, SPR-BPEB. 
124 Diário de Notícias, 1/4/1945, p.3, SPR-BPEB. 
125 Cf. TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. São Paulo/Salvador: Editora UNESP/EDUFBA, 2001, 
pp. 450-67; MANGABEIRA, Otávio. Um período governamental na Bahia. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 
1951, p. 5. 
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engenharia e possuíam atuação no universo das letras. A relação deles entre política e produção 

intelectual estava tão imbricada que talvez devêssemos chamá-los de políticos-intelectuais, ou 

simplesmente bacharéis. Participaram desse grupo Simões Filho, Nestor Duarte, Luiz Viana 

Filho, Pedro Calmon, Nelson Carneiro, assim como Otávio Mangabeira, Wanderley Pinho, 

dentre outros.126 

 Entre 1945 e 1947 o nome e a imagem de Mangabeira estamparam as páginas dos jornais 

como o maior símbolo do posicionamento anti-ditatorial brasileiro. Em 1946 o estudante 

colegial Wilson Telles lhe prestou homenagem ao escrever um poema intitulado “Orgulho da 

Bahia” cujos versos diziam que a voz de Mangabeira, nas capitais e praças, bradava “aos 

ouvidos das poderosas massas conclamando: – ‘Salvemos o Brasil das mãos da Ditadura’”.127 

A defesa do estado democrático era impulsionada por homens letrados vinculados ao 

autonomismo que explicavam seu posicionamento sobretudo em razão de um suposto 

desprestígio político do estado destratado todo o tempo por Vargas. Uma nota publicada no A 

Tarde (reduto oficioso dos autonomistas) expressa claramente essa queixa ao pontuar que “a 

Bahia não teve sorte sob o signo da ditadura Vargas”. Com o fim desta, estava, para eles, aberta 

a via da retomada do estado e a inserção ao lugar que diziam lhe caber “na Federação, em 

absoluto pé de igualdade com todas as outras unidades brasileiras”.128 

Esse lamento autonomista deve ser examinado com ressalvas. Quando analisado com 

mais vagar, percebe-se que não foi a Bahia, o estado, que foi desdenhado em função da 

preferência do regime por outros lugares, mas sim, estavam em baixa os grupos liberais 

contrários à Revolução de 30, aliados de São Paulo em 1932, derrotados nas eleições de 1933 

e 1934, e opositores do Estado Novo em 1937. O próprio Mangabeira, em seu segundo exílio, 

teve de sair do Brasil por sua vizinhança com a trama antigetulista de 1938, na qual os 

integralistas eram protagonistas.129 Em segundo lugar, uma vez que Juracy Magalhães foi um 

dos mais bem-sucedidos interventores de Vargas em todo o Brasil, a Bahia jamais foi 

negligenciada pelo regime político do pós-30. Antes, foi devido a Magalhães saber das 

126 Sobre o assunto ver: SILVA, Paulo Santos, A volta do jogo democrático, Bahia, 1945. Salvador, Assembleia 
Legislativa, 1992; ______. Âncoras de Tradição: luta política, intelectuais e construção do discurso histórico na 
Bahia (1930-1949). Salvador, Edufba, 2011; _______. “O Estado Novo e os ‘autonomistas’: conflito político e 
resistência liberal na Bahia”. In: ______; SENA JÚNIOR, Carlos Zacarias (org.). O Estado Novo: as múltiplas 
faces de uma experiência autoritária. Salvador, EDUNEB, 2009, 2ª ed., p.117-147 e NEGRO, Antonio Luigi. “No 
Caminho da Areia. Política, coexistência e conflito em Salvador (1945-1949)”. Revista Tempo, vol. 17, n. 33, dez, 
2012, p. 141-164. 
127 A Tarde, 22/4/1946, p.5, SPR-BPEB. 
128 A Tarde, 1/2/1946, p.3, SPR-BPEB. 
129 Ver: PRIMO, Jacira C. S. Nas Fileiras do Sigma: os integralistas e a política brasileira na década de 30. Tese 
(Doutorado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 

44 
 

                                                           



intenções centralizadoras de Vargas em 1937 que permitiu-lhe ir ao rádio anunciar sua demissão 

do governo na véspera da decretação do Estado Novo. 

Por fim, nos quinze anos entre 1930-1945 (considerados por eles como o período 

traumático) a Bahia foi movimentada pela descoberta do petróleo, tinha importância essencial 

na política cultural nacionalista e aglutinadora do Estado Novo e despertava interesse 

internacional nas pesquisas etnográficas e sociológicas sobre aquilo que ficou conhecido como 

os estudos sobre acomodação racial. Sobre esse último quesito, a Bahia se afigurava nos 

discursos acadêmicos como modelo de tolerância e harmonia racial de suma importância 

internacional, pois (não devemos esquecer), aquele era um período cuja Segunda Guerra 

Mundial era pautada, dentre outras coisas, pela suposição da existência de raças humanas 

superiores e inferiores. Portanto, os autonomistas então reagrupados na UDN produziram um 

discurso perigoso, que é preciso violar, através do qual personificaram e demarcaram, com suas 

trajetórias, a historicidade política da Bahia Republicana que perdura nos dias atuais. 

No entanto, pensando em si como se encarnassem a Bahia, a eleição de Mangabeira foi 

concebida como a própria manifestação da vontade de uma força transcendente – 

especificamente a do Senhor do Bonfim. Em nota publicada no A Tarde, Valvino Santos Silva, 

autodescrito como “um conquistense que não é candidato”, atribuía à candidatura de 

Mangabeira como uma intervenção do santo que, segundo o autor, não queria que as 

comemorações centenárias fossem celebradas com “a Boa Terra em mãos de aventureiros”, 

mas “às mãos de seus grandes filhos” especialmente, “na pessoa do Dr. Otávio Mangabeira”. 

Para Valvino, a cidade de Salvador “em tradição e história” ainda era “a capital do Brasil”130, 

querendo com essa sentença afirmar sua centralidade e importância. 

Com a vitória no pleito, a posse do novo governador, que até então exercera a 

presidência da UDN, aconteceu em abril de 1947. No noticiário, a imprensa expressou a 

extrema confiança e esperança na gestão que se inaugurava ou – como queriam os autonomistas 

– se retomava.131 Retomada, reerguimento, reintegração, restauração e restituição foram 

palavras recorrentes nas máquinas de escrever daquele ano. O ritual de posse aconteceu no 

Palácio Rio Branco “entre ruidosas aclamações populares”. Em seu discurso, proferido ante 

uma ampla e diversificada audiência, entremeado de vivas, palmas e graças ao Senhor do 

Bonfim, Mangabeira afirmou estar disposto a dedicar-se “apaixonadamente, sem medir 

sacrifícios, à Bahia”, terra pela qual dizia dobrar-se de “joelhos, comovidamente, diante do altar 

130 A Tarde, 7/1/1947, p.2, IGHB. 
131 Ver, por exemplo: Estado da Bahia, 10/4/1947, p.3, SPR-BPEB; O Momento, 10/4/1947, p.3, SPR-BPEB; e as 
várias notas publicadas no jornal A Tarde, 10/4/1947, capa, IGHB. Há inclusive texto de Pedro Calmon. 
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das tradições” da “primogênita que nunca faltou ao Brasil”. Ao finalizar seu discurso, sete 

aviões dos aeroclubes de Salvador e de Ilhéus sobrevoaram a cidade e “lançaram flores sobre o 

Palácio Rio Branco” dando um tom dramático ao evento.132 Como disse um repórter do jornal 

comunista O Momento, “foi um belo espetáculo democrático que emocionou quantos dele 

participaram”.133 O arcebispo da Bahia e primaz do Brasil, Augusto Álvaro da Silva, 

representante do clero baiano, sabendo do sentimento religioso católico de Mangabeira, rogou 

ao seu deus para que lhe concedesse “as graças necessárias para um feliz e próspero 

governo”.134 Como se nota, foi uma ocasião revestida de elevada importância para as elites 

letradas e também religiosas. 

O deputado paraibano José Gaudêncio, a bordo de um navio que regressava do Rio de 

Janeiro, quando perguntado numa entrevista sobre a política baiana comentou que Otávio 

Mangabeira era “um dos maiores entre os grandes expoentes da política”.135 Uma nota 

publicada no Diário de Notícias sobre uma viagem que o governador havia feito à capital 

federal observava que Mangabeira era “um dos poucos homens responsáveis diretos pelos 

nossos destinos” e, como tal, teria a missão de recolocar à Bahia no “lugar que quiseram 

arrebatar-lhe: o lugar de destaque nacional”.136 Esse lugar, segundo o deputado udenista Luiz 

Viana Filho, estava sendo reconquistado com êxito através da proeminência do governador que 

relançava o estado numa “posição de relevo que teve no Império e em raros períodos da 

República”.137 Um exemplo relevante, para eles, do êxito baiano foi à visita de uma semana 

feita pelo presidente Eurico Gaspar Dutra em 1948.138 O fato centralizou a atenção do país e 

deu margens a diversos comentários na imprensa que, segundo um repórter do Diário de 

Notícias, evidenciava “o prestígio que ora desfruta o nosso Estado em meio à Federação”.139 A 

matéria de capa do A Tarde dizia que a visita de Dutra tinha um duplo aspecto: “de 

reconhecimento e de consagração” da Bahia.140 O discurso pronunciado por Mangabeira em 

saudação ao presidente remeteu ao suposto descaso que o estado esteve submetido no passado 

ditatorial, destacou que a política daquele presente estava sendo feita sob o signo “da 

conciliação e da concórdia” entre os partidos em prol do ideal de “engrandecimento do estado” 

132 A Tarde, 11/4/1947, p.2, IGHB. 
133 O Momento, 11/4/1947, p.1 e 4, SPR-BPEB. 
134 Estado da Bahia, 12/4/1947, p.3, SPR-BPEB. 
135 Diário de Notícias, 18/7/1947, p.3, SPR-BPEB. 
136 Diário de Notícias, 11/10/1947, p.4, SPR-BPEB. 
137 A Tarde, 15/11/1947, p.2, IGHB. 
138 Diário de Notícias, 16/11/1948, p.3, SPR-BPEB. 
139 Diário de Notícias, 19/11/1948, p.3, SPR-BPEB. 
140 A Tarde, 20/11/1948, p. capa, SPR-BPEB. 
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que para isso apelaria, “sempre que se torne necessário para o auxílio da União”.141 Note-se aí, 

vale a pena lembrar, a costura de uma coalizão entre contrários: não só a antigetulista UDN se 

coligava a um partido varguista (o PSD), mas também um liberal da resistência à ditadura se 

ombreava a um dos seus comandantes do dispositivo militar estadonovista, o marechal Dutra, 

que por sua vez aceitava de bom grado a proximidade de Mangabeira já que ele também, 

naquele momento, queria distância de Vargas. 

O contentamento se completou quando foi anunciada a nomeação de Wanderley Pinho 

para assumir a prefeitura. Segundo uma nota no A Tarde, com a escolha dele reatava-se “a 

tradição da velha metrópole”,142 isto é, dos baianos no governo local. No seu discurso de posse, 

Wanderley Pinho traçou as diretrizes de sua gestão dentre as quais prometeu “respeitar o 

passado, preservar as relíquias e o caráter prístino da Bahia veneranda” exaltando a tradição e 

a história. Lembrou que estavam às vésperas de celebrar os quatro séculos da fundação da 

cidade e chamou atenção para a “efeméride notável que interessa tanto à Bahia como ao Brasil 

e à América” – a ser percebida pelo “velho Portugal”. Disse ainda trabalhar, de forma intensa, 

“dia a dia para arrumar a casa e engalaná-la até a celebração”.143 O passado ocupou boa parte 

do seu discurso demarcando que Salvador era a “cidade mais antiga, de tradições mais bem 

zeladas e conservadas, de passado mais poético e feliz em deter os títulos de civilizadora” do 

Brasil cujo “brado constante do passado” os obrigava a “moderar a força demolidora da 

renovação”.144 Uma leitura do passado baiano na qual não se inscrevia o drama de grande parte 

da população, notadamente as experiências indígenas e africanas. 

Dois meses após a posse de Pinho, a empolgação deu lugar a críticas. Uma nota na 

imprensa dizia que a gestão “começou sem imprimir qualquer confiança, sem dar novo alento 

à população” e com “descaso”145 em relação ás questões sociais. Numa sessão da Câmara em 

janeiro de 1948, o deputado estadual petebista Inácio Souza acusou Wanderley Pinho de, afora 

não entender nada de prefeitura, ser “um homem antiquado e aristocrático, fora de época e da 

realidade”. Para Souza, os novos departamentos criados só tinham a finalidade “de criar lugares 

para figurões” e resumia que, ao “invés de arrumar a casa”, como constava em seu discurso de 

posse, ele “estava desgovernando tudo porque era um homem fora de seu ambiente”. Em 

acréscimo, Souza discordava das intenções anunciadas para as comemorações de 1949, pois “o 

141 Diário de Notícias, 21/11/1948, p. 1 e 2, SPR-BPEB. 
142 A Tarde, 9/4/1947, p.2, IGHB. 
143 A posse foi no dia 11/4/1947. Ver: A Tarde, 12/4/1947, p.2, IGHB; Diário de Notícias, 12/4/1947, p.3, SPR-
BPEB. 
144 A Tarde, 12/4/1947, p.2, IGHB. 
145 Diário de Notícias, 7/6/1947, p.4, SPR-BPEB. 

47 
 

                                                           



prefeito quer fazer hotel, quer fazer teatro, quer fazer tudo para o Centenário como se a Bahia 

estivesse nadando em ouro”.146 

Contraditoriamente, afirmar que o prefeito estava “fora de seu ambiente” remetia a 

reputada fama de historiador que ele desfrutava. Se Pinho era letrado e político estava tudo em 

seu devido lugar. Como demonstrou Paulo Santos Silva, a intrínseca relação dos políticos 

baianos com o cultivo das letras impressas no período pode ser constatada quando comparada 

com o quadro político da época. Silva, em sua tese de doutorado, demonstrou que os bacharéis 

que se dedicavam às letras encontravam-se vinculados àqueles que ocupavam posições-chave 

no aparelho do estado ou gozavam de situação financeira privilegiada.147 Logo, uma das 

premissas desse texto é que, na Bahia da década de 1940, era difícil assumir uma clara separação 

entre campo intelectual e político, o que sugere fortes vínculos entre bacharéis e política (elites 

letradas e elites políticas, portanto).148 

Segundo Silva, as elites letradas concentravam-se principalmente em Salvador. Seus 

locais de congregação eram o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), a Academia 

de Letras da Bahia (ALB), os grupos literários e as escolas de ensino secundário e superior, 

especialmente a faculdade de Direito da Bahia – isto para não se falar das de Medicina e 

Engenharia. Os letrados gozavam de uma boa posição pela sua origem social e pela sua 

formação educacional; possuíam diploma de curso superior e tinham a dupla tarefa de se dedicar 

às letras e a atividade política.149 Eles geralmente também tinham uma “cor” específica, eram 

brancos ou considerados como tais. Mesmo quando notadamente negros, como lembra Donald 

Pierson e Thales de Azevedo, o acesso à instrução escolar e a posse de um diploma tornava-os 

socialmente brancos.150 Eram ligados a partidos políticos, facções ou grupos com acesso a 

146 Estado da Bahia, 12/1/1948, p.3, SPR-BPEB. Wanderley Pinho não estava presente na sessão da Câmara. 
147 SILVA, Paulo Santos, Âncoras de tradição..., p. 14. 
148 Ângela Alonso, em resumo do argumento de sua tese de doutorado publicado em forma de artigo, dá um 
excelente exemplo metodológico de como abordar o assunto, pois algumas das questões que ela colocou em sua 
pesquisa, como a da imbricação entre os campos intelectuais e políticos, me serviram de instigação para pensar as 
peculiaridades do contexto intelectual baiano. Ver: ALONSO, Ângela. “Crítica e contestação: o movimento 
reformista da geração 1870”. In, RBCS, vol. 15, nº 44, outubro/2000. 
149 SILVA, Paulo Santos, Âncoras de tradição..., p. 67-124. 
150 Ver: PIERSON, Donald. Brancos e pretos..., p.33, “Estes termos [preto e branco] se referem ainda a categorias 
de posição social, de modo que a ascensão de camada social pode libertar uma pessoa de cor da sua categoria de 
cor”; p. 209 “Desde, porém, que não pode fugir à sua cor, mas ao contrário leva constantemente consigo este sinal 
indelével de status inferior, o preto tende a ser catalogado por quem o encontra pela primeira vez, como membro 
do grupo de status inferior. Só à medida que ele simultânea ou posteriormente dê provas de ter outras características 
normalmente associadas à posição em classe mais alta, tais como instrução, habilidade profissional, riqueza, boas 
maneiras, etc., o conceito original se modifica”; e AZEVEDO, Thales de. As elites de cor: um estudo de ascensão 
social. Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional, 1955, p. 71, “As pessoas de cor são aceitas, segundo os seus recursos 
econômicos e a sua educação [...] e podem frequentar livremente os restaurantes e cafés, as casas de chá, os 
cabarets, participando, não raro, de mesas onde encontram amigos brancos”. 
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postos dirigentes. Silva demonstrou que o espaço para o exercício das letras era conquistado 

por intermédio de amizades, vínculos familiares ou filiações políticas. É importante ressaltar 

que a produção no campo das letras não consistia em meio de vida e não era, necessariamente, 

a atividade principal dos que se dedicavam a essa produção. Em sua grande maioria atuavam 

no serviço público, ocupavam funções no magistério secundário e superior; participavam dos 

debates do período e, por seu destaque social, influenciavam na formação de opinião pública,151 

notadamente por estarem empregados em redações dos jornais – esse importante veículo de 

informação da época.152 Portando eram políticos, mas também, homens de letras. 

Como citei acima, o fato desses políticos terem envolvimento no campo das letras nem 

sempre foi um ponto pacífico. O deputado estadual Ramiro Berbert de Castro (PSD), por 

exemplo, ao fornecer informações sobre a Bahia, declarou à imprensa carioca que havia “no 

seu governo uma verdadeira academia de letras. Sobram intelectuais e faltam administradores”. 

Em acréscimo, frisou que inclusive o governador “vive embebido desta mística de letras” e que 

“sem receio do engano, pode-se fechar os olhos, colocar a mão sobre qualquer secretário e 

mandá-lo para a mais alta academia de letras do país ou do estrangeiro” que “certamente o 

escolhido fará figura”. Na percepção de Castro, o excesso de homens de letras da administração 

pública se mostrava pouco proveitoso para o estado e, tomando como exemplo as celebrações 

de 1949, disse, duvidoso, que foram anunciadas “grandes festas e um mundo de inaugurações” 

sem que nenhuma obra tivesse sido iniciada “o que já nos permite afirmar que não será possível 

o cumprimento do programa que tem sido anunciado com fanfarras estridentes”.153 O 

comentário de Castro repercutiu na imprensa baiana e foi alvo de réplica. Escrita em tom de 

manifesto em defesa dos intelectuais, uma nota dizia que o secretariado de Mangabeira era uma 

“equipe onde a tradição da cultura baiana estava magnificamente reatada e representada”. O 

autor citou o caso de Rui Barbosa, ressaltando que, apesar de ter sido em outra época, a 

151 A noção de opinião pública que utilizando aqui está afinada com as sugestões de Carlos Cossio que a distinguiu 
da opinião popular (ou do público). Resumidamente, segundo Cossio, a opinião popular ou do público está 
relacionada à popularidade de uma opinião. É uma soma de opiniões pessoais, individuais, coincidentes, que pode 
ocorrer em qualquer situação coletiva. Apesar do caráter individual a opinião popular se refere ao mundo coletivo. 
Já a opinião pública não se resume a quantificação da opinião popular.  Apesar de também exigir uma situação 
coletiva, ela – ao contrário da opinião popular – é uma opinião autorizada ou qualificada que pretender influir na 
opinião popular. É uma opinião com um caráter mais fundamentado e reflexivo e transmite um argumento. 
Portanto, a opinião pública pressupõe um porta-voz, alguém que ocupe um lugar social de destaque reconhecido 
por certos grupos e se posicione diante de alguma situação propagando ideias, ideologias, concepções. Ver: 
COSSIO, Carlos. La opinion publica. Buenos Aires, Paidos, 1973, 4. ed. 
152 SILVA, Paulo Santos, Âncoras de tradição..., p. 67-124. 
153 Diário de Notícias, 26/3/1948, p.3, SPR-BPEB. Na década de 1940, ao que parece, havia uma sinonímia entre 
as palavras/conceitos intelectual e homens de letras. 
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campanha que se fez contra ele foi “por se tratar de um intelectual” e arrematou dizendo que 

“são os intelectuais que dão aos governos os pontos mais altos de suas atividades”.154 

As dúvidas em relação à efetivação das comemorações programadas para 1949 foram 

frequentes e saíram na imprensa desde a segunda metade de 1947. Coube ao prefeito Wanderley 

Pinho retomar sua organização. Ele reuniu no IGHB a antiga comissão (criada por Elísio 

Lisboa) incumbida das providências primeiras, prometeu se reunir constantemente e iniciou o 

plano das celebrações.155 Desde o início as municipalidades vislumbraram o caráter nacional 

que teriam. O prefeito de Salvador Helenauro Sampaio, em fevereiro de 1947, já havia pedido 

apoio da União através do baiano, ministro da Educação e Saúde, Clemente Mariani para 

celebrar “a magnitude da data” o qual “lhe prometeu todo apoio”. Sampaio, inclusive, sugeria 

a “elevação da data do 4º Centenário da Fundação da Cidade do Salvador à condição de data 

nacional”.156 Essa sugestão foi reforçada pelo deputado estadual udenista Jorge Calmon em 

sessão na Assembleia Legislativa que novamente pediu que se encaminhasse ao ministro 

Mariani e aos representantes baianos no Congresso Nacional ajudassem no “reconhecimento 

do caráter nacional das comemorações”.157 Uma enquete realizada pelo Diário de Notícias, 

publicada durante março de 1948, “com os mais influentes historiadores baianos” foi uníssona 

quanto ao caráter da comemoração pelo fato da Bahia ter sido a “sede do primeiro governador 

geral do Brasil e o berço” do Brasil.158 Como se nota, a municipalidade e as elites letradas, 

notadamente os historiadores, estavam entusiasmados. O governador Mangabeira, palestrando 

aos jornalistas cariocas, manifestou-se “cada vez mais animado em preparar a Bahia para as 

comemorações”.159 

Em abril de 1948 a Câmara de Vereadores montou uma comissão a fim de tomar 

conhecimento do programa das comemorações até então ignorado. A comissão composta por 

João Caribé, Duarte Júnior, Américo Lisboa e Aberlardo Lisboa foi recebida em audiência 

especial pelo prefeito que expôs, de forma genérica, as sugestões apresentadas pela comissão 

organizativa e pelo executivo. Tais sugestões eram: erigir um monumento em memória da 

fundação da cidade, congressos, festividades cívicas e religiosas, realização de um préstito 

154 Diário de Notícias, 28/3/1948, p.4, SPR-BPEB. 
155 A Tarde, 22/10/1947, p.3, IGHB. 
156 A Tarde, 6/2/1947, p.2, IGHB. 
157 A Tarde, 16/10/1947, p.3, IGHB. 
158 Citações de Diário de Notícias, 6/3/1948, p.3, SPR-BPEB. Na enquete foram entrevistados Braz do Amaral, 
decano do IGHB; Alfredo Pimentel, diretor do Arquivo Público; Afonso Rui, historiador; cônego Manoel de 
Aquino Barbosa, membro da comissão organizadora do centenário e Alberto Silva, professor da Universidade da 
Bahia e membro da comissão. 
159 A Tarde, 23/8/1948, p.3, SPR-BPEB. 
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cívico, exposições artísticas, bibliográficas e iconográficas sobre a evolução da cidade desde 

sua fundação, cunhagem de moedas e impressões de selos, estímulo às festas do calendário 

tradicional da cidade além da possibilidade da participação da colônia portuguesa residente em 

Salvador. Além disso, o prefeito informou da instalação de um escritório central que estaria em 

funcionamento na Avenida Sete, no trecho das Mercês, para tratar, especificamente, de todas 

as questões referentes às celebrações.160 Mesmo assim, uma parcela da intelectualidade 

continuou desconfiada sobre o que seria possível ser colocado em prática nos meses que ainda 

restavam. Isso porque as comemorações foram percebidas, como fica evidenciado numa nota 

do Diário de Notícias, como uma ocasião para “chamar atenção de tanta gente, que conheceria 

mais do que as nossas belezas, mas também nossas possibilidades econômicas e disso tirar um 

partido enorme”.161 

Boa parte da estratégia política para chamar atenção nacional era remeter-se ao passado 

histórico da Bahia. Como tenho chamando atenção até aqui, foram abundantes as referências à 

singularidade gloriosa da História da Bahia. Entre maio e junho de 1948, por exemplo, A Tarde 

publicou uma seção de perguntas e respostas sobre o passado baiano que os enchiam “de justo 

orgulho” – cujo objetivo era divulgar datas e eventos da Bahia tanto para os conterrâneos quanto 

aos “filhos de outras terras que aqui partilharem a nossa vida, dando a sua cooperação para a 

grandeza deste torrão abençoado”.162 Novamente uma ação com intento de implicar os 

brasileiros fora da Bahia para com a Bahia que eles, os autonomistas, sonhavam para si: 

importante, venerada, gloriosa – na forma da História de seus antepassados (sanguíneos ou 

historicamente inventados). 

A Tarde aplaudiu o programa esboçado pelo prefeito prestando seu apoio à 

programação, afirmando que “o que se quer – e todos queremos – é que a velha Bahia recupere 

a estima nacional o prestígio de sua civilização primorosa, e reveja naquelas efemérides a 

própria grandeza por aí ofuscada em longo período de humildade e silêncio”, numa referência 

negativa ao Estado Novo. Finalizando, reavivou-se o bordão autonomista (da, para eles, difícil 

década de 1930): “a Bahia ainda é a Bahia!”.163 Sentença que remetia ao slogan das eleições 

perdidas em 1933 e 1934, ela demarcava o posicionamento ideológico do jornal e evidenciava, 

160 A Tarde, 20/4/1948, p.2, SPR-BPEB. O escritório central foi aberto ao público no dia 4 maio de 1948. Ver: A 
Tarde, 5/5/1948, p.3, SPR-BPEB. Sobre o desejo da Câmara em participar das celebrações ver: Diário de Notícias, 
11/8/1948, p.3, SPR-BPEB. 
161 Diário de Notícias, 30/4/1948, p.2, SPR-BPEB. 
162 A Tarde, 13/5/1948, p.3, SPR-BPEB. 
163 A Tarde, 28/5/1948, p.3, SPR-BPEB. 
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ao reaparecer impressa, a conexão das comemorações com a estratégia política de 

enaltecimento da Bahia e dos autonomistas. 

O deputado federal udenista Nelson Carneiro foi o grande propagandista das 

comemorações. No final de 1948 publicou uma matéria em periódico carioca, através da qual 

convocava a nação a ir à Bahia demorando-se por “no mínimo uma semana” para que fosse 

possível conhecer todas as sutilezas da “primeira cidade do Brasil”, numa espécie de “lua de 

mel com a felicidade”.164 Como se percebe, os udenistas estavam empenhados em dar o maior 

relevo possível às comemorações como forma de propaganda política e turística do estado. Uma 

nota publicada no Estado da Bahia ecoa esse ponto de vista ao publicar que quem fosse à Bahia 

em 1949 encontraria o estado “em pleno apogeu, em pleno progresso, ressurgindo e se 

apresentando digno dos grandes dias”.165  

Como estou indicando aqui, o governador Mangabeira e o prefeito Wanderley Pinho, 

em conjunto com seus próceres udenistas (ex-autonomistas), foram os principais responsáveis 

pela efetivação das comemorações, pois seus mandatos, iniciados em 1947, perdurariam até 

1951, coincidindo com o período das celebrações. Os udenistas estavam intimamente ligados 

tanto pelo passado de militância na Concentração Autonomista quanto pela experiência 

traumática de derrota e desarticulação políticas experimentadas sob o tacão de Vargas e Juracy 

Magalhães. Portanto, as comemorações confluíram com um momento singular da política 

baiana cuja possibilidade de seu uso político nacional não foi ignorada, atrelando as festividades 

da cidade à celebração da restauração autonomista, a Bahia em “posse de si mesma”.166 Desse 

modo, estou tentando demonstrar as estratégias urdidas pelos organizadores das comemorações 

para incutir na opinião pública e na consciência histórica nacional a importância da Bahia e 

assim requerer maior influência dos udenistas baianos a nível nacional como continuidade da 

tradição do estado, retomada e legitimada pelo discurso histórico. Nesse sentido, como estou 

querendo enfatizar, as comemorações não foram apenas uma festa da cultura, mas antes de mais 

nada uma encenação política da História, à qual todos os brasileiros deviam se curvar de modo 

deferente. Como em geral ocorre, recuperar um lugar é também repor hierarquias, simbólicas 

ou não. 

Perceptível no esboço listado por Wanderley Pinho, muito se prometeu para as 

celebrações, de modo que um repórter recomendou, em 1947, “discrição e parcimônia” para 

164 A matéria foi reproduzida em: A Tarde, 7/10/1948, p.3 e 4, SPR-BPEB. 
165 Estado da Bahia, 29/12/1948, p.2, SPR-BPEB. 
166 NEGRO, Antonio Luigi. “No Caminho da...”, p. 150. 
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que não se difundissem “projetos irrealizáveis”.167 Entretanto, diversas instituições se 

dispuseram a contribuir. A ALB pretendeu publicar os manuscritos da Academia Brasileira dos 

Esquecidos, primeira academia literária do Brasil168; A Biblioteca Nacional, por sugestão de 

Wanderley Pinho, promoveu a elaboração do catálogo de manuscritos relativos à Bahia com 

interesse em publicá-los em 1949169; o Instituto dos Advogados se dispôs cooperar da forma 

que o governo achasse conveniente170; o Gabinete Português de Leitura, através da colônia 

portuguesa, acertou ofertar à cidade um padrão de mármore de Lisboa comemorativo do 

desembarque de Tomé de Souza na Bahia171; o vereador udenista França Rocha, através da 

Câmara de Vereadores, prometeu restaurar uma pintura de José Antônio Caldas, do século 

XVIII, existente no Museu da Prefeitura e, posteriormente, decidiram oferecer de um banquete 

para os participantes do Congresso de História da Bahia172; a colônia espanhola custearia as 

despesas para a feitura de uma estátua em homenagem ao padre Manoel de Nóbrega173; os 

poderes públicos erigiriam uma estátua de Tomé de Souza a ser fundida em bronze174 e a 

prefeitura mandaria erigir na Sé um obelisco em homenagem ao centenário175, etc. O programa 

oficial das comemorações só foi publicado, pela comissão organizadora, às vésperas de serem 

realizadas.176 De todo o acordado, duas ocasiões destacavam-se como momentos de relevo: o 

Primeiro Congresso de História da Bahia e o cortejo cívico-histórico, temas dos dois próximos 

capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 A Tarde, 5/8/1947, p.3, SPR-BPEB. 
168 A Tarde, 16/8/1947, p.3 e 30/8/1947, p.9, SPR-BPEB. 
169 A Tarde, 20/8/1947, p.2, SPR-BPEB. 
170 Estado da Bahia, 5/3/1948, p.3, SPR-BPEB. 
171 A Tarde, 10/7/1948, p.2, SPR-BPEB. 
172 Diário de Notícias, 11/8/1948, p.3, SPR-BPEB. Sobre o banquete ver: O Momento, 17/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
173 Diário de Notícias, 26/8/1949, p.3, SPR-BPEB. 
174 A Tarde, 7/10/1948, p.3, SPR-BPEB. 
175 A Tarde, 29/10/1948, p.3, SPR-BPEB. 
176A Tarde, 12/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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CAPÍTULO II  
Historiadores e usos do passado 

 

 

Um horóscopo satírico, publicado na imprensa carioca sobre os estados do Brasil, 

nomeou a Bahia como “resignada” e previu que o ano de 1949 lhe reservava “um período 

desfavorável aos seus interesses”.177 Porém, os acontecimentos sucedidos na Bahia não se 

alinharam à sentença cabalística, pois aquele seria o ano de dois centenários baianos (de 

fundação da cidade e da instalação do governo geral), fato que realçaria sua evidência nacional, 

como era do desejo de suas elites. É a partir dessa constatação que almejo problematizar os 

sentidos e significados atribuídos pelas elites letradas e pelos autonomistas à realização do 

Primeiro Congresso de História da Bahia (doravante denominado apenas como Primeiro 

Congresso). O Congresso foi planejado para ser um dos momentos de maior destaque das 

comemorações de Salvador, tendo sua memória registrada e publicada em forma de Anais 

compostos por cinco volumes com mais de mil e duzentas páginas o que nos dá uma dimensão 

do que foi o evento. Além das contribuições historiográficas, nos anais constam a 

documentação relativa à sua organização e realização, acrescido com transcrições de algumas 

atas das sessões, discursos e moções apresentadas. Ao longo dos anais abundam exaltações e 

discursos apologéticos à Bahia. 

Esse encontro já foi objeto de estudo do historiador Antonio Cosme da Silva, em sua 

dissertação de mestrado. Seu interesse era analisar o modo como os negros foram tema – ou 

deixaram de ser – nas comemorações do quarto centenário de Salvador (realizadas na 

conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial, de derrota do nazismo e ruína das teorias raciais 

que atestavam a superioridade racial dos arianos), focando, especialmente, as comunicações 

apresentadas. Desse modo, o autor enveredou-se pelos textos em busca do modo pelo qual os 

negros foram abordados.178 A perspectiva que adotarei é distinta, porém sem ser contrária. Me 

interessa analisar o Primeiro Congresso a partir dos sentidos que lhe foram atribuídos por seus 

organizadores naquele contexto comemorativo. 

Os historiadores, em geral, não têm se voltado maciçamente para a análise do 

significado dessas ocasiões ritualizadas – encontros, seminários, congressos – nas quais se 

177 A Manhã, RJ, 3/4/1949, p.6. Biblioteca Nacional Digital Brasil, Hemeroteca Digital – doravante citado como 
BNDIGITAL. 
178 Apesar do autor comentar, brevemente, sobre as comemorações do quarto centenário seu objetivo principal foi 
o Congresso. Ver: SILVA, Antonio Cosme Lima da. Primeiro Congresso de História da Bahia: populações negras 
no contexto das comemorações dos 400 anos de Fundação da cidade do Salvador, (IGHB, 1949). Dissertação 
(Mestrado em História). Universidade do Estado da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2012. 
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discutem temas de sua disciplina. A principal referência brasileira talvez sejam as pesquisas 

desenvolvidas por Lúcia Paschoal Guimarães sobre o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, nas quais me inspiro.179 Os congressos, geralmente, são ocasiões nas quais reúnem-

se especialistas de determinado campo do saber para discutirem questões de interesse comum, 

a partir de apresentações de novos estudos que atualizam o conhecimento de determinados 

temas de uma disciplina. Acontecem com uma periodicidade definida e muitas vezes são 

estimulados por ocasiões especiais, referidas a datas marcantes, como no caso do Primeiro 

Congresso. 

A organização do Primeiro Congresso remonta a 1947, quando os membros do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), no Rio de Janeiro, projetavam o IV Congresso de 

História Nacional (doravante denominado IV Congresso), que seria realizado em abril de 1949. 

Em assembleia geral, o baiano Pedro Calmon apresentou a proposta de que o IV Congresso se 

realizasse em comemoração ao quarto centenário de fundação de Salvador, proposição 

justificada por ela ter sido a “primeira cidade da América portuguesa e centro inicial da 

nacionalidade”.180 Foi também sugerido que o evento abordasse temas relacionados ao período 

de 1549 a 1763, ou seja, todo o período no qual Salvador foi a “cabeça” e sede do Governo 

Geral do Brasil. Aprovada por unanimidade, sugeria ainda o apoio do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia (IGHB) para a organização. Além disso, foi designada uma comissão 

organizadora da qual participariam, dentre outros, Pedro Calmon, José Wanderley de Araújo 

Pinho e Braz do Amaral, três historiadores baianos.181 

A proposta de Pedro Calmon foi apresentada ao Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia no mês seguinte, quando ele participou de uma palestra sobre documentações referentes 

à História do Brasil descobertos em arquivos portugueses. Na ocasião, Calmon disse ainda que 

o IV Congresso teria uma feição itinerante proporcionando que parte das sessões fossem 

realizadas na capital da República e outras em Salvador, o que possibilitaria “a vinda dos mais 

destacados cultores da história do nosso país”.182 A iniciativa de Calmon foi parabenizada em 

matéria no A Tarde, que via no evento a oportunidade de, através do IHGB, instituição 

unificadora da “consciência brasileira”, promover “a severa glorificação da ‘terra mater’” e o 

179 GUIMARÃES, Lúcia Maria Paschoal. Da escola paladina ao silogeu: Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (1889-1938). Rio de Janeiro, Museu da República Editora, 2006, especialmente o capítulo 2; e ______. 
“Primeiro Congresso de História Nacional: breve balanço da atividade historiográfica no alvorecer do século XX”. 
In: Tempo, Rio de Janeiro, n. 18, p. 147-170. 
180 A assembleia geral aconteceu em 13/5/1947. Ver: CONGRESSO DE HISTORIA NACIONAL, 4. 1949, Rio 
de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1950, Vol. 1, p.5. 
181 Idem, p. 5-6. 
182 A palestra de Pedro Calmon no IGHB ocorreu em 18/6/1947. Ver: A Tarde, 19/6/1947, p.2, IGHB. 
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reconhecimento do “pesado tributo pago por ela nesses quatrocentos anos de cristalização 

nacional à formação da pátria única, forte e independente”.183 Fica aí evidente quanto se 

considerava o IV Congresso como uma oportunidade de, através da análise do passado, exaltar 

a Bahia e remarcar o valor dado ao reconhecimento de sua importância na formação 

quadricentenária brasileira (unidade territorial, força política do Estado e independência 

nacional). Em acréscimo, o texto considerava oportuna a revisão da história num momento em 

que, afirmava, “o eixo de preponderância econômica” havia se deslocado para o sul, 

promovendo uma “desmedida importação de raças estranhas à nossa moral”, o que tendia a 

“descaracterizar a paisagem brasileira nas suas linhas tradicionais, cristãs e patrióticas”.184 

O entusiasmo inicial com a proposta de Calmon cedeu lugar a alguns questionamentos 

por parte dos membros do IGHB. Alfredo Pimentel – historiador, diretor do Arquivo Público e 

membro do IGHB –, numa enquete realizada pelo Diário de Notícias sobre o quarto centenário, 

percebeu a repercussão que as comemorações teriam e discordou da ideia do IV Congresso ser 

sediado no Rio de Janeiro. Segundo ele, “o Instituto Histórico da Bahia, bem como pessoas 

influentes” estariam “interessados em promover todos os meios afim de que este Congresso 

seja realizado nesta capital, pelo muito que ele ganharia em vulto e significação”,185 o que 

sugere uma certa concorrência entre os estados. Dias depois, na mesma enquete, Afonso Rui – 

historiador e membro do IGHB – comentava sobre o interesse geral dos historiadores baianos 

para que as comemorações se revestissem “de brilhantismo merecido”. Segundo ele, duas outras 

“instituições de História da Bahia, quase desconhecidas do público” também se empenhavam 

para participarem: o Centro de Estudos Baianos e o Instituto Genealógico (do qual também 

fazia parte).186 Mas foi o cônego Manoel Barbosa – historiador, secretário do IGHB, acadêmico 

da ALB e um dos mais atuantes dos membros da comissão organizadora das comemorações – 

que teve a ideia que unificaria esses “homens de ciência”.187 Ele propôs em assembleia do 

IGHB que se fosse realizado o Primeiro Congresso de História da Bahia e obteve aprovação 

por unanimidade. Segundo ele, a Primeiro Congresso assinalaria o “início de um novo período 

183 A Tarde, 17/1/1948, p.2, SPR-BPEB. 
184 Idem. 
185 Diário de Notícias, 10/3/1948, p.3, SPR-BPEB. 
186 Diário de Notícias, 13/3/1948, p.3, SPR-BPEB. 
187 A expressão encontra-se no livro de Lilia Schwarcz para categorizar as elites letradas brasileiras dos anos de 
1870-1930 que atuavam como “cientistas e políticos, pesquisadores e literatos, acadêmicos e missionários” em 
diferentes instituições como os Institutos Históricos, as Academias de Medicina e de Direito e os Museus. O termo 
também se mostra útil para pensar as elites letradas que lidavam com o discurso histórico na década de 1940. Ver:  
SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). São 
Paulo, Companhia das Letras, 1993, p.18, 28. O cônego Barbosa era considerado um “defensor intransigente do 
patrimônio histórico e artístico”. Ver: MICELI, Sergio. “Fontes para o Estudo da Elite Eclesiástica Brasileira 1890-
1940”. In: Boletim Informativo e Bibliográfico de Ciências Sociais – BIB, Rio de Janeiro, 1984, Vol. 18, p. 53.  
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de estudos da nossa história abrindo caminho para a realização periódica de outros certames”.188 

Para Barbosa, a proposta de realização do evento se justificava pela demanda de algumas 

gerações de estudiosos para os quais a História da Bahia deveria ser “apresentada de maneira 

satisfatória”, de modo que reafirmasse a sua primazia.189 

Para colocar a ideia em prática, criou-se uma comissão de historiadores responsáveis 

pela organização do Primeiro Congresso que, sob a presidência de Braz do Amaral, foi 

composta por Francisco da Conceição Menezes, Frederico Edelweiss, Alberto Silva, Osvaldo 

Valente, Afonso Rui, Alfredo Vieira Pimentel e Manoel Barbosa,190 como é possível ver na 

imagem abaixo. Todos eles estavam vinculados ao IGHB. 

 

 

Figura 7 – Membros da comissão organizadora do Primeiro Congresso. Estado da Bahia, 5/2/1949, p.3, 
SPR-BPEB. 

 

188 Já foram realizados seis Congressos, sempre motivados por ocasiões simbólicas: O primeiro, em 1949, em 
comemoração dos quatrocentos anos de fundação da Cidade do Salvador; o segundo, em 1952, abordou a chegada, 
em Salvador, do primeiro bispo do Brasil, D. Pero Fernandes Sardinha; o terceiro, em 1973, celebrou os 150 anos 
da Independência da Bahia; o quarto, em 1999, comemorou os 450 anos da cidade do Salvador; o quinto, em 2001, 
os celebrou os quinhentos anos da Baía de Todos os Santos e o sexto, em 2014, homenageou os 120 anos do IGHB. 
189 Diário de Notícias, 14/3/1948, p.3, SPR-BPEB. 
190 “Ata da primeira sessão da Comissão Organizadora do 1º Congresso de História da Bahia”, 17/3/1948, p.1-3, 
IGHB, Arquivo Histórico Teodoro Sampaio (doravante citado como AHTS), I Congresso de História da Bahia, 
Caixa 2, CHB d.001; Estado da Bahia, 18/3/1948, p.3, SPR-BPEB. 
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O IGHB e as astúcias da memória 

 

  A constatação da vinculação do proponente e dos organizadores do Primeiro Congresso 

com o IGHB leva-me a busca pelo entendimento do espaço191 institucional que sustentou tal 

posicionamento. A história do IGHB já foi estudada, em graus variados, por alguns 

historiadores cujas análises têm privilegiado o período referente à Primeira República (1889-

1930).192 Esses estudos me permitem traçar um perfil institucional cujo objetivo será situar o 

espaço no qual foi gestado o Primeiro Congresso e suas motivações. 

O IGHB foi reinaugurado193 em 1894, no contexto republicano federalista de um 

candente regionalismo. A tarefa de seus associados era, desde o início, produzir um discurso 

histórico que exaltasse o estado (sintonizado aos ideais republicanos de civilização e progresso), 

e que demonstrasse sua singularidade positiva, talvez única e imprescindível, no cenário 

nacional. Segundo Aldo Silva, o IGHB foi a primeira instituição criada aos moldes do cortesão 

IHGB, fundado em 1838. No mesmo ano do instituto baiano também foi criado o Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo (IHGSP) que concorria (pois, como disse, era esse o 

espírito) em representações simbólicas com a produção do IGHB.194 

Os membros do IGHB tinham origens e laços sociais bem definidos: geralmente 

possuíam formação universitária, exerciam alguma profissão liberal e tinham laços estreitos 

com as elites econômicas, políticas, administrativas e religiosas (católica) da Bahia; afora as 

“boas” famílias.195 Segundo Paulo Santos Silva, boa parte das elites letradas baianas das 

décadas de 1930 e 1940, independente do lastro profissional, devotava especial atenção ao 

estudo da história. Além disso, acrescenta, muitos estudos históricos daquelas décadas “foram 

191 Aqui me aproprio da ideia de espaço proposta por Doreen Massey que o concebe como um produto de inter-
relações humanas, heterogêneas, sempre em construção, jamais acabado, “sempre em processo de fazer-se”. Para 
ela, o “espaço não existe antes de identidades/entidades e de suas relações”. Ver: MASSEY, Doreen. Pelo espaço. 
Uma nova política da espacialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, especialmente o capítulo 1. Em aspas 
citações das páginas 29 e 31. 
192 Para a trajetória do IGHB e da ação de seus membros na Primeira República ver: ALBUQUERQUE, Wlamyra. 
Algazarra nas Ruas..., especialmente capítulo 1; LEITE, Rinaldo. “A ‘baianidade’ das...”, p.181-198 e SILVA, 
Aldo José Morais. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: origem e estratégias de consolidação institucional 
1894-1930. Feira de Santana, UEFS Editora, 2012. Para um avanço das análises à década de 1940 ver: SILVA, 
Paulo Santos. Âncoras de tradição..., especialmente a segunda parte do livro. 
193 O primeiro Instituto baiano foi criado em 1856 e fechado em 1877. O IGHB foi reinaugurado, portanto, em 
1894 mas evitando qualquer relação com a antiga instituição. Para detalhes ver: SILVA, Aldo. Instituto Geográfico 
e..., p. 94, 95, 99. 
194 Para um exemplo de atuação dos membros do IGHB ver: ALBUQUERQUE, Wlamyra. Algazarra nas Ruas..., 
p.30. Sobre o IHGSP e a concorrência com o IGHB ver: FERREIRA, Antonio Celso. A epopeia bandeirante: 
letrados, instituições e invenção histórica (1870-1940). São Paulo, Editora UNESP, 2002, especialmente o capítulo 
4. 
195 Para uma caracterização dos membros do IGHB na Primeira República ver: SILVA, Aldo. Instituto Geográfico 
e..., capítulo 3. 
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desenvolvidos visando constituir uma imagem do passado na qual grupos dirigentes locais 

encontravam elementos que justificavam suas reivindicações de poder”.196 Essa inter-relação 

entre produção do conhecimento histórico e ação política foi possível porque (como já foi dito 

no capítulo anterior), os sujeitos que faziam política eram os mesmos que se dedicavam às letras 

(ou vice-versa). Letras cultivadas e exercidas (como por exemplo no jornalismo) pareciam ser 

um pré-requisito para a política. Desse modo, o IGHB não consistia apenas em uma instituição 

reservada à produção de conhecimento: era, também um espaço de caráter político. E, desde a 

década de 1930, o IGHB congregava homens que assumiram ou se aproximaram do 

“autonomismo”, sobretudo Wanderley Pinho, um dos mais notáveis.197 

A produção histórica na Bahia da década de 1940 era memorialística e vinculada ao 

IGHB, mesmo que em 1941 já tivesse sido fundada a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

(para quem, aliás, o IGHB forneceu docentes). As elites orgulhavam-se por produzirem um 

conhecimento que expressava o modo como elas viam seus antepassados, concebidos como 

sujeitos exemplares, ao mesmo tempo em que colocavam-se como seus herdeiros e 

continuadores.198 Nesse sentido, quando apontavam para os pesados tributos que seus 

antecessores haviam imolado no altar da grande causa da unidade nacional, falante do idioma 

português e politicamente unitário e centralizado, esperavam receber as quitações 

continuamente reativadas e reajustadas. Era, pois, em grande medida, uma história épica, 

monumental,199 que visava narrar os feitos notáveis e as glórias dos muitos heróis e algumas 

heroínas, usando o registro documental (geralmente fontes escritas, mas também relíquias da 

cultura material) como artefatos capazes de dirimir dúvidas, prova incontestável das verdades 

históricas, verdadeiras teses científicas, como foi, por exemplo, a polêmica sobre a data de 

fundação da cidade do Salvador. Esse procedimento institucional sinaliza para a permanência 

de uma poderosa cultura histórica oitocentista que ainda vigorava na produção do saber 

histórico (não só o baiano): uma escrita concebida como objetiva e reveladora das verdades dos 

fatos passados porque assentada em provas documentais materiais.200 

196 SILVA, Paulo Santos. Âncoras de tradição..., p.13, 101-2. 
197 Sobre o autonomismo ver, nesta dissertação, o capítulo I, p.43-49. 
198 LEITE, Rinaldo. “A ‘baianidade’ das...”, p. 182. 
199 De modo semelhante à ideia de história como “mestra da vida” de Cícero, para Friedrich Nietzsche a história 
monumental busca no passado modelos para a ação cuja exemplaridade do que é considerado como grandioso 
funcionaria como impulso para o futuro. Ver: NIETZSCHE, Nietzsche, “II Consideração intempestiva sobre a 
utilidade e os inconvenientes da História para a vida”. In: ______. Escritos sobre história. Rio de Janeiro, Ed. 
PUC-Rio; São Paulo, Loyola, 2005, p. 67-178. 
200 Ver: GUIMARÃES, Manoel Salgado. “Usos da história: refletindo sobre identidade e sentido”. In:  História 
em Revista. Pelotas/RS, v. 6, p. 21-36, 2000. 
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Os membros do IGHB, desde a Primeira República, construíram um repertório de temas 

sobre a história baiana que seriam, ao longo do tempo, constantemente retomados em prol da 

consolidação de uma consciência histórica considerada positiva, que lhes era benéfica, portanto. 

Segundo Rinaldo Leite, esse repertório pode ser sintetizado em três dimensões: origens e 

tradições históricas, riquezas naturais e o talento para as letras. Sobre o primeiro ponto, a Bahia 

aparecia nos discursos históricos como a terra geratriz do Brasil (fato atribuído à venturosa saga 

ultramarina dos portugueses e à instalação da primeira administração centralizada com a sede 

do governador geral), local de fundação eclesiástica católica, terra protetora dos interesses – 

retrospectivamente denominados de – nacionais; idealizada na figura da “heroína dos seios 

titânicos”, lembrando a maternidade, mas também o passado de bravuras e de participação 

(afirmada como imprescindível) nos movimentos de independência nacional (anualmente 

comemorado no dois de julho) e, sobretudo, na Guerra do Paraguai, para onde teria enviado a 

maior quantidade de combatentes. O estado da Bahia emerge nesses discursos como epicentro 

da vida nacional de modo que os momentos mais importantes da história brasileira receberiam 

a participação e direção dos baianos. O segundo ponto sugere a fartura de suas terras na qual 

abundam uma variedade de madeiras e frutos, flora diversificada e recursos minerais em 

grandes quantidades – inesgotáveis. E a última dimensão seria caracterizada pela posse de 

certos dons e talentos peculiares de sua população, especialmente de suas elites letradas – hoje 

em dia sintetizadas em ícones como Casto Alves e Rui Barbosa. Não por acaso, a Bahia era 

chamada de “Atenas Brasileira”, ou seja, era uma terra que se ufanava por sua hegemonia 

política exercida com letras cultivadas e famigerada oratória.201 

Esse repertório, reiterativo de um passado glorioso, que punha a nação em débito com 

sua célula mater, foi atualizado enquanto ação política no momento de idealização do Primeiro 

Congresso. O objetivo era restaurar – de novo – o brilho áureo de uma grandeza volta e meia 

ofendida. Nas contas feitas, a República, nas suas primeiras décadas, tinha ofendido ou 

rebaixado a Bahia.202 No pós-30, havia sido uma “madrasta”.203 Com Otávio Mangabeira no 

poder, homem que havia vivido toda essa História, a Bahia estava de volta ao seu lugar. Era a 

hora de cobrar perdas e danos. 

 

A fabricação do Primeiro Congresso de História da Bahia 

 

201 LEITE, Rinaldo. “A ‘baianidade’ das...”, p. 190-193. 
202 Ver: ALBUQUERQUE, Wlamyra. Algazarra nas Ruas..., especialmente introdução e capítulo 1. 
203 Ver: SILVA, Paulo Santos. Âncoras de tradição..., especialmente a primeira parte do livro. 
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 O Primeiro Congresso foi organizado em torno de uma ideia cujo sentido político era 

dado pelos autonomistas: assegurar, cientificamente, um lugar de destaque para a Bahia com 

finalidades de restaurar o seu devido lugar, reparando perdas e danos com a República. Em 

acréscimo, é bom lembrar, haviam duas novas forças nesses combates pela História. De um 

lado, a política cultural do Estado Novo, para o que a Bahia tinha sido importante (mas não do 

jeito querido pelos autonomistas). Os comunistas, no outro flanco, podiam explodir a fachada 

da História quatrocentona tantas vezes amparada e rebocada. Desse modo, o estudo do passado 

serviria como guia para condução do presente e das perspectivas de futuro que os autonomistas 

desejavam reinaugurar. Nesse sentido, uma matéria publicada no A Tarde sobre o significado 

das comemorações aludia ao “vigor cívico” e à “resposta oportuna”. Para o autor, o Primeiro 

Congresso trataria “essencialmente de dar ao país a impressão verídica da vitalidade de um 

povo que não dormiu sobre as glórias do passado”, sabedor, porém, de como “recordá-las com 

a consciência de sua grandeza”.204 

 Na primeira reunião da comissão organizadora do Primeiro Congresso foi noticiado que 

eles seriam recebidos pelo governador Otávio Mangabeira, haja vista se mostrar “vivamente” 

interessado.205 A significação que o evento se revestia fez com que o governador desejasse que 

ele fosse realizado com “máximo esplendor” e ficou acertado convidar os membros mais 

destacados dos estudos históricos.206 A comissão decidiu ainda que representantes da imprensa 

teriam lugar nas reuniões para que pudessem publicar informações sobre o andamento das 

atividades. A Tarde, O Estado da Bahia, o Diário de Notícias foram considerados membros 

protetores do Primeiro Congresso.207 Também foi solicitado ao deputado federal Juraci 

Magalhães (udenista) que interferisse junto ao coronel Raul Albuquerque, diretor dos Correios, 

para a emissão de selos comemorativos da realização do Primeiro Congresso, o que ajudaria na 

propaganda e difusão.208 Os membros da comissão também buscaram apoio do então Secretário 

do Interior e Justiça, o udenista Alberico Fraga, que “prometera tudo fazer, dentro do seu 

alcance, para o maior brilhantismo do I Congresso”.209 O entusiasta das comemorações 

quadricentenárias, jornalista e deputado federal udenista Nelson Carneiro foi autor de um 

204 A Tarde, 16/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
205 Estado da Bahia, 18/3/1948, p.3, SPR-BPEB. O governador concedeu um auxílio financeiro inicial à comissão, 
mas a fonte não informa sobre o valor. Ver: A Tarde, 24/7/1948, p.2, SPR-BPEB. Outra matéria informa que que 
o governador tinha aberto um crédito especial no valor de cem mil cruzeiros para o IGHB. Ver: Diário de Notícias, 
4/12/1948, p.3, SPR-BPEB. 
206 Estado da Bahia, 20/12/1948, p.3, SPR-BPEB. 
207 A Tarde, 28/12/1948, p.3, SPR-BPEB. 
208 Seriam emitidos cento e cinquenta mil selos de propaganda do Congresso estampados com o escudo do evento. 
Ver: A Tarde, 10/1/1949, p.2, SPR-BPEB. 
209 Diário de Notícias, 6/4/1948, p.3, SPR-BPEB. 
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projeto na Câmara pedindo a concessão de um crédito especial de duzentos mil cruzeiros ao 

IGHB tendo obtido pareceres favoráveis. Carneiro só não esperava que a proposta gerasse uma 

discussão de caráter histórico sobre a ancianidade de Salvador. Na justificativa do projeto, ele 

a qualificou como “cidade mais velha do Brasil e da América do Sul”, afirmativa que provocou 

embargos por parte do relator bandeirante Aureliano Leite – historiador e membro do IHGSP. 

Apesar de concordar com a concessão do auxílio ao IGHB, o paulista ressaltava, para a América 

do Sul, a existência e antiguidade das cidades indígenas dos “incas do Peru” e, para o Brasil em 

específico, a antecedência da Vila de São Vicente fundada por Martin Afonso de Souza, “bem 

antes de Salvador”. Por fim, arrematava, de forma competitiva, que “a vovó brasileira”, 

portanto, não seria Salvador, mas “a mesma São Vicente, hoje uma adiantada cidade do litoral 

paulista, a viver também do seu passado”.210 A discussão na Câmara deu uma prévia do que 

não só seria discutido no Primeiro Congresso, mas também sua importância, pois Nelson 

Carneiro e coligados viram não ser fácil a Bahia viver incólume de seu passado. 

 Além do apoio oficial, especialmente dos udenistas (mesmo partido do governador 

Mangabeira), os membros do IGHB também associaram-se a outras instituições congêneres 

como a Academia de Letras da Bahia (ALB), o Centro de Estudos Baianos (CEB), o Instituto 

Genealógico da Bahia e o Instituto Baiano de História da Medicina.211 Foi também convocado 

o episcopado baiano a fim de cooperar com apresentação de pesquisas sobre a “atuação da igreja 

na vida baiana durante esses quatro séculos de nossa civilização”.212 Uma matéria do A Tarde 

informava que igualmente foram convidados diversos historiadores brasileiros, todos os 

governantes dos estados e os Institutos Históricos para que enviassem delegados 

credenciados.213 

 A primeira tarefa que se impunha aos organizadores era a elaboração de um regulamento 

para estabelecer as regras do Primeiro Congresso. Ficou acertado que ele seria realizado entre 

os dias 19 e 29 de março de 1949 com sede oficial no IGHB mas também se utilizaria de outros 

espaços como a ALB, o Instituto Feminino da Bahia e o Instituto Normal da Bahia. Foram 

escolhidos como presidentes de honra o presidente da República, Eurico Gaspar Dutra; o 

governador da Bahia, Otávio Mangabeira; o prefeito da capital, Wanderley Pinho e o presidente 

do IGHB, Epaminondas dos Santos Torres. Seriam considerados “congressistas” as autoridades 

210 A Tarde, 11/8/1948, p.2, SPR-BPEB. A comissão agradeceu, através da imprensa, a atuação de Nelson Carneiro. 
Ver: Estado da Bahia, 21/9/1948, p.3, SPR-BPEB. 
211 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais... Bahia, Tipografia Manú, 1955, Vol. 1, 
p.14; A Tarde, 21/5/1948, p.2, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 21/5/1948, p.3, SPR-BPEB. 
212 A Tarde, 8/5/1948, p.3, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 8/5/1948, p.3 e 5, SPR-BPEB. 
213 A Tarde, 28/12/1948, p.3, SPR-BPEB. 
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federais, estaduais e municipais especialmente convidadas; os representantes dos Institutos 

Históricos do Brasil e de outras instituições convidadas; os que apresentassem comunicações 

ou quem contribuísse financeiramente com a quantia de vinte cruzeiros.214 A coligação desses 

sujeitos por meio de um regulamento criava uma elite cívica – dotada de visibilidade perante a 

um público maior –, ao mesmo tempo que se fabricava um público específico, uma audiência, 

um agrupamento de pessoas que participaria do evento. Ademais, se instituía um espaço215 

autorizado a discutir temas relacionados ao passado no qual poderiam comunicar e disseminar 

o que ali fosse exposto, institucionalizar opiniões sobre a Bahia, além da possibilidade de 

discussões e debates. Não custa lembrar, além da expectativa de dinheiro mesmo, os baianos 

esperavam apresentar a sua vezeira conta aos demais brasileiros, sempre em débito para com 

as glórias e os sacrifícios históricos que seus ancestrais tinham protagonizado. Era como se 

tornassem a História um patrimônio simbólico, a render dividendos sine die. Bastava saber usar 

a História. 

 Foi estabelecido que no Congresso se estudaria “exclusivamente a História da Bahia” 

no período compreendido entre 1549 a 1900; portanto, não abarcava todo o passado baiano 

durante o século XX.216 Para além da justificativa da necessidade de um distanciamento 

temporal que possibilitasse a abordagem do passado (naquele período ainda não havia uma 

História do Tempo Presente), a escolha desse período sugere uma estratégia política. O motivo 

da seleção da temporalidade que privilegiava os períodos Colonial e Imperial está relacionado 

ao compartilhamento da ideia desenvolvida por esses grupos no poder de que a Bahia no 

período republicano (ou seja, a partir de 1889) teria sofrido um ofensivo processo de 

desprestígio agravado pelo Estado Novo. Além disso, a omissão de toda a Primeira República 

talvez fosse uma cautela dos organizadores para não trazer à tona as renhidas rivalidades dos 

diversos grupos políticos baianos que caracterizaram aquele período. Finalmente, talvez 

ninguém estivesse disposto a reacender a rixa entre o governador Mangabeira e o “holandês” 

usurpador Juraci Magalhães. Assim, privilegiaram no Congresso os momentos considerados 

áureos do passado baiano de modo que fossem selecionados os exemplos que atribuíssem 

sentido ao presente e às expectativas de futuro. 

214 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.14, 19. Para agilizar a difusão 
do Regulamento ele foi publicado, fracionado, em algumas edições do Diário de Notícias. Ver: Diário de Notícias, 
18, 20, 21 e 22/4/1948, p.3, SPR-BPEB. Posteriormente foi impresso e publicado pela Imprensa Oficial e 
distribuído por todo o país e em Portugal. Ver: A Tarde, 8/5/1948, p.3, SPR-BPEB. 
215 O espaço que aqui me refiro é o próprio Primeiro Congresso e não o lugar físico que o abrigou. Ver: MASSEY, 
Doreen. Pelo espaço..., capítulo 1. 
216 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.14. 
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O Primeiro Congresso foi dividido em nove seções, cada uma correspondendo a uma 

especialidade geral que previamente listava os temas que deveriam ser abordados por cada 

seção, cujos textos dos proponentes deveriam ser enviados, antecipadamente, para análise de 

uma comissão que poderia aprová-lo ou rejeitá-lo. O principal critério para aprovação era a 

exigência de ineditismo das comunicações. Para isso, foram enviados ofícios aos estudiosos 

solicitando que remetessem suas comunicações para análise e passaram a divulgar na imprensa 

os títulos das que iam recebendo e aprovando.217 Em janeiro de 1949 já contavam com noventa 

e nove comunicações confirmadas.218 Mesmo depois de aceita, durante a apresentação no 

Congresso, a comunicação ainda seria apreciada por um relator responsável pela seção que o 

congressista tivesse se inscrito cuja função era emitir parecer sobre o mérito da contribuição, 

novamente aprovando ou reprovando-a, e indicar se deveriam ser publicadas nos Anais.219 A 

tabela abaixo indica as seções, a quantidade de temas sugeridos e de comunicações que foram 

aprovadas e apresentadas no Congresso. 

 

Figura 8 – IGHB, Primeiro Congresso, Distribuição de temas sugeridos e apresentados por 
seção. 

 
Fonte: Tabela elaborada com base em informações contidas em: CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 
1955, Salvador. Anais... Bahia, Tipografia Manú, 1955, Vol. 1, p.14-18. Para a quantidade de comunicações 
aprovadas por seção ver: SILVA, Antonio Cosme Lima da. Primeiro Congresso de História da Bahia: populações 

217 Estado da Bahia, 21/9/1948, p.3, SPR-BPEB. 
218 A Tarde, 26/1/1949, p.2, SPR-BPEB. 
219 Ver: “Regimento do Primeiro Congresso de História da Bahia”, in: CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 
1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.20-21. 
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negras no contexto das comemorações dos 400 anos de Fundação da cidade do Salvador, (IGHB, 1949). 
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2012, apêndice, p. 
118-121. 
 

 De um modo geral, o Primeiro Congresso se inspirava nas diretrizes que haviam 

orientado os Congressos de História Nacional realizados pelo IHGB, que por sua vez seguia 

cânones da historiografia europeia.220 Segundo Lucia Guimarães, a orientação de partir de uma 

ideia de história geral para histórias mais específicas evidenciava uma concordância com as 

premissas formuladas pelos historiadores metódicos Charles-Victor Langlois e Charles 

Seignobos na obra Introduction aux études historiques, publicado em 1898, que, nas palavras 

de Madeleine Rébérioux, “durante muito tempo serviu de bíblia” para os historiadores.221 Mas, 

naquele momento, segundo Guimarães, também se operava uma inovação metodológica 

interna, brasileira, perceptível, especialmente, na seção destinada à História Geral que, a partir 

da ascensão de uma matriz historiográfica nacional tributária das contribuições de Capistrano 

de Abreu, não mais privilegiava apenas os grandes fatos políticos e administrativos, mas 

também temas relacionados a ocupação e povoamento do interior brasileiro.222 Além disso, 

foram incorporadas nas seções do Primeiro Congresso e do IV Congresso temas novos para a 

época como a Geografia histórica e cartográfica e a História econômica e social. 

Em relação aos conteúdos, os 33 temas223 da 1ª seção direcionados ao estudo da 

chamada História Geral, indicavam (numa sequência cronológica que ia da Colônia ao 

Império) eventos políticos e administrativos relacionados ao “descobrimento”, ocupação e 

povoamento do Brasil, sempre tomando – e apresentado – a Bahia como lugar histórico 

primordial. Ressaltavam-se a importância de sujeitos como Diogo Álvares e Francisco Pereira 

Coutinho na colonização; o bandeirantismo baiano na expansão territorial; as fortificações 

coloniais baianas e seu papel defensor; rebeliões e a participação da Bahia na independência do 

Brasil; a participação baiana na guerra do Paraguai; a campanha abolicionista e os movimentos 

republicanos na Bahia; além de temas de epigrafia, heráldica e genealogia baianas. Como se 

220 Já haviam sido realizados três Congressos de História Nacional: 1914, 1931 e 1938. O quarto estava programado 
para Abril de 1949 pelo mesmo IHGB.  
221 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. “IV Congresso de História Nacional: tendências e perspectivas da 
história do Brasil colonial (Rio de Janeiro, 1949)”. In: Revista Brasileira de História, São Paulo, 2004, Vol. 24, 
nº48, p. 147-148. A citação de Madeleine Rébérioux encontra-se em: RÉBÉRIOUX, M. “Prefácio”. In: 
LANGLOIS, Charles-Victor e SEIGNOBOS, Charles. Introduction aux études historiques. Paris: Kimé, 1992, 
p.7. 
222 GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. “IV Congresso de...”, p. 148-149. Sobre as indicações de Capistrano de 
Abreu ver: ABREU, Capistrano de. Caminhos antigos e povoamento do Brasil. Rio de Janeiro: Sociedade 
Capistrano de Abreu, 1930; e ______. Capítulos de história colonial: 1500-1800. Brasília: Conselho Editorial do 
Senado Federal, 1998. 
223 Para conferir a lista dos temas indicados em todas as seções, ver o anexo 1 ao final da dissertação, p.132-135. 
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nota, a 1ª seção funcionava como uma síntese de todo o Congresso cujos temas gerais seriam 

desdobrados ao longo das outras seções.224 

 Na 2ª seção, preocuparam-se com as instituições públicas (Câmara, Senado da Câmara 

e Tribunal da Relação), legislações e, sobretudo, da ação política dos baianos. Destacava-se o 

papel do estado nas Cortes Portuguesas de 1821, na Constituinte do Império em 1823 e da 

República em 1890; e sugeriam o estudo dos estadistas baianos no Império.225 

 O programa da 3ª seção abordava tópicos relacionados à história econômica e social 

baiana. Na parte econômica sugeria-se o estudo do pau-brasil, a importância dos engenhos, 

pecuária, o açúcar, o fumo, o cacau, a mineração (sobretudo o ouro) e as razões para as assim 

chamadas invasões holandesas. Na parte social foram elencados os temas da relação dos 

indígenas com os colonos, as contribuições indígenas e africanas na economia baiana, a ação 

catequética dos jesuítas, a escravidão dos índios e negros, o significado da revolta de 1798, o 

papel disciplinador das irmandades e confrarias católicas, a vida social dos sertanejos e as 

colônias estrangeiras.226 

 O tema religioso da 4ª seção talvez tenha sido sugerido pelo fato da concomitância do 

quarto centenário de fundação da cidade com o da presença católica no Brasil, com a vinda de 

religiosos com Tomé de Souza em 1549. Além disso, catolicismo era presença obrigatória, a 

começar pela presença de religiosos no Primeiro Congresso. Foram sugeridas análises sobre a 

primeira missa no Brasil, realizada na Bahia, criação do bispado, paróquias, aldeamentos; vida 

monástica, presença e ação dos jesuítas, franciscanos, carmelitas, capuchinhos, visitações do 

Santo Ofício, cleros baianos e sua relação com a independência. A seção ainda tornava possível 

a apresentação de comunicações sobre “outras religiões”, sobretudo, israelitas e protestantes.227 

 O elenco da 5ª seção indicava uma miscelânea de assuntos que visava destacar o vigor 

artístico e cultural da Bahia. Ressaltavam-se métodos de ensino religioso, medicina e 

farmacopeia, academia e sociedades literárias, tradutores, editores, músicos, folclore, 

construções coloniais, artífices, monumentos, arte popular etc.228 A 6ª seção, indicou temas 

relacionados a roteiros dos sertões baianos, descrições sobre a Bahia feitas por viajantes, 

influencias topográficas na construção de Salvador, além de histórias das ruas da capital e 

iconografias históricas.229 

224 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.14. 
225 Idem, p.15. 
226 Idem, p.15-16. 
227 Idem, p.16-17. 
228 Idem, p.18-19. 
229 Idem, p.18. Essa mesma citação de fonte serve para a descrição das próximas duas seções. 
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 A 7ª seção direcionava-se às influências étnicas na formação da população. Indicava-se 

o estudo da influência indígena na colonização, os colonos europeus, o negro na Bahia e o efeito 

dos falares indígenas e africanos na linguagem popular da Bahia. Na 8ª seção sugeriam-se o 

estudo de perfis biográficos de sujeitos tidos como exemplares: sacerdotisas como Francisca de 

Sande, Ana Nery; mártires como Maria Quitéria; visitantes ilustres como o príncipe 

Maximiliano da Áustria; Ruy Barbosa e de historiadores como Frei Vicente do Salvador, 

Sebastião da Rocha Pita e Teodoro Sampaio etc. A 9ª e última seção destinava-se a publicações 

de documentos considerados valiosos, bibliografia histórica da Bahia, publicações ilustradas e 

obras estrangeiras que se referissem à Bahia.230 

Com essa descrição das seções quero chamar atenção de que as sugestões de temas 

indicados pelos membros da organização do Primeiro Congresso, no geral, visavam sublinhar 

a importância histórica da Bahia que deveria ser explorada em seus mais diversos ângulos com 

propósitos glorificadores que servissem de exemplo e estímulo para a ação naquele presente e 

no porvir. A análise da fonte abaixo fortalece ainda mais essa interpretação. 

 Os “homens de ciência” da Bahia também resolveram criar um emblema que 

representasse o Primeiro Congresso. O assunto foi proposto pelo historiador Afonso Rui, 

debatido e aprovado em sessão no IGHB.231  A insígnia, de autoria do professor de desenho 

Raimundo Aguiar, só ficou pronta meses depois.232 Ao centro consta um escudo português com 

um campo verde contendo uma pomba branca em voo com três folhas de oliveira no bico, 

representando o brasão da Cidade do Salvador. Acima do escudo constaria uma estrela dourada 

simbolizando a Bahia na federação brasileira. O escudo seria ladeado por dois ramos, um de 

louro, à direita, simbolizando às glórias e sobreposto pela data de 1549, ano da fundação da 

cidade; e um ramo de carvalho, à esquerda, simbolizando a eternidade, sobreposto pela data de 

1949, ano do quarto centenário. Os dois ramos seriam inferiormente atados por um laço de fita 

vermelha. Na orla, também vermelha, estariam escritos em caracteres pretos: na parte superior 

o nome do evento “Primeiro Congresso de História da Bahia” e na parte inferior o lema latino 

230 Ver o anexo 2, ao final da dissertação, referente a relação dos títulos das comunicações apresentadas no 
Congresso, p.136-137. 
231 “Ata da terceira sessão da Comissão Organizadora do 1º Congresso de História da Bahia”, 29/3/1948, p.3v., 
IGHB, AHTS, I Congresso de História da Bahia, Caixa 2, CHB d.001. 
232 “Ata da décima sexta sessão da Comissão Organizadora do 1º Congresso de História da Bahia”, 20/9/1948, 
p.21v., IGHB, AHTS, I Congresso de História da Bahia, Caixa 2, CHB d.001. 
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de autoria do latinista cônego José Trabuco, “Præteritum tempus venturo sit exemplo”, como 

pode ser visualizado na figura abaixo.233 

 

  

Figura 9 – Emblema do Primeiro Congresso de História da Bahia. In: A Tarde, 28/9/1948, p.2, SPR-BPEB. 
A versão colorida foi pigmentada pelo designer Adilson Passos a partir da descrição da fonte. 

 

Para além de somente identificar o Primeiro Congresso, o emblema como um todo e o 

lema, em específico, cuja tradução é “Sirva o passado de exemplo ao futuro”234, resumem e 

expõem tanto a intenção que regeu o Congresso quanto o regime de historicidade235 que 

vigorava na historiografia daquela época. O lema traduz uma formulação que caracteriza o que 

François Hartog denominou de regime de historicidade antigo, ou seja, uma conjuntura na qual 

havia uma preponderância do passado, da história como saber mestre, magistra vitae (mestra 

da vida), cuja utilidade era oferecer exemplos advindos do passado capazes de serem imitados 

233 A descrição do emblema se baseia em informações contidas na Ata da sessão da comissão e em uma notícia de 
jornal. Ver: “Ata da terceira sessão da Comissão Organizadora do 1º Congresso de História da Bahia”, 29/3/1948, 
p.4, IGHB, AHTS, I Congresso de História da Bahia, Caixa 2, CHB d.001; e A Tarde, 28/9/1948, p.2, SPR-BPEB. 
234 A tradução consta nas fontes citadas na nota acima. 
235 A noção de regimes de historicidade foi proposta por François Hartog que o define como um artefato, tipo-
ideal no molde weberiano, de capacidade heurística que visa tornar mais inteligíveis as experiências do tempo 
conforme dominem ou preponderem as categorias do passado, do presente ou do futuro. Para mais detalhes sobre 
essa noção ver: HARTOG, François. Regimes de historicidade..., sobretudo o novo prefácio intitulado 
“Presentismo pleno ou padrão”. 
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para instrução das decisões futuras.236 Através do passado, da história, os homens e as 

sociedades aprenderiam sobre as experiências passadas das quais retirariam modelos de 

comportamentos positivos e negativos. A insígnia deixa claro que o que se queria com aquele 

certame era buscar no passado exemplos que realçassem a importância histórica da Bahia que, 

segundo seus organizadores, seria composta de glórias (o ramo de louro) que deveriam 

perdurar, se eternizar (o ramo de carvalho), com as elites no poder, sobretudo em um momento 

de regozijo cívico provocado pela administração do estado e da capital por dois baianos que 

simbolizavam essas mesmas elites: Mangabeira e Wanderley Pinho. 

A ideia de se realizar o Primeiro Congresso provocou boas expectativas. Uma matéria 

publicada no Rio de Janeiro e republicada no A Tarde intitulada “O passado e suas lições” 

afirmava que tudo fazia crer “no êxito daquela convocação de homens de letras, de cientistas, 

de amigos da terra natal apostados em definirem as suas primazias ou mais construtivamente, 

em lhe resolverem os problemas da vocação histórica”.237 Igualmente, o historiador baiano 

Edgard Falcão, residente no Rio de Janeiro, comentou que o Primeiro Congresso seria “uma 

magnífica oportunidade da Bahia ser conhecida por personalidades eminentes de outras partes 

do Brasil e também do estrangeiro, as quais de certo levarão a melhor das impressões das 

riquezas e grandezas acumuladas em quatro séculos de existência”.238 

Para o desgosto de Falcão, não só “personalidades eminentes” se programaram para as 

festividades baianas. Em março de 1949 o Diário de Notícias publicou três notícias referentes 

a larápios que foram à cidade para “‘agir’ durante os festejos”. O primeiro, Benedito Menezes 

da Silva, natural de Maceió, com 26 anos de idade, pardo, de instrução primária já havia viajado 

por outras partes do Brasil e países da América Latina. Foi detido, “bem trajado”, “enquanto 

apreciava o edifício Oceania, no Farol da Barra, pelo diretor de investigações, Laurindo de 

Oliveira Regis, por ter notado “atitude suspeita” em Benedito. Ao ser detido contou que era 

“punguista” e ser conhecido pelo apelido de “Alagoano”. Declarou, ao repórter, ter sido a 

primeira vez que tinha ido a Salvador, estava hospedado na Pensão Glória, na Praça da Sé, e 

dedicava-se a “conhecer os pontos principais” da cidade. Aparentemente, sua ação se iniciaria 

no dia em que foi preso. Segundo Benedito, seu último “trabalho” havia sido no “Congresso 

Eucarístico de Porto Alegre” onde teria conseguido bastante dinheiro.239 A Pensão Glória 

236 Para mais detalhes sobre as características sobre o regime de historicidade antigo ver: CEZAR, Temístocles. 
“O sentido de ensinar história nos regimes antigo e moderno de historicidade”. In: MAGALHÃES, Marcelo. et al. 
Ensino de história: usos do passado, memória e mídia. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2014, p.16-21.  
237 A Tarde, 28/1/1949, p.3, SPR-BPEB. 
238 Diário de Notícias, 13/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
239 Diário de Notícias, 15/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
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parece ter sido um lugar de agrado dos punguistas, pois, dias depois foi preso um casal que se 

hospedava na mesma pensão. Augusto Pereira da Silva, preto, 21 anos, conhecido como “guri”, 

acompanhado da doméstica Isaura da Silva, preta, com 22 anos, natural de São Paulo, 

declararam residir no “morro da Mangueira”, no Rio de Janeiro, de onde vieram para “apreciar” 

os festejos da cidade.240 Outra notícia informa que a cidade estava “infestada de ladrões” que 

vieram exercer suas atividades durante os festejos. A imagem abaixo, publicada na imprensa, 

nos dá uma dimensão visual de parte desses sujeitos. 

 

 

Figura 10 – “Gatunos detidos pela polícia baiana e que se encontravam agindo nesta capital”. Diário de 
Notícias, 25/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 

 

De idade e matizes variadas, todos se apresentavam bem vestidos. À exceção de um, de 

olhar lânguido e resignado, todos desviaram o olhar da fotografia que certamente imaginavam 

que estamparia os jornais, como de fato ocorreu. A matéria listava o rosário de apelidos dos que 

foram apreendidos e talvez levassem uma impressão negativa da cidade: “Gato Preto”, 

“Baleiro”, “Piquete”, “Miudinho”, “Itabuna”, “China Lanceiro”, “Miguelzinho”, “Sergipe”, 

“Ratinho”, “Jeguinha”, “44”, “Pé de Cortiça”, “Peixe” e “Linguiça”.241 

Diferentemente dos “punguistas”, um grupo especial de congressistas portugueses foi 

ansiosamente esperado. O cônego Manoel Barbosa propôs que fossem conferidos plenos 

poderes ao médico, literato e professor de Literatura Portuguesa, Hélio Simões, para 

240 Diário de Notícias, 17/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
241 A Tarde, 25/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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representar, em Portugal, a comissão organizadora do Congresso e convidasse historiadores 

portugueses e a Comissão Luso-Brasileira de História para participarem do certame em 1949.242 

De volta da viagem à Europa, Hélio Simões comunicou à comissão do interesse dos 

historiadores portugueses nas comemorações baianas.243 A comissão organizadora acertou com 

o governador Mangabeira para que os portugueses viessem como convidados do governo do 

estado no sentido de estreitamento das relações culturais entre o Brasil e a “velha mãe-

pátria”.244 Tudo combinado, chegaram cinco portugueses: Eduardo Dias, premiado pela 

Academia de Ciências de Lisboa e especialista em assuntos brasileiros; Hernani Cidade, 

professor da Universidade de Lisboa; Luís Silveira, diretor das Juntas de Investigações 

Coloniais e das Publicações dos Documentos dos Arquivos Portugueses, estudioso das relações 

de Portugal com o Brasil; Maria Isabel Albuquerque, funcionária do Arquivo Histórico 

Colonial; e Luiza da Fonseca, diretora do Serviços do Arquivo Histórico Colonial e autora do 

catálogo de documentos referentes ao Brasil. Todos eles apresentariam comunicações no 

Congresso. Entrevistado pelo Diário de Notícias, Eduardo Dias informou que Portugal vibrava 

“uníssono com o Brasil no decorrer das comemorações” e salientou as relações já mantidas 

pelos estudiosos dos dois países através das publicações feitas pela Seção de Intercâmbio Luso-

Brasileiro.245 Luiz Silveira também reforçou a importância do “intercâmbio artístico entre os 

estudiosos portugueses e brasileiros”.246 

Poucos anos antes, em comemorações portuguesas de 1940 cujo objetivo era enaltecer 

o governo salazarista, o Brasil foi o único país convidado a participar. Na Exposição do Mundo 

Português, foi montada uma exibição denominada “Brasil Colonial”, constituída com o acervo 

do Museu Histórico Nacional, na qual ratificou-se a herança portuguesa civilizatória no 

Brasil.247 Vale notar que, se nas comemorações portuguesas de 1940 o Brasil como um todo foi 

representado como luso por vocação, nas comemorações quadricentenárias de Salvador os 

representantes portugueses assim como as elites baianas consideravam que a cidade do Salvador 

242 A Tarde, 1/6/1948, p.2, SPR-BPEB. Hélio Simões era um dos responsáveis pelas relações interculturais luso-
brasileiras. Ver: <http://cidseixas.blogspot.com.br/2015/11/dr-helio.html>. Acessado em 13/2/2016. 
243 A Tarde, 12/10/1948, p.2, SPR-BPEB. 
244 Diário de Notícias, 22/12/1948, p.3 e 2, SPR-BPEB. Durante o Estado Novo, em 1941, Vargas assinou um 
Acordo Cultural Luso-Brasileiro que visava a colaboração e difusão cultural mais efetiva entre os dois países 
possibilitando, sobretudo, o intercâmbio de publicações. O Acordo servia também para evitar publicações 
contrárias às ideologias dos Estados Novos vivenciadas, na mesma época, pelo Brasil e Portugal. O fim da ditadura 
de Vargas parece não ter alterado as relações culturais entre os dois países. Sobre o assunto ver: SCHIAVON, 
Carmem. “O Estado Novo no Brasil e as relações culturais luso-brasileiras no período”. In: IX Encontro Estadual 
de História - Vestígios do passado: a história e suas fontes. Porto Alegre, 2008. Vol. 1. p.1-11. 
245 A Tarde, 16/3/1949, p.2, SPR-BPEB; Diário de Notícias, 16/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB.  
246 Idem. 
247 Sobre o assunto ver: NASCIMENTO, Rosana. O “Brasil Colonial” e a exposição do mundo português de 
1940. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 

71 
 

                                                           

http://cidseixas.blogspot.com.br/2015/11/dr-helio.html


era a “mais típica cidade portuguesa do Brasil”. Representativo disso é a saudação dos 

congressistas portugueses que logo após sua chegada em Salvador relataram que já haviam 

percorrido da cidade o suficiente para sentir “que aqui esteve Portugal e aqui se perpetua, no 

cenário e no drama humano, a sua espiritualidade”.248 Por outro lado, em uma nota sobre o 

aniversário de Salvador, o Diário de Notícias exaltou a cidade como a mais valorosa civilização 

do “mundo que o português criou”.249 Essa expressão citada na nota remete justamente ao título 

do livro de Gilberto Freyre publicado em 1940, no contexto do Acordo Cultural Luso-

Brasileiro, no qual exaltava a capacidade da colonização portuguesa, sobretudo no Brasil.250 A 

alegoria da “mais típica cidade portuguesa do Brasil” foi elaborada pelo antropólogo Thales de 

Azevedo no livro Povoamento da cidade do Salvador, uma das obras contempladas pela 

Prefeitura para compor a coleção Evolução Histórica da Cidade do Salvador.251 O estatuto de 

capitalidade lusa no além-mar foi amplamente divulgado nas celebrações do quarto centenário 

cujo sentido era afirmar a primazia da cidade mater do Brasil, atribuindo-lhe os foros de “altar 

da pátria” e exigindo reconhecimento e devoção nacional. Outra fonte que corrobora essa 

interpretação é o cartaz abaixo, elaborado para servir de propagada do Primeiro Congresso, no 

qual fica evidente a predileção dos seus organizadores pelas ligações com a ancestralidade 

portuguesa. 

 

248 Diário de Notícias, 16/3/1949, p. 1, SPR-BPEB. 
249 Diário de Notícias, 29/3/1949, p. 4, SPR-BPEB. 
250 Ver: FREYRE, Gilberto. O mundo que o português criou: aspectos das relações sociais e de cultura do Brasil 
com Portugal e as colônias portuguesas. Rio de Janeiro, Jose Olympio, 1940.  
251 Ver: AZEVEDO, Thales. Povoamento da cidade do Salvador. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2009 [1949], 
pp. 13, 112, 186-7, 378. 
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Figura 11 – Cartaz da propaganda que foi distribuído pela cidade, pelo interior do estado e por diversos 
pontos do país. Diário de Notícias, 18/2/1949, p.3, SPR-BPEB. 

 

O cartaz exibe ao centro as naus portuguesas da saga ultramarina que aportaram e 

fundaram a Cidade do Salvador em 1549, representada pelo brasão da cidade na orla que 

circunda as naus; e nas extremidades afiguram as efígies de Tomé de Souza e do padre Manoel 

de Nóbrega representando, respectivamente, a bravura do civilizador e a energia do catequista 

(não devemos esquecer, em 1949 também se comemorava os quatrocentos anos da presença 

católica no Brasil). Para arrematar, o lusitano Eduardo Dias, quando entrevistado por um 

jornalista no IV Congresso de História Nacional a respeito do Primeiro Congresso de História 

da Bahia declarou que o “inolvidável conclave foi um hino caloroso à obra de Portugal como 

esforçado colonizador”.252 

252 Jornal a Manhã (RJ), 24/4/1949, p.3, BNDIGITAL. Sobre a presença da delegação portuguesa no IV Congresso 
de História Nacional e suas relações com a política cultural luso-brasileira e salazarista ver: GUIMARÃES, Lúcia. 
“IV Congresso de...”; e ______. “Intelectuais portugueses no Silogeu: IV Congresso de História Nacional (1949)”. 
RIHGB, Rio de Janeiro, Vol. 425, nº 425, 2005, p. 57-73. 
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Há ainda que se considerar mais dois eventos que sugerem essa lusofilia das elites 

baianas. Um grupo de portugueses que vivia em Salvador, reuniu-se no Gabinete Português de 

Leitura e resolveu participar das comemorações de Salvador ofertando à cidade um 

“monumento de mármore de Lisboa que será o Padrão”, comemorativo do desembarque de 

Tomé de Souza na Bahia, a ser instalado no bairro da Barra, no local onde era denominado de 

“Ponta do Padrão”. Ao fundo do monumento constaria ainda um painel de azulejos reproduzido 

a cena do desembarque de Tomé de Souza e sua tripulação, como mostra a figura abaixo.253 

 

 
Figura 12 – Padrão e painel oferecido pela colônia portuguesa da Bahia. Desenho do pintor português 

Joaquim Rebucho, inaugurado em 1952. Revista da Colônia Portuguesa da Bahia, Salvador, Ano I, Junho 
de 1955, nº1, p.2, Gabinete Português de Leitura. 

 

253 A Tarde, 10/7/1948, p.2, SPR-BPEB. 
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Figura 13 – Imagem atual do painel. Ele foi reformado pelo ceramista português Eduardo Gomes em 

2003. 

 

O cônego Manoel Barbosa propôs à comissão organizadora do Primeiro Congresso, e 

foi aprovado, que se solicitasse ao governador Mangabeira que o Palácio dos Governadores 

fosse renomeado por “Palácio de Tomé de Souza” e mandasse fundir em bronze a estátua do 

português para substituir a de gesso que existia no saguão do mesmo palácio que havia sido 

modelada pelo escultor italiano Pasquale de Chirico. Segundo Barbosa, o nome de Tomé de 

Souza e a estátua “representariam duas homenagens justas e oportunas ao fundador da 

cidade”.254 Fundida a peça de Tomé, mas o palácio não foi rebatizado. 

Quando tudo parecia acertado sobre o Primeiro Congresso, um acontecimento fatídico 

serviu para realçar as ligações de sua realização com os propósitos enaltecedores dos 

autonomistas. A menos de um mês da abertura, sem que ninguém esperasse, o presidente da 

comissão organizadora, Braz do Amaral, faleceu com seus 86 anos de idade. Ele era acadêmico 

da ALB, membro do IHGB, decano e único membro fundador do IGHB ainda vivo. Segundo 

uma matéria, ele personificava a “quadricentenária capital, como infatigável cultor da sua 

254 Estado da Bahia, 21/9/1948, p.3, SPR-BPEB. Sobre as obras do escultor Pasquale de Chirico ver: FERRANTE, 
Roselene. Entre “deuses de bronze” e “homens de papel”: análise das obras do escultor italiano Pasquale de 
Chirico em Salvador (1906-1944). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2014. 
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história gloriosa”.255 Apesar de “cultor da história”, segundo Paulo Silva, Braz do Amaral tinha 

um passado que tornava desconfortável essa afirmação. Ele teria sido partidário dos projetos 

urbanísticos de aformoseamento urbano do primeiro governo de J. J. Seabra (1912-1916), 

demoliu construções antigas do centro da cidade em prol dos ideais “modernizadores”, 

sobretudo a demolição da Igreja da Ajuda, em 1912.256 

A reunião seguinte da comissão organizadora do Primeiro Congresso foi presidida pelo 

secretário geral, cônego Manoel Barbosa que além de convocar uma assembleia geral para 

eleger o novo presidente propôs que se afixasse, durante o Congresso, o retrato de Braz do 

Amaral na galeria dos fundadores do IGHB, em homenagem ao ilustre consócio.257 A 

assembleia de eleição do novo presidente do Congresso foi presidida por Frederico Edelweiss 

sendo indicado o prefeito Wanderley Pinho para ocupar a vaga, proposta “aceita sob salva de 

palmas de todos os presentes”. Segundo a comissão, a indicação se justificava “não só por 

razões de ordem intelectual, pois se trata de um dos historiadores baianos mais acatados” mas, 

também, pela circunstância de, “no momento, exercer as altas funções de Prefeito desta Cidade 

do Salvador”.258 À semelhança de Braz do Amaral, o novo presidente também personificava a 

aristocracia baiana ciosa de suas tradições e, diferente de Amaral, tinha um histórico de defesa 

da manutenção dos monumentos arquitetônicos antigos de Salvador o que talvez o credenciava 

ainda mais para assumir o cargo.259 No caso, se bateu com denodo pela preservação do engenho 

de sua família. No mesmo mês de março, Wanderley Pinho também foi eleito para ocupar a 

cadeira número um da Academia de Letras da Bahia, sucedendo Afrânio Peixoto, ou seja, lhe 

foi um ano de consagração intelectual, o que reforça ainda mais o argumento das relações entre 

255 Braz do Amaral faleceu no dia 2 de fevereiro de 1949. A Tarde, 3/2/1949, p.2, SPR-BPEB. Outra matéria o 
considerava como o “cabeça das comemorações”. Estado da Bahia, 3/2/1949, p.3, SPR-BPEB. O funeral de Braz 
do Amaral contou com a presença de Mangabeira e Wanderley Pinho que auxiliaram na condução do féretro. Ver: 
A Tarde, 4/2/1949, p.2, SPR-BPEB; e Diário de Notícias, 4/2/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB. 
256 Ver: SILVA, Paulo Santos. Âncoras de tradição..., p. 200. Sobre o posicionamento de Braz do Amaral ver 
também: ALBUQUERQUE, Wlamyra. Algazarra nas Ruas..., p.32. 
257 A Tarde, 5/2/1949, p.2, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 5/2/1949, p.3, SPR-BPEB. 
258 Citações de: A Tarde, 10/3/1949, p.2, SPR-BPEB. Também noticiado em: Diário de Notícias, 10/3/1949, p.3, 
SPR-BPEB e Estado da Bahia, 10/3/1949, p.3, SPR-BPEB. A escolha de Wanderley Pinho para presidir o 
Congresso ganhou uma narrativa diversa, anedótica, na memória de Consuelo Pondé (presidente do IGHB de 
1996-2015) que a contou da seguinte forma: Segundo a memória dela a comissão teria escolhido Bernardino de 
Souza, que estava no Rio de Janeiro, mas ele morreu (na verdade ele havia falecido antes de Amaral). A comissão 
teria se perguntado: “Quem vai ser agora?”. Magalhães Neto (vice-presidente do IGHB) que, segundo ela “era 
supersticioso, disse: ‘Eu não quero ser presidente. Botem outro’”. Wanderley assumiu. Ver: PONDÉ, Consuelo. 
“‘Todo povo tem que ter a sua história’”. In: A Tarde, 24/3/2014. Entrevista concedida a jornalista Cleidiana 
Ramos. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/consuelo-ponde-todo-povo-tem-que-ter-
a-sua-historia-1578153>. Acesso em 7/4/2015. 
259 Sobre a posição de Wanderley Pinho sobre a defesa do patrimônio arquitetônico da cidade ver: SILVA, Paulo 
Santos. Âncoras de tradição..., p. 200. 
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as elites letradas e o exercício da política.260 Inclusive, o lema da Academia de Letras da Bahia 

era “servir à Pátria, honrando as letras”.261 

 

A retórica do Primeiro Congresso de História da Bahia 

 

 Aos dezoito dias do mês de março de 1949, o prefeito Wanderley Pinho, na função de 

presidente da comissão do Primeiro Congresso, declarou aberta a sessão preparatória na qual 

foram apresentadas as credenciais dos congressistas, elegeram-se os presidentes e secretários 

das mesas e das comissões do Congresso e designaram-se os oradores oficiais das diversas 

solenidades programadas.262 De antemão uma nota no Estado da Bahia anunciava que estava 

assegurado “o êxito deste importante certame” pois a cidade congregaria “a elite cultural 

brasileira e portuguesa” para o “estudo da História baiana”, sem a qual seria “inteiramente 

impossível conhecer a história do Brasil”. Ao mesmo tempo o autor da nota chamava atenção 

para que os visitantes também percebessem o vigor da Bahia daquele presente cujas obras 

públicas se faziam notar por toda cidade como a construção de estradas e hospitais, escolas, 

hotel, teatro etc.  Era também essa Bahia que almejavam apresentar ao Brasil “através dos 

homens ilustres que tem olhos e sensibilidade para nos ver e sentir”.263 Como na figura do deus 

romano Janus, as elites baianas voltavam-se para o passado fincados no presente e projetando 

o futuro. 

 O Primeiro Congresso foi aberto em sessão solene, presidida pelo governador 

Mangabeira, no auditório do Instituto Normal em dezenove de março.264 Mangabeira 

pronunciou um discurso no qual saudou efusivamente os promotores do evento e os 

participantes, e referiu-se à Bahia como um “altar da Pátria”, pois teria sido nela que havia 

brotado “a unidade brasileira, a sua primeira sede”.265 Continuou seu discurso enumerando, 

minunciosamente, a abundante incidência e importância quadricentenária dos baianos na 

história nacional citando, por exemplo, o período colonial; o apoio a D. Pedro I com a saga do 

260 O jornal O Momento, em tom de sarcasmo, comentou sobre a eleição de Wanderley Pinho dizendo que “ser 
imortal não é coisa de homem comum. É privilégio de uns tantos senhores e poucas senhoras”. Ver: O Momento, 
13/3/1949, p.3, SPR-BPEB. A posse aconteceu no dia 18 do mesmo mês. Ver: Diário de Notícias, 18/3/1949, p.3 
e 2, SPR-BPEB; e A Tarde, 18/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
261 A Tarde, 18/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
262 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.47; A Tarde, 18/3/1949, p.3, 
SPR-BPEB; A Tarde, 19/3/1949, p.2, SPR-BPEB; Diário de Notícias, 19/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
263 Estado da Bahia, 19/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
264 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p.49. 
265 Idem, p. 61-62. Essa mesma fonte para todas as citações do parágrafo. O discurso de Mangabeira foi publicado 
em diversos jornais: Diário de Notícias, 20/3/1949, p.3, SPR-BPEB; A Tarde, 21/3/1949, p.2 e 11, SPR-BPEB; e 
Estado da Bahia, 21/3/1949, p.3 e 7, SPR-BPEB. 
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dois de julho; os estadistas baianos de Pedro II e o abolicionismo de Castro Alves e Rui Barbosa. 

Para Mangabeira, aquele seria “um ano de luz e glória” para o estado, pois nele se recordariam 

“ao longo dos estudos e trabalhos desta assembleia de historiadores” episódios exemplares “que 

a geração do quarto centenário haverá de honrar, quanto mais souber excedê-la no amor da 

nossa terra, e na decisão de concorrer, mais do que elas concorreram, para servi-la e para 

enaltecê-la”. Como se pode notar, um discurso apologético que visou apresentar o estado como 

um lugar portador de virtudes sem paralelo no conjunto da nacionalidade. 

 

 
Figura 14 – Em cima, aspecto da mesa que presidiu a sessão solene de instalação composta por 

Mangabeira e Wanderley Pinho (dentre outros). Ao lado o deputado Luiz Viana Filho, quando proferia 
seu discurso. Em baixo, o congressista português Hernani Cidade e, ao lado, uma parcela do público que 

lotou o auditório do Instituto Normal. A Tarde, 21/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 

 

Corroborando essa posição, o historiador Luiz Viana Filho (deputado federal pelo 

mesmo partido do governador, a UDN), em discurso de saudação às delegações visitantes 

lembrou da “ingente obra civilizadora de Portugal” e afirmou que aquele seria um momento de 

“gloriosas evocações” num evento que reunia os membros de todos os outros estados do país 

para a “festa da irmã mais velha”, “do coração do Brasil”, para que ficassem com a certeza de 

que “a Bahia continua a ser a Bahia”. Para o deputado, o evento serviria para colocar “o passado 

a serviço do futuro” – mais uma passagem que evidencia a história enquanto mestra da vida.266 

266 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p. 62-4. Também publicado em: 
Estado da Bahia, 21/3/1949, p.3 e 7, SPR-BPEB. 
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As intenções futuristas também foram explicitadas em uma nota do A Tarde que, ao comentar 

sobre o Congresso, afirmou que o evento projetava-se “não só na história, que é o seu assunto, 

como no futuro, que é a sua intenção”.267 

Ernesto Cruz, representante do Pará, discursou em saudação aos congressistas 

brasileiros. Comungando da “hóstia cívica”, exaltou a influência da Bahia na colonização do 

Pará por intermédio da ação catequizadora do Padre Vieira e finalizou almejando satisfazer o 

compromisso “com o povo da Bahia” através do Primeiro Congresso, cuja função, segundo ele, 

seria “encontrar, nos mínimos detalhes, mais elementos que a consagrem definitivamente, não 

apenas no conceito do Brasil, mas, singularmente, na admiração de todos os povos”.268 

A ALB homenageou os congressistas em sessão solene na sede da instituição que 

achava-se “repleta de acadêmicos e convidados especiais, além de autoridades civis e militares, 

representações e a maioria dos congressistas”. O presidente da ALB, Pinto de Carvalho, 

proferiu um discurso “de improviso” parabenizando o Primeiro Congresso por nele ser 

representado “a Bahia imortal” e terminou “enaltecendo Portugal” na pessoa de Hernani 

Cidade.269 Em seguida usou a palavra o acadêmico Hélio Simões que, em nome de todos 

acadêmicos, exaltou o evento e, mais uma vez, expressou a lusofilia dos baianos ao expressar 

que eles seriam “apenas portugueses mais novos”.270 Em seguida, o português Hernani Cidade 

agradeceu às manifestações e realçou os laços entre portugueses e brasileiros, salientando a 

afinidade de pensamento. Para ele, na Bahia, “com um gratíssimo toque no coração” era 

possível sentir, por toda parte, que ali estava “vivo Portugal”.271 Para finalizar, o prof. Filogênio 

Correia, representante do Paraná, agradeceu em nome de todos os congressistas, elencou fatos 

da história da Bahia na qual disse encontrá-la “sempre intemerata na pugna pelo bom nome do 

Brasil” e arrematou que o estado “resume e representa neste sodalício augusto, as glórias mais 

puras e as mais sadias realizações do Brasil”.272 

 Ao lado das programações acadêmicas, o governador reservou diversas inaugurações de 

obras públicas que se realizavam por toda a cidade demonstrando seu vigor. Uma nota no 

267 A Tarde, 22/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
268 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p. 64-5. Também publicado 
com o título “Consagração da Bahia pelo estudo de sua história” em: Diário de Notícias, 22/3/1949, p.3 e 2, SPR-
BPEB. 
269 Diário de Notícias, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB. Pinto de Carvalho havia reivindicado para a Bahia, em 1923, 
quando comemorava-se o centenário da independência do Brasil, a glória da independência do Brasil sem a qual, 
segundo ele, não teria sido efetivada sem o auxílio dos baianos. 
270 Idem; e Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
271 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p. 65. 
272 Diário de Notícias, 23/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB. Também publicado em: O Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3 
e 7, SPR-BPEB. 

79 
 

                                                           



Estado da Bahia comentava que os congressistas que vieram ver a “Bahia-museu” também 

encontrariam uma “oficina em completa atividade”, como havia se referido o próprio 

Mangabeira. Segundo a nota, aquela era uma oportunidade “de conhecer a outra Bahia, a que 

não está nos compêndios de história, que não se encontra nas teses e nos debates do importante 

conclave, porque é uma nova Bahia de nossos tempos, respeitando e venerando a passada, mas 

não desejando viver com os olhos voltados para trás e sim dando ao país inteiro o exemplo” 

que conseguiram “graças ao amadurecido espírito dos nossos homens públicos”. E concluía que 

o estado encontrava seu verdadeiro destino na “conciliação do passado com o presente”.273 

Em entrevista ao Estado da Bahia, o cônego Manoel Barbosa disse que estava 

“satisfeitíssimo com o êxito alcançado”.274 Além de enaltecer o estado, os diversos discursos 

oficiais pronunciados indicam que o evento foi, de fato, como disse Eduardo Dias, um “hino 

caloroso à obra de Portugal”. A Câmara Municipal ofereceu um banquete aos congressistas cujo 

discurso oficial de saudação ficou a cargo do vereador Arnaldo Silveira (PSD) que também 

rendeu loas a Portugal.275 Em acréscimo, para o vereador Álvaro da Franca Rocha (UDN) que 

discursou, no banquete, em saudação ao presidente da República representado pelo Ministro da 

Educação Clemente Mariani, a Bahia não teria falhado seu destino de “origem e núcleo primeiro 

da nacionalidade” como uma “grande obra dos lusitanos”.276 David Carneiro, outro 

representante do Paraná, em discurso de agradecimento pelo banquete oferecido aos 

congressistas, condensou esses discursos ao dizer que a Bahia simbolizava “o fulcro em que se 

apoiaram as alavancas da civilização plantada pelos nossos antepassados lusitanos na América 

do Sul”. E captou, exatamente, a mensagem que as elites baianas queriam divulgar ao relatar 

ter “ouvido reiteradamente” durante o Primeiro Congresso que a Bahia era “a província de todos 

os brasileiros de outros estados” pelo muito que “naquele solo, com o sangue de seus filhos, se 

realizou na evolução nacional”.277 

O discurso de encerramento do Primeiro Congresso foi pronunciado pelo senador da 

Bahia Aloísio de Carvalho Filho (UDN) que apreciou a história da Bahia e o seu papel como 

principal capítulo da história do Brasil, resumiu o evento e esclareceu que a escolha do lema 

“sirva o passado de exemplos ao futuro” foi feita “intencionalmente” para dar “a história um 

273 O Estado da Bahia, 25/3/1949, p.2, SPR-BPEB. Foram inaugurados: o leprosário de Águas Claras; a Avenida 
Amaralina; serviços do Arquivo Público; estação de passageiros; frigorífico do Estado; início da construção da 
Avenida do Centenário etc. 
274 Estado da Bahia, 26/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
275 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB e A Tarde, 28/3/1949, p. 2 e 4, SPR-BPEB. 
276 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB. 
277 A Tarde, 28/3/1949, p.2 e 4, SPR-BPEB. 
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papel atuante” e dela se recolheram o que pudesse favorecer ao seu tempo, à Bahia, “a se libertar 

do fatalismo” que a grassava inspirando-lhe confiança em seus destinos. Ele ainda defendeu, 

em seu discurso, dos efetivos “ensinamentos ou sugestões” que a elucidação do passado poderia 

dar ao futuro.278 Também discursou o prefeito Wanderley Pinho que salientou o trabalho dos 

congressistas e destacou a atuação da Bahia e dos baianos “que enobrecem o berço da 

civilização brasileira”.279 Para o congressista português Eduardo Dias, o Primeiro Congresso 

“teve um êxito soberbo”.280 A Revista da Semana publicou uma reportagem especial sobre o 

Primeiro Congresso, amplamente ilustrada com fotografias do evento. O repórter Adalberto 

Mendes afirmou que “jamais um conclave dessa natureza teve transcurso igual”,281 preitos que 

atestam o êxito do evento. 

Em complemento às atividades científicas, foi oferecido aos congressistas uma robusta 

programação cultural que incluía: visita ao Paço Municipal, ao túmulo de Catarina Caramuru 

na Igreja da Graça e aos bairros de Itapagipe, Montserrat e Cruz do Pascoal. Foram também em 

diversas igrejas e conventos como à Basílica do Bonfim, Matriz do Pilar, Convento do Carmo, 

Convento do Desterro e da Lapa, Igreja de Santo Antônio da Barra, Basílica da Conceição da 

Praia e Santa Casa de Misericórdia. Visitaram o Museu do Estado, a Faculdade de Medicina, a 

Fortaleza de São Pedro, monumentos como o da visita de D. João VI e do Dois de Julho e Farol 

da Barra. Além disso houve um passeio marítimo pela Baía de Todos os Santos e excursões à 

Candeias pela ferrovia da Calçada para visitar campos petrolíferos; à Praia do Forte e com 

direito a visitas às ruínas da Casa da Torre e excursão ao Recôncavo passando por Feira de 

Santana, São Gonçalo, Santo Amaro, Cachoeira, São Felix, Muritiba e Cruz das Almas.282 A 

agenda se encerrava com a assistência do grande cortejo cívico que apresentou, visualmente, 

grande parte dos temas históricos apresentados no Primeiro Congresso. Esse será o tema do 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

278 CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 1955, Salvador. Anais..., Vol.1, p. 81-83. 
279 Estado da Bahia, 30/3/1949, p.3 e 7, SPR-BPEB. 
280 Jornal a Manhã (RJ), 24/4/1949, p.3, BNDIGITAL. 
281 “Primeiro Congresso de História da Bahia”. In: Revista da Semana, Rio de Janeiro, nº19, 7/5/1949, p. 32-35. 
282 A Tarde, 17/2/1949, p.2 e 8, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 17/2/1949, p.3, SPR-BPEB e PRIMEIRO 
CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA. Caderno de programação. Bahia, Imprensa Glória, 1949, SPR-
BPEB. 
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CAPÍTULO III 
Teatralização da memória e usos do passado 

 
 
 Néstor Canclini afirmou que toda política é feita, em parte, com recursos teatrais.283 

Essa asserção me foi oportuna para que pudesse pensar, sobretudo, o objeto desse capítulo: a 

encenação – celebrativa, cívica e pública – da História da Bahia. Apresentada em forma de 

cortejo, ela foi a parte culminante e mais comentada das comemorações do quarto centenário. 

A comunicóloga Daniela Matos reservou-lhe um capítulo de sua dissertação. Neste, analisou a 

“construção de narrativas identitárias” por parte “do poder público no aniversário de fundação 

da cidade do Salvador” e, especificamente, na encenação.284 Retomarei essa análise do cortejo 

com o interesse de compreender tanto o modo como a história da Bahia foi representada nas 

ruas da cidade aniversariante quanto os sentidos e significados atribuídos ao espetáculo pela 

produção e pela coordenação do evento. Portanto, algumas perguntas são fundamentais para a 

análise desse tipo de evento: como o cortejo apresentou a História da Bahia? Quais temas do 

passado foram selecionados como utilizáveis para os propósitos comemoracionistas? Quais 

usos foram feitos da encenação pública do passado? Essas são as questões que procurarei 

responder ao longo do capítulo. 

 

O palco, os temas, o figurino e o elenco 

 

A referência à ideia de se realizar um desfile com temas históricos já aparece no primeiro 

esboço das comemorações de 1948, mas as ações para sua concretude só foram tomadas a 

menos de dois meses antes de sua realização, fato que seria propagandeado como um recorde 

mundial em tempo de execução, haja vista a grandiosidade alcançada.285 O desfile foi 

idealizado pelo prefeito Wanderley Pinho, que se inspirou no “grande cortejo” do VIII 

Centenário da Tomada de Lisboa aos Mouros, comemoração salazarista encenada em Portugal 

283 Ver: CANCLINI, Néstor. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo, EDUSP, 
2003, p.163. 
284 Ver: MATOS, Daniela. A identidade baiana nos discursos oficiais – uma análise das narrativas de 
comemoração pela fundação de Salvador. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Culturas Contemporâneas). 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004. A dissertação foi resumida e publicada em artigo: MATOS, 
Daniela. “A política da comemoração – discursos oficiais nas celebrações dos 400 e 450 anos de Salvador”. In: 
RUBIM, Linda; MIRANDA, Nadja (orgs.). Estudos da festa. Salvador, Edufba, 2012, p. 183-203. 
285 Sobre o esboço da programação ver: A Tarde, 20/4/1948, p.2, SPR-BPEB. Sobre a propaganda do tempo recorde 
de produção do cortejo ver: A Tarde, 21/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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em 1947.286 Não deixa de ser curioso notar que Wanderley Pinho, um autonomista que 

combateu o Estado Novo, parece não ter se percebido incoerente ao se inspirar justamente em 

um evento realizado pelo regime ditatorial português liderado por Antonio de Oliveira Salazar 

que, à semelhança do Brasil, também se chamava de Estado Novo, mas que – diferentemente 

daqui – ainda vigorava em 1949. 

Nada no cortejo soteropolitano foi feito de forma aleatória, muito menos arbitrária. 

Tanto a escolha dos eventos a serem rememorados quanto o trajeto percorrido foram muito bem 

pensados e discutidos. Ambos foram debatidos e aprovados por historiadores em sessão no 

IGHB presidida por Wanderley Pinho em fevereiro de 1949. Ficou acertado que seriam 

apresentadas “todas as figuras mais representativas da história da Bahia, desde a fundação”, tais 

como Tomé de Souza, bispo D. Marcos Teixeira, Visconde de Pirajá, Castro Alves, Maria 

Quitéria etc.287 Também ficou combinado que o cortejo sairia de um ponto a outro da cidade 

alta, repisando o antigo caminho do Conselho. A partida sairia da praça da Igreja da Vitória, na 

tarde de 29 de março, percorreria a Avenida Sete de Setembro, a Praça Castro Alves, a Rua 

Chile, a Praça Municipal, até a Praça da Sé, onde se dissolveria.288 Ainda que a cidade baixa 

tenha ficado de fora, utilizou-se para palco boa parte do sítio histórico relacionado ao passado 

quadricentenário dos soteropolitanos. 

Para organizar o desfile, a Prefeitura contratou o dramaturgo e cineasta português 

Eduardo Chianca de Garcia, que trazia no currículo a colaboração com Leitão de Barros na 

direção artística da produção do inspirador precedente português de 1947.289 Garcia era “nome 

dos mais conhecidos nos meios artísticos” e, naquele momento, residia no Rio de Janeiro onde 

destacava-se por sua atuação nos teatros de revista. Ali fez fama montando e dirigindo 

espetáculos que foram apresentados, sobretudo, no famoso Cassino da Urca – local de grande 

agitação social e prestígio cultural na época.290 Ao que tudo indica, Chianca de Garcia já tinha 

alguma familiaridade com a Bahia ou com o imaginário que se divulgava sobre ela. Em 1943, 

por exemplo, fez parceria em composição musical com Vicente Paiva no samba intitulado 

Exaltação à Bahia, gravado no mesmo ano por Heleninha Costa. Na letra, há referências a 

azeite de dendê, nego bamba, Castro Alves, Rui Barbosa, convento, macumba, batuque, samba, 

286 O cortejo português foi, inclusive, noticiado na imprensa baiana, ver: A Tarde, 6/5/1947, p.2, IGHB. Numa 
nota da prefeitura publicada na imprensa há uma referência direta da inspiração no evento português, ver: A Tarde, 
11/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
287 A Tarde, 3/2/1949, p.2, SPR-BPEB. 
288 Diário de Notícias, 20/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB. 
289 Sobre a contratação de Chianca de Garcia e sua relação com o préstito de Portugal ver: A Tarde, 24/3/1949, 
p.2, SPR-BPEB. 
290 Diário de Notícias, 19/1/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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igrejas de ouro, morenas e balangandãs.291 Nem tudo isso, diga-se logo, foi encenado na Bahia 

de 1949. Quando foi para Salvador, Chianca de Garcia deixou em cartaz, no teatro Carlos 

Gomes, no Rio, uma temporada da peça carnavalesca que estava fazendo sucesso intitulada 

Chiquita Bacana (cuja marchinha homônima ganhou o carnaval carioca daquele ano).292 A letra 

da marchinha se refere a uma personagem – Chiquita Bacana – “lá da Martinica”, colônia 

francesa que, assim como a Bahia, possuía grande quantidade de descendentes de africanos (no 

passado submetidos à escravidão). No Brasil, igualmente, era um hábito associar a ampla 

presença afrodescendente à Bahia.293 

Chianca levou consigo uma equipe composta pelo pintor e cenógrafo Armando Iglezias 

(que havia ganhado medalha de ouro em 1949 como o melhor cenógrafo); José de Alencar, 

diretor e técnico em montagem de cenários e carros alegóricos; Helena Soares, “a mais famosa 

costureira do Brasil” que havia sido diretora dos ateliês do Cassino da Urca por dez anos; e o 

jovem figurinista Aelson, “hábil na arte”.294 

Wanderley Pinho deve ter feito uma boa proposta pecuniária que convencesse Garcia 

vir a Salvador, pois, como deu a entender a imprensa baiana, o prefeito empregava “todo seu 

desvelo”.295 Ademais, era propagandeado que o cortejo, “faustuoso”, seria “o ponto alto” das 

festividades.296 Uma nota publicada no Diário de Notícias criticava, duramente, a atenção do 

prefeito para com a passeata histórica em detrimento de problemas como “os buracos das ruas 

ou para a sujeira de muitas delas”, e indicava que a Assembleia Legislativa estava estranhando 

os gastos excessivos, “mais de 1 milhão de cruzeiros” (destinados ao evento). Em acréscimo, 

caracterizava a natureza “precária e démodé” do programa da Prefeitura e antecipava, com 

pessimismo, que povo não ficaria “embasbacado com a famosa passeata que é um pastiche do 

que o governo totalitário de Salazar pretendeu empolgar a população de Lisboa” mas, ao 

contrário, assistiria senão indignado, apáticos “a tanto desfile inútil de coisas mais inúteis 

ainda”.297 Outra nota, escrita por um sujeito chamado Ari, em O Momento, também criticou os 

291 Sobre Vicente Paiva, compositor, arranjador e diretor musical do Cassino da Urca entre 1934-1945, ver: < 
http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/04/vicente-paiva.html>. Acesso em 28/4/2016. Sobre alguns dados 
biográficos e artísticos de Chianca de Garcia ver: < http://www.dicionariompb.com.br/chianca-de-garcia/dados-
artisticos> e < http://cifrantiga2.blogspot.com.br/2013/01/chianca-de-garcia.html>. Sobre o samba Exaltação à 
Bahia ver: < http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/05/exaltao-bahia.html>. Todos acessados em 28/4/2016. 
292 Sobre a Chiquita Bacana em cartaz ver: Correio da Manhã, RJ, 29/1/1949, p.13; 30/1/1949, p.27 e 16/2/1949, 
p.13, BNDIGITAL.  
293 Para a letra da música Chiquita Bacana ver: <http://cifrantiga3.blogspot.com.br/2006/05/chiquita-
bacana.html>. Acessado em 28/4/2016. 
294 A Tarde, 1/2/1949, p.2, SPR-BPEB; Diário de Notícias, 1/2/1949, p.3, SPR-BPEB; A Tarde, 18/2/1949, p.2, 
SPR-BPEB. 
295 Diário de Notícias, 20/2/1949, p.4, SPR-BPEB. 
296 Diário de Notícias, 19/1/1949, p.3, SPR-BPEB. 
297 Diário de Notícias, 10/3/1949, p.4, SPR-BPEB. 
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altos gastos com o evento, cotando-o em “2 milhões de cruzeiros”, e julgou que o prefeito estava 

possuído “por irrefreável mania de grandeza”, dado insistir em fazer o impossível com dinheiro 

de um povo de um lugar onde o impossível era “alimentar-se bem, morar regularmente, viver 

de modo sadio”. Ari, autor da nota, dizia-se não ser contrário a festas (ao contrário, era “festeiro 

por natureza”), mas não concordava que se gastasse “milhões num único dia, numa tola passeata 

que pouco impressionará por maior que seja a grandiosidade que apresente”.298 Como se vê, 

não faltou quem comentasse sobre uma possível inutilidade do cortejo e os dispendiosos gastos 

que o envolveu. Rebatendo tais críticas Wanderley Pinho, emitiu nota da Prefeitura na qual 

elencava as diversas ações programadas para as comemorações, explicando que o cortejo seria 

promovido “sem mesquinhez, mas com economia”.299 

Para produzi-lo, Chianca de Garcia e sua equipe se instalaram no segundo andar do 

Liceu de Artes de Ofícios da Bahia que funcionava no grandioso e antigo solar Paço do 

Saldanha, edifício histórico construído no século XVIII, cujo portal chamava atenção por sua 

beleza artística como é possível ver nas imagens abaixo. 

 

 

298 O Momento, 12/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
299 A Tarde, 11/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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Figura 15 – À esquerda, vista em conjunto do portal do Paço do Saldanha e à direita: acima, janela com 
balcão de ferro; e abaixo, a suntuosa porta de madeira. O Cruzeiro, 18/6/1949, p.70-71. 

 
Gustavo Barroso, então diretor do Museu Histórico Nacional, dedicou-lhe uma 

reportagem na qual encantava-se com “a mais bela porta do Brasil”.300 Apesar desse detalhe, o 

solar, do jeito que estava, foi descrito por um repórter do A Tarde como “de feio aspecto de 

casa abandonada ou uma dessas estalagens lúgubres que se veem nos filmes”. Ali, operadas por 

mulheres, “mais de dez máquinas de costura” cosiam “indumentárias civis e militares, 

femininas e masculinas, das várias épocas já vividas pela mais antiga cidade do Brasil”.301 A 

jornalista Patrícia Sá Moura indica que Walter Spinelli – alfaiate baiano de ascendência italiana 

cujo famoso slogan era “Adão só não se vestia porque Spinelli não existia” –, foi pessoalmente 

convocado pelo governador Otávio Mangabeira para auxiliar no corte das indumentárias.302 A 

imagem abaixo nos dá uma dimensão visual do ambiente de trabalho para a produção do evento. 

 
Figura 16 – Na imagem é possível ver as costureiras, no interior do Liceu de Arte e Ofícios, no 

intensificado trabalho de confecção da indumentária do cortejo. A Tarde, 18/2/1949, p.2. 
 

300 BARROSO, Gustavo. “A mais bela porta do Brasil”. In: O Cruzeiro, 18/6/1949, p.74, SPR-BPEB. 
301 A Tarde, 18/2/1949, p.2, SPR-BPEB. 
302 MOURA, Patrícia Sá. Walter Spinelli: um alfaiate que Adão não conheceu. Salvador, Assembleia legislativa 
da Bahia, 2010, p.229-242. O memorialista Geraldo Leal também indica a participação do alfaiate na produção da 
indumentária do cortejo. Ver: LEAL, Geraldo da Costa. Pergunte a seu avô: histórias da Cidade da Bahia. 
Salvador, [s.n.], 1996, p.192. 
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O repórter acusou sua dificuldade para ver os desenhos de “12 carros alegóricos”, pois 

Chianca não quis mostrá-los, sob alegação de que não tinha “autorização do prefeito”.303 De 

todo modo, aproveitando a reportagem, Chianca de Garcia fez um apelo pedindo cooperação 

da população para fazerem parte, como atores, do espetáculo. Segundo ele, já se podia contar 

com “umas trezentas pessoas” e informava à população que não deveria haver “motivo de 

acanhamento senão de orgulho”, pois era a primeira vez que se realizava, no Brasil, um 

espetáculo daquele porte. 

Wanderley Pinho também se empenhou ativamente tanto em busca de materiais quanto 

em relação à formação do quadro de atores para cortejo. Há diversas missivas enviadas por ele 

solicitando ajuda e colaboração de outras instituições. Em dezembro de 1948 pede-se a um 

chefe militar, o Comandante da Base Aérea de Salvador, “umas carretas ou carroções” para fins 

de “organização do préstito cívico”.304 Os pedidos continuaram em 1949 e há cartas 

demandando coisas ao general Comandante da 6ª Região e ao comandante da Base Aérea.305 À 

Secretaria de Segurança Pública foi solicitado a autorização de “elementos” (seriam bons?), ou 

seja, soldados, para dar “à evocação histórica de várias figuras e épocas grandeza, seriedade e 

disciplina”.306 Foram encomendados “vinte soldados”307 e “dois oficiais do Exército”.308 Para 

a sonoplastia pediu-se a participação de “seis clarins”309 e da “banda de música Filarmônica”.310 

O presidente da loja de departamentos Mesbla ofereceu gratuitamente pneus e câmaras para 

que voltasse a rodar o primeiro veículo de passageiros a motor que circulou em Salvador, da 

família Lanat, escalado como vedete do préstito.311 Numa manhã de 1938, foi na companhia de 

um Lanat, “um jovem estróina baiano”, que o contato de Ruth Landes foi pegá-la no hotel Chile. 

“Era de família rica, de projeção na sociedade e o pai tinha importado o primeiro automóvel da 

303 A Tarde, 18/2/1949, p.2, SPR-BPEB. A mesma fonte para as demais citações do parágrafo. 
304 “Wanderley Pinho para Comandante da Base Aérea de Salvador”, 16/12/1948. In: Arquivo Histórico Municipal 
de Salvador (doravante citado como AHMS), Cartas e Cartões do Prefeito, 1948, Estante 25, Prateleira 02. 
305 “Wanderley Pinho para General Comandante da 6ª Região” e “Wanderley Pinho para Comandante da Base 
Aérea” ambas enviadas em 9/2/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios do Prefeito, 1931-1955, (1949 – Primeiro 
Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.70 e 71 respectivamente. 
306 “Wanderley Pinho para Secretaria de Segurança Pública”, 9/2/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios do Prefeito, 
1931-1955, (1949 – Primeiro Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.72. 
307 “Wanderley Pinho para General Comandante da 6ª Região”, 22/3/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios do 
Prefeito, 1931-1955, (1949 – Primeiro Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.151. 
308 “Wanderley Pinho para General Comandante da 6ª Região”, 22/3/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios do 
Prefeito, 1931-1955, (1949 – Primeiro Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.150. 
309 “Wanderley Pinho para General Comandante da 6ª Região”, 19/3/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios do 
Prefeito, 1931-1955, (1949 – Primeiro Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.142. 
310 “Wanderley Pinho para Presidente da Filarmônica Carlos Gomes”, 23/3/1949. In: AHMS, Secretaria, Ofícios 
do Prefeito, 1931-1955, (1949 – Primeiro Semestre), Estante 24, Prateleira 1, 2 e 3, p.156. 
311 “Wanderley Pinho para L. L. Saigne”, 28/3/1949. In: AHMS, Secretaria, Cartas e Cartões do Prefeito e 
Secretário, 1949-1952, Estante 25, Prateleira 02. 
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Bahia”. Era também um “branco puro, descendente de recente linhagem francesa” – “louco” 

por norte-americanas. Insistiu “em falar inglês, o que era desagradável”. Disse a Landes que 

pretendia “visitar Nova York para a Feira Mundial e para negociar alguns contratos de 

engenharia”. “Generoso ao extremo”, o tal estróina “colocava a sua pessoa, o seu carro e os 

seus recursos à disposição dos seus amigos ianques”. O maior elogio que lhes fazia era quando 

declarava parecerem “artistas de cinema”.312 

Não necessariamente do agrado de Lanat, a artista de cinema escalada em filme era a 

baiana. Não só presente, como atração brasileira, na dita feira mundial de N. Iorque como 

também na própria cinematografia nacional. Sua imagem foi difundida internacionalmente, de 

forma estilizada, pela atriz e cantora Carmem Miranda cuja primeira aparição vestida de baiana 

se deu em 1939, no filme Banana da Terra, produzido pelo estadunidense Wallace Downey.313 

Na imagem abaixo vê-se a baiana posando para foto em frente ao pavilhão do Brasil montado 

na feira de N. Iorque em 1939, como representativa dos tipos e costumes do Brasil. 

 

 

312 LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2002 [1947], 2ª ed., p.109. 
313 Sobre Carmem Miranda e a criação e incorporação da personagem da baiana ver: SCHPUN, Mônica Raisa. 
“Carmem Miranda, uma star imigrante”. In: Revista de Antropologia, SP, USP, 2008, v.51, nº2, p. 451-471; e 
DINIZ, Anna Carolina. A cicerone luso-brasileira na América. O nacional e o regional na performance de Carmem 
Miranda. Dissertação (Mestrado em Comunicação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 
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Figura 17 – Baiana representando o costume do Brasil. New York Public Library, Digital Collections, 
New York World's Fair 1939-40 Records, Manuscripts and Archives Division, “Exhibit- Costume”. 

Disponível em: http://digitalcollections.nypl.org/items/5e66b3e8-d5cb-d471-e040-e00a180654d7. Acesso 
em 25/6/2016. 

 

Apesar de sua estrela em ascensão, parece ter havido alguma dificuldade em produzir 

as indumentárias referentes ao estilo – dito tradicional – das baianas, tendo saído urgentes 

apelos na imprensa solicitando que, quem as possuísse, colocasse “à disposição” do pessoal da 

produção.314 Por outro lado, visitados por membros da imprensa e difundidos nos jornais, os 

ensaios aguçavam a curiosidade geral.315 Nesse sentido, o historiador Raimundo Girão, 

representante do Ceará que participava do Primeiro Congresso disse, em entrevista, estar “na 

expectativa quanto ao grande cortejo cívico histórico” e, ao contrário das críticas anteriormente 

citadas, assinalava que o evento seria a “maior manifestação já feita”.316 Do mesmo modo, o 

gaúcho Walter Spalding, sugeria, entusiasmadamente, que a encenação deveria ser feita de “5 

em 5 anos em todos os estados do Brasil, afim de que fosse feita uma lembrança histórica da 

nossa pátria”.317 Na imagem abaixo, referente ao primeiro ensaio, vemos uma parte do grupo 

de atrizes, atores e praças, escalados para o século XVI. 

 
Figura 18 – Parte do elenco no primeiro ensaio do cortejo. A Tarde, 9/3/1949, p.2. 

314 A Tarde, 11/3/1949, p.8, SPR-BPEB e Diário de Notícias, 12/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
315 Notícias sobre o primeiro ensaio foram publicadas em: A Tarde, 9/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
316 Diário de Notícias, 19/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
317 Idem. 
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Toda a montagem do espetáculo teve a participação direta do prefeito soteropolitano 

que, segundo Chianca de Garcia, frequentemente estava no Liceu, inspecionando-o.318 Também 

o governador Mangabeira, o diretor do A Tarde, Simões Filho e o historiador Pedro Calmon 

passaram por lá a fim de ver o andamento dos preparativos. Segundo a reportagem, foram 

recebidos por “uma onda de simpatia, recebendo aplausos e cumprimentos das senhorinhas e 

rapazes presentes”.319 O jornalista indica também que “centenas de operários” trabalhavam nos 

retoques da “apresentação luxuosa de modas e costumes, de vestuários e cenas” e que um 

cortejo de tal importância só poderia ter sido “idealizado e realizado na Bahia”, assim 

gabaritada por ter “quatro séculos de uma tradição opulenta” e por conservar “a fidelidade ao 

seu nobre passado”; com prestimoso concurso de homens e mulheres a trabalharem com 

disciplina e obediência. Ademais, o préstito anunciava-se como “um argumento” de que o 

estado “se imortaliza nas glórias incontestáveis de sua formação” e finaliza reverberando o 

bordão autonomista: a Bahia “continua, sim senhores, continuará a ser a Bahia!”. 

 

318 A Tarde, 18/2/1949, p.2, SPR-BPEB. Há também um comentário em outra matéria que diz que o prefeito 
comparecia diariamente ao Liceu. Ver: A Tarde, 9/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
319 A Tarde, 25/3/1949, p.2, SPR-BPEB. A mesma fonte mais as demais citações do parágrafo. 
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Figura 19 – Uma das “atrizes” vestida como uma dama do século XVII mostrando a Simões Filho como se 

portaria no evento. A Tarde, 25/3/1949, p.2. 
 

Um camarote foi especialmente montado no Campo Grande, em frente à casa do 

Arcebispo, para acomodar os ilustres convidados que assistiriam ao cortejo. Nele deveriam ter 

acesso, apenas portando o ingresso, os representantes oficiais de todos os estados, senadores, 

prefeitos, deputados, membros dos Institutos Históricos e das Academias de Letras do país, 

jornalistas, generais, secretários de estado e os nomes de destaque social.320 

No intuito de esclarecer a finalidade da encenação foram publicadas, na imprensa, 

diversas descrições detalhadas do que seria apresentado com o objetivo de propiciar à 

população uma compreensão prévia do que seria visualizado.321 Abordado por um repórter de 

A Tarde, o prefeito declarou que a cerimônia visava dar um “espetáculo de beleza, harmonia, 

ritmo e ao mesmo tempo uma lição de história ao povo, dizendo-lhe, de forma sugestiva, o que 

se comemora, a razão das festas centenárias”. A exibição se destinava “sobretudo ao povo”: sua 

função seria “emocionar e provocar entusiasmo cívico”.322 Desse modo, além do caráter 

320 Diário de Notícias, 29/3/1949, p.1 e 13, SPR-BPEB. 
321 Ver: A Tarde, 23/3/1949, p.2 e 10, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB; Diário de 
Notícias, 24/3/1949, p.8, SPR-BPEB e O Momento, 24/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
322 A Tarde, 24/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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pedagógico, esperava-se do expectador identificação, simpatia, emoção e, quem sabe, pulsação 

cívica com o que seria exibido. 

As diversas publicações informativas partiram de alguns receios dos organizadores. 

Notícias na imprensa sugerem que a população estava indagando, ou resenhando, se o préstito 

seria uma espécie de carnaval fora de hora ou um novo e grande cordão carnavalesco, com as 

costumeiras algazarras. Numa reportagem do A Tarde, o prefeito, talvez irritado, pronunciou-

se publicamente e declarou “não ter cabimento, em absoluto, o que se propala em torno do 

cortejo. Nenhum carnaval haverá com a saída do préstito”.323 Ao contrário, indicava que todos 

deveriam emular espírito cívico e patriótico e aplaudir o cortejo com vibração e orgulho, o que 

denota a importância dos soldados no seu papel de dar seriedade e ordem à evocação de figuras 

e momentos da maior grandeza do solo baiano. Em outro momento, Chianca de Garcia reforçou 

as palavras do prefeito ao dizer que não havia “razões para aglomerações e brincadeiras”, pois 

não se tratava “de uma festa de carnaval, e sim de uma alta lição de história”.324 Portanto, ao 

contrário do tom de galhofa que tem definido, atualmente, determinada produção de narrativas 

históricas sobre temas brasileiros, hoje vendidos nas livrarias de aeroportos, naquele evento a 

coisa era em outro tom.325 O principal objetivo da evocação histórica não era entreter nem 

pilheriar, mas estimular sentimentos grandiosos, com a Bahia e os autonomistas em evidência 

(enfim de volta ao comando político do estado). 

Havia uma preocupação latente de que o povo se apropriasse das ruas na hora da 

passagem do cortejo.326 Visando evitar algazarras, algumas medidas foram adotadas pela 

prefeitura acentuando o cuidado rigoroso de como a população deveria se portar para que o 

espetáculo alcançasse o êxito em seu sentido pleno, a saber, a compreensão da “importância da 

Bahia na história do Brasil”.327 Diferente da tribuna reservada aos convidados ilustres, em 

reunião com autoridades e jornalistas, o prefeito definiu que o povo assistiria o desfile em pé, 

nos passeios das ruas, e que não seria permitido o tráfego de pedestres e de veículos pelo cenário 

das ruas evitando a “perturbação do desfile”. Também não seria permitido o uso de cadeiras.328 

323 A Tarde, 9/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
324 A Tarde, 21/3/1949, p.2 e 11, SPR-BPEB. 
325 Para uma crítica sobre autores que contam e divulgam, popularmente, a história em tom de pilhéria, tais como 
Eduardo Bueno e Leandro Narloch, ver: MALERBA, Jurandir. “Acadêmicos na berlinda ou como cada um escreve 
a História?: uma reflexão sobre o embate entre historiadores acadêmicos e não acadêmicos no Brasil à luz dos 
debates sobre Public History”. In: História da Historiografia, Outro Preto, n.15, Agosto, 2014, p. 27-50. 
326 A Tarde, 21/3/1949, p.2 e 11, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 
29/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
327 A Tarde, 29/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
328A Tarde, 20/3/1949, p.3 e 2, SPR-BPEB; O Momento, 21/3/1949, p.2, SPR-BPEB; A Tarde, 21/3/1949, p.2 e 
11, SPR-BPEB; A Tarde, 22/3/1949, p.10, SPR-BPEB e A Tarde, 24/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
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Um repórter do Estado da Bahia, preocupado por algumas ruas serem estreitas e 

sobrecarregadas de postes, indicou alguns locais propícios para que o povo estacionasse como 

o Corredor da Vitória, Campo Grande, Mercês, Piedade etc.329 

Além das medidas acima, uma portaria do secretário de Segurança Pública informava 

que seriam colocados cordões de isolamento sob a vigilância de guardas civis e corporações 

militares em toda a extensão da avenida Sete de Setembro para assegurar a contenção do povo 

às suas margens.330 Embora não fosse como o carnaval soteropolitano hodierno, em que a corda 

separa quem comprou o seu abadá e quem vai pipocar no lado de fora, o cordão cívico de 1949 

apartava o povo da História, sob vistas da tropa. Um sentimento geral de uma vibração 

patriótica irmanaria a todos, esperando-se do comportamento popular a retumbante ovação.331 

Desse modo, excetuando os integrantes do desfile, o povo teve a função de coadjuvante, talvez 

até vigiado, cujo papel era lotar as ruas e aplaudir o espetáculo. 

 

 
Figura 20 – Ao fundo da imagem é possível ver as cordas que delimitaram o espaço de onde o povo 

deveria permanecer. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.16. 
 

Às vésperas do desfile, os repórteres do jornal A Tarde visitaram o local onde se 

encontravam os carros alegóricos, no largo da Graça. Os trabalhadores em ritmo acelerado 

davam os últimos acabamentos, como é possível ver na imagem abaixo, pairando ainda uma 

329 Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
330 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.8 e 2, SPR-BPEB e A Tarde, 29/3/1949, p.15, SPR-BPEB. 
331 Estado da Bahia, 28/3/1949, p.5, SPR-BPEB e A Tarde, 29/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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apreensão ocasionada pela possibilidade de chuvas.332 Os integrantes do cortejo foram 

convocados para a concentração, às nove horas do dia 29 de março: as moças ficariam no solar 

Costa Pinto e os rapazes no barracão da Circular, extinta companhia de transporte coletivo. Dali 

ganharia forma o desfile dos quatro séculos que acompanharemos no próximo tópico.333   

 

 
Figura 21 – Detalhe da véspera da apresentação. Na imagem é possível ver, no canto direto e ao centro, 

trabalhadores dando os últimos retoques nos carros. A Tarde, 29/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
 
 

Apologia da História 

 

Denominado de “Cortejo dos quatro séculos”, o desfile foi composto por doze carros 

alegóricos, exposto em cinco atos divididos por séculos (XVI ao XX). Congregaram-se mais 

de mil participantes voluntários. O espetáculo foi fotograficamente capturado pelas lentes 

habilidosas de Voltaire Fraga, Adriano Messeder e Silvanisio Pinheiro, e publicadas num álbum 

comemorativo para servir de recordação das comemorações e propaganda política do governo 

Mangabeira.334 O álbum, publicado já em dezembro de 1949, foi composto tanto de fotografias 

quanto de textos que recordavam – segundo os autores – as “grandezas históricas” da Bahia do 

passado e daquele presente. O desfile também foi registrado em filme de nove minutos, 

patrocinado pela Prefeitura, filmado pelo cirurgião dentista Alexandre Robatto Filho intitulado 

Quatro séculos em desfile.335 Segundo André Setaro, crítico de cinema, Robatto disse, em uma 

entrevista, que conseguiu vender mais de uma centena de cópias do filme, sobretudo aos 

332 A Tarde, 29/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
333 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.8, SPR-BPEB; A Tarde, 28/3/1949, p.3, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 
28/3/1949, p.8, SPR-BPEB. 
334 QUATRO Séculos de História da Bahia. Edição comemorativa do quarto centenário de Salvador. Revista fiscal 
da Bahia. Salvador, 1949. 
335 DESFILE dos quatro séculos. Direção: Alexandre Robatto Filho. Salvador, 1949, 16mm. Recentemente esse 
vídeo vou relançado em coletânea de vídeos de Robatto Filho. Ver: Filma Robatto. Coletânea de curta-
documentários, Estúdio Sonia Robatto, 2013, 1 DVD. 
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membros que figuraram no desfile.336 Há ainda um robusto livro com 460 páginas publicado 

em 1951, organizado pelo historiador Afonso Ruy a pedido do governo do estado, intitulado 

Glorificação da Bahia no qual foram reunidas as memórias de todos os eventos ligados às 

comemorações quadricentenárias.337 Essas ações documentais explicitam também as políticas 

propagandísticas do estado e de gestão da memória que se constituíam ao mesmo instante em 

que o evento acontecia. Além das notícias veiculadas na imprensa, a análise das fotografias 

reunidas no álbum, as imagens veiculadas no vídeo e o livro memorialístico servem-nos de 

importantes fontes documentais que possibilitam visualizar as representações da história que 

foram apresentadas no desfile. 

Na tarde do dia 29 de março “toda uma onda popular se aglomerava nas ruas aguardando 

o cortejo, com ânsia e impaciência” que só começou às 15 horas, com o sol brilhante, depois de 

uma manhã chuvosa.338 Como se vê na imagem abaixo, um robusto carro alegórico 

representando a frota portuguesa de Tomé de Souza abriu o desfile. Para as elites letradas 

baianas o quadricentenário era contado – claro – a partir de 1549, com a fundação da cidade 

pelos portugueses. Desse modo silenciava-se sobre todo um passado de povoamento indígena. 

 

 
Figura 22 – Representação das naus portuguesas que aportaram no Brasil em 1549 com Tomé de Souza. 

QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.15. 
 

336 SETARO, André. Panorama do cinema baiano. Salvador, FUNCEB, 2010, p.27. Sobre a produção 
cinematográfica de Alexandre Robatto Filho sobre a Bahia ver: COIMBRA, Ana Luiza. Memórias e imagens da 
Bahia no documentário de Alexandre Robatto Filho. Dissertação (Mestrado em Memória, Linguagem e 
Sociedade). UESB, Vitória da Conquista, 2011. 
337 RUY, Afonso (org). Glorificação da Bahia: no IV Centenário da Fundação da Cidade do Salvador e 
Estabelecimento do Governo Geral. Salvador: Imprensa Oficial, 1951. 
338 Estado da Bahia, 30/3/1949, p.5, SPR-BPEB e A Tarde, 30/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
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Na sequência surgiu a ala do século XVI e nela constou representações de capitães de 

frotas, homens d’armas, os primeiros fidalgos, “patriarcas da civilização”, e os construtores 

(pedreiros, carpinteiros, oleiros etc) que edificaram a cidade “berço do Brasil”.339 No discurso 

simbólico da encenação, o país, no geral, e a Bahia, em particular, eram caracterizados como 

herdeiros diretos do processo de expansão europeia levado aos trópicos pelos portugueses. 

Exaltou-se, mais uma vez, a saga lusitana. 

 

 
Figura 23 – Representação dos homens d’armas, fidalgos e trabalhadores que vieram com Tomé de Souza 

em 1549. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.15-16. 
 

Em seguida, apresentaram-se, ricamente vestidos, o primeiro magistrado, Pero Borges, 

e as primeiras raparigas quinhentistas que com “júbilo, sofrimento e resignação” contribuíram 

para o povoamento de descendência europeia em terras brasileiras. 

 

 
Figura 24 – QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.17-18. 

 

339 QUATRO Séculos de..., p.16. 
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  Num carro alegórico figuraram o mestre Luís Dias e Tomé de Souza, fundador da cidade 

e o primeiro Governador Geral do Brasil, projetando a cidade fortaleza. 

 

 
Figura 25 – Tomé de Souza examinando plantas de construção da cidade com o arquiteto mestre Luiz Dias. 
Ao fundo, em perfil, aparece a cidade do Salvador, segundo gravuras do século XVII. Suplemento do jornal 
A Manhã, RJ, 10/4/1949, p.2, BNDIGITAL. 
 

Catarina Álvares e Diogo Álvares, o Caramuru, foram lembrados como primeiro casal 

do Brasil e símbolo primordial da aliança das “raças”, representação que fez coro ao mito, já 

internacionalizado na época, de que o Brasil, e notadamente a Bahia, eram locais exemplares 

de acomodação racial. Tanto no álbum como nas reportagens preferiu-se denominar a índia pelo 

seu nome europeu e não pelo seu nome étnico, Paraguaçu, o que evidencia a predileção europeia 

das elites baianas.  

 

97 
 



 
Figura 26 – RUY, Afonso (org). Glorificação da Bahia: no IV Centenário da Fundação da Cidade do 

Salvador e Estabelecimento do Governo Geral. Salvador: Imprensa Oficial, 1951, p.48. 
 

Em seguida, como é possível ver na imagem abaixo, rememorou-se o ensino religioso 

católico e a missão catequizadora, “civilizacional”, ministrada aos indígenas pelo padre jesuíta 

Manoel da Nóbrega, tendo como pano de fundo a Sé de palha, a primeira igreja do Brasil. À 

exceção de Paraguaçu (europeizada), esse foi o único momento da encenação da História da 

Bahia que os índios foram representados e, mesmo assim, de forma passiva, secundária, 

silenciados, apenas para compor o quadro do ensinamento religioso.340 Apesar de toda ruidosa 

comemoração anual do 2 de Julho na qual as figuras do caboclo e da cabocla assumem e dão 

significado ao evento, na encenação celebrativa do quarto centenário a presença indígena no 

estado ficou restrita à encenação do início do período colonial. 

 

340 QUATRO Séculos de..., p. 15-21. 
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Figura 27 – Manoel da Nóbrega em sua ação catequética para os índios. Ao fundo a primitiva Igreja da Sé 

de palha. Suplemento do jornal A Manhã, RJ, 10/4/1949, p.2, BNDIGITAL. 
 

O século XVII foi apresentado como um período próspero da colônia portuguesa que 

despertou a cobiça dos estrangeiros. Ilustraram-se, em bandeiras empunhadas por jovens 

moças, os nomes das primeiras riquezas do mercado agroexportador como o pau-brasil, o 

açúcar, o fumo e o algodão simbolizando a importância econômica da Bahia para a América 

Portuguesa, a fertilidade de suas terras e a ação dos colonos que a enriqueceram com seus 

engenhos e fazendas. Paralelamente silenciaram-se, nesse mesmo quadro, sobre a mão-de-obra 

efetiva dos escravizados africanos que, com seu suor e tormenta, produziu essas riquezas. 
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Figura 28 – Riquezas agrícolas. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 
1949, p.25. 

 
Em seguida o cenário muda de tom, entrando em cena a representação da chegada de 

tropas holandesas na Bahia em 1624. Senhoras vestidas de luto encenaram o sofrimento causado 

à população pelos combates entre tropas holandesas e luso-brasileiras e, logo em seguida, a 

cena foi modificada com a reação do comandante improvisado no bispo D. Marcos Teixeira, 

que teria incorporado a força divina em prol da Bahia. Tropas vencedoras marcharam 

demonstrando o sacrifício, valentia e heroísmo dos baianos na defesa do Brasil. O padre 

Antônio Vieira também foi lembrado por suas pregações em defesa da Bahia contra os 

holandeses. 
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Figura 29 – Tropas holandesas de 1624, D. Marcos Teixeira e o padre Antonio Vieira. QUATRO séculos de 
história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.26-28. 

 

  O ano de 1695 foi evocado para trazer à cena o inimigo invisível, o surto de febre 

amarela ocorrido na Bahia naquele ano (que eles não informaram que foi decorrente do 

aportamento de navios provenientes do tráfico de africanos) para homenagear D. Francisca de 

Sande que transformou seu solar em enfermaria para socorrer os doentes. Além da 

generosidade, ela seria lembrada como a precursora da enfermagem no Brasil. 

 
Figura 30 – Francisca de Sande. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 

1949, p.29. 
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Para melhor compreensão dos espectadores, o século XVIII foi anunciado por um arauto 

que versou sobre os fatos ocorridos naquele período e o que seria encenado. Desfila o Marquês 

de Angeja, o primeiro vice rei do Brasil e da índia portuguesa. Talvez por isso que seus servos 

ou escravos estavam representados vestindo indumentária diferenciada, característica das 

colônias das índias portuguesas, como é possível observar na imagem abaixo. 

 

 
Figura 31 – Pedro António de Meneses Noronha de Albuquerque, o marquês de Angeja, primeiro vice rei 

do Brasil. Museu Tempostal, Coleção Antonio Marcelino, nº 17953. 
 

Logo em seguida, damas e cavalheiros ricamente paramentados, desfilaram 

representando o que, segundo as elites baianas, caracterizariam o setecentos: o predomínio da 

ostentação, requinte e elegância; fortuna que deu gosto dissipar. 
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Figura 32 – Damas e Cavalheiros no “róseo e gentil” século XVIII. QUATRO séculos de história da Bahia. 
Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.34-35. 

 

O século XVIII foi exposto também como o momento vigoroso das instituições 

religiosas católicas com seus conventos e construções de templos devotos como a Igreja do 

Senhor do Bomfim. Sóror Vitória da Encarnação, serva do Convento do Desterro, representou 

essa temática, pois era considerada a primeira santa da Bahia, talvez do Brasil. 

 
Figura 33 – Sóror Vitória da Encarnação ladeada por freiras. QUATRO séculos de história da Bahia. 

Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.37. 
 

O final do XVIII foi representado pela movimentação da Revolta dos Alfaiates de 1798 

que as elites letradas baianas concebiam como um movimento precursor da independência do 

Brasil e do ideal republicano. Quatro rebeldes foram duramente reprimidos e levados à força 

por defenderem ideais de liberdade, eram os quatro “Tiradentes” baianos.341 

341 Para uma análise mais recente sobre a conjuração baiana ver: VALIM, Patrícia. Corporação dos enteados: 
tensão, contestação e negociação política na Conjuração Baiana de 1798. Tese (Doutorado em História). 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
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Figura 34 – Os quatro precursores da independência condenados à forca. QUATRO séculos de história da 

Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.37. 
 

Prossegue o fermento da separação do Brasil e a representação do século XIX inicia-se 

um quadro militar com personagens evocativas das lutas de independência na Bahia através 

figura de Maria Quitéria, mulher que se travestiu com trajes masculinos e empunhou um fuzil 

ao lado do Exército Libertador e Joana Angélica, religiosa do convento da Lapa assassinada 

pelas tropas portuguesas. Ambas simbolizaram ideais de bravura dos baianos, inclusive das 

mulheres, e ao mesmo tempo indicavam que a consolidação da independência do Brasil se deu 

na Bahia, em 2 de julho de 1823. Como se nota, não faltou na exibição a presença das mulheres. 

Isso talvez se devesse à ação das militantes congregadas na União Democrática Feminina 

(UDF) que em 1948 se disponibilizaram a elaborar uma coletânea biográfica de “mulheres 

baianas já falecidas” com o intuito de romper, segundo elas, “o injusto silêncio que esconde nas 

trevas do esquecimento algumas dezenas de valores femininos de nossa terra”.342 Elas 

lamentavam o fato da representação feminina limitar-se a Maria Quitéria, Joana Angélica e Ana 

Nery e apresentavam um rol de nomes de mulheres pertencentes às elites e ao menos uma das 

camadas populares, Maria Felipa, que lutou na ilha de Itaparica em prol da Independência (mas 

que não aparece na encenação).  Dentre as várias mulheres citadas lê-se, por exemplo, os nomes 

342 A Tarde, 8/3/1949, p.2, SPR-BPEB. A UDF foi criada em 1945 e tinha por função elevar o nível cultural e 
político das mulheres, sobretudo atuando na luta pela democratização do Brasil. Embora se dissesse apartidária, a 
União recebeu forte influência do Partido Comunista do Brasil. Ver: ALVES, Iracélli. A política no feminino: uma 
história das mulheres no Partido Comunista do Brasil - Seção Bahia (1942-1949). Dissertação (Mestrado em 
História). Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2015, especialmente o capítulo 3. 
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de Francisca de Sande e da condessa de Barral que, ao lado daquela tríade, também tiveram 

representação no cortejo. 

 
Figura 35 – Maria Quitéria, à esquerda e Joana Angélica, à direita. QUATRO séculos de história da Bahia. 

Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.39-40. 
 

Houveram também representação das tropas oficiais de Visconde de Pirajá e dos 

vaqueiros (estes, autênticos, participaram da encenação) que lutaram na independência, 

denominados de encourados de Pedrão, evidenciando a participação popular na guerra da 

independência.  

 
Figura 36 – Tropas oficiais do Visconde de Pirajá, à esquerda e os encourados do Pedrão, à direita. 

QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.41. 
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Em outra cena, novamente a bravura dos baianos foi encenada com a representação da 

Guerra do Paraguai, episódio recordado para informar que a Bahia foi o estado que mais 

mandou soldados para as batalhas e a importância de Ana Néri, a enfermeira que cuidou dos 

soldados feridos, seguida pelo batalhão dos zuavos, soldados negros, com suas fardas 

marroquinas, encarnados nos escalões do Corpo de Bombeiros.343 

 
Figura 37 – À esquerda, Ana Nery: a enfermeira dos soldados feridos na Guerra do Paraguai; e à direita, 

o batalhão dos zuavos: soldados negros que lutaram na Guerra. QUATRO séculos de história da Bahia. 
Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.43 e 31, respectivamente. 

 
Dividem o penúltimo carro dois indivíduos que avultaram o cenário das letras e da 

política na segunda metade do XIX: o poeta Castro Alves e o jurista Ruy Barbosa. Ambos 

irmanados na ala da abolição como principais representantes da luta antiescravista no Brasil. 

Sem menosprezar a importância das ações desses sujeitos, a cena emudece sobre a histórica 

presença dos escravizados em prol de suas próprias liberdades e se prestava a fazer encômios 

àqueles que Teodoro Sampaio chamou de representantes da “raça emancipadora”.344 

 

343 A Tarde, 21/3/1949, p.2 e 11, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 23/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
344 Citado em: ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São 
Paulo, Companhia das Letras, 2009, p.82. 
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Figura 38 – Carro da abolição: Castro Alves, à frente, e Rui Barbosa ao fundo. QUATRO séculos de 

história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.44. 
 

Finalizando a parada, representando o início do século XX, rodou o primeiro automóvel 

que circulou pela Bahia, o “Panchard & Levassor”, importado de Paris em fevereiro de 1900, 

relembrando o pioneirismo da família Lanat no uso do veículo motorizado e, possivelmente, 

sua associação aos cobiçados poços de petróleo descobertos na Bahia no final da década de 

1930 e que, inclusive, foi visitado pelos membros do Primeiro Congresso como vemos nas 

imagens abaixo.345 

345 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.8, SPR-BPEB. 
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Figura 39 – Primeiro automóvel a motor que circulou pela Bahia. Ao fundo o palanque oficial. Centro de 

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV), CMa, foto 162. 
 

 
Figura 40 – Visita dos congressistas a um dos poços de perfuração de petróleo em Candeias. Rotary 

Brasileiro, RJ, junho de 1949, p.7, Instituto Feminino da Bahia. 
 

Seguiram-no as “pretas orgulhosas”, devotas da Irmandade da Boa Morte, convocadas 

à encenação para representarem as típicas “baianas” com seus balangandãs e saias rodadas que 

figuravam em canções, cartões postais e panfletos turísticos como representativas da Bahia.346 

346 No início da década de 1940 era possível encontrar exposto vestes das baianas no Museu do Estado da Bahia. 
Ver: ROMO, Anadelia, “O que a...”, p.130-131. A citação “pretas orgulhosas” pertence à Estelita Santana, juíza 

108 
 

                                                           



Um roteiro artístico-histórico de Salvador, publicado em 1949, esclarecia aos desavisados que 

havia-se convencionado a chamar de “baiana” a indumentária “outrora usada por africanos e 

crioulas, escravas e libertas, particularmente pelas que se dedicavam ao comércio de frutas 

tropicais ou de pratos de cozinha afro-brasileira”. O autor destacava que o traje não era “usual, 

nem costumeiro” e que era cada vez mais raro “‘crioulas’ ou negras” que persistiam no uso do 

“velho traje”, geralmente visto, apenas, nos “candomblés na cidade”.347 Talvez querendo 

demonstrá-las como algo raro, como “a beleza do morto”, que o governador Mangabeira 

mandou buscar as senhoras da Boa Morte para fazerem parte do cortejo como algo folclórico, 

em vias de extinção.348 Parece que para os autonomistas, que organizaram a encenação, tudo 

que se reportasse à África estaria condicionado à temporalidade passada, relegado ao 

esquecimento e em vias de desaparição com o passar do tempo. Nisso os autonomistas, 

formados na Primeira República, se distinguiam dos ideólogos do Estado Novo como 

demonstrou Anadélia Romo e expus no primeiro capítulo. De todo modo, segundo relatos da 

imprensa, as senhoras da Boa Morte foram umas das cenas “mais apreciadas pelo público”.349 

 

  
Figura 41 – À esquerda, Senhoras da Boa Morte representando as típicas baianas e, à direita, visita a 
Otávio Mangabeira no Palácio da Aclamação em despedida das festas. QUATRO séculos de história da 

Bahia. Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.47 e Estado da Bahia, 1/4/1949, p.3, SPR-BPEB, 
respectivamente. 

 

perpétua da Irmandade da Boa Morte que rememorou a ida das senhoras da irmandade à Salvador, de navio, a 
pedido do governador Mangabeira. Ver: Gaiaku Luiza: força..., 17’45” a 18’11”. 
347 BAHIA, cidade museu: roteiro artístico-histórico da cidade do Salvador. São Paulo, Editora Brasil, 1949, p.79-
80. 
348Sobre a ida das senhoras da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira para Salvador ver: A Tarde, 30/3/1949, p.10, 
SPR-BPEB e Estado da Bahia, 1/4/1949, p.3, SPR-BPEB. Sobre o uso da expressão “beleza do morto” para 
caracterizar o folclórico ou a cultura popular ver: CERTEAU, Michel de. “A beleza do morto”. In: _______. A 
cultura no plural. São Paulo: Papirus, 1995, p.55-86. 
349 A Tarde, 30/3/1949, p.10, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 1/4/1949, p.3, SPR-BPEB. Odorico Tavares também 
as recordou como “um grande momento, talvez o maior do belo cortejo”. Ver: TAVARES, Odorico. Bahia: 
imagens da terra e do povo. Rio de Janeiro, Jose Olympio Editora, 1951, p.221. 
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Contudo, quem figurou no carro da apoteose do quadricentenário de Salvador foi uma 

jovem moça, da “sociedade”, branca, pomposa, sentada majestosamente em um trono 

ornamentado. Houve, até mesmo, um concurso para eleger quem seria a “rainha da cidade”.350 

Venceu a “senhorinha Sonia Paranhos Dias Santos, padrão de beleza e feminilidade da mulher 

baiana”, que com sua “beleza juvenil”351, segundo uma nota em O Momento, parecia ter caído 

“do Olimpo por descuido imperdoável” e sequer dava “bolas para os simples mortais”.352 Isso 

nos sugere que se aquela baiana, “negra velha”, era a “típica” do estado, a baiana “tradicional”, 

que representava grande parcela de sua população; essa outra, jovial, seria a baiana padrão que 

as elites organizadoras do evento desejavam que iconizasse a Bahia. Talvez nesse ato estivesse 

em questão uma batalha representacional em torno da figuração do estado que expressava, 

igualmente, as contradições sociais daquele ambiente.  

 
Figura 42 – Jovem que personificou a Cidade do Salvador. QUATRO séculos de história da Bahia. 

Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.49. 
 

A partir do exposto é possível inferir que o desfile foi uma forma de apresentação épica, 

monumental, do passado baiano que, sustentado pelo repertório historiográfico baiano, 

representificou353 de forma visual, alegórica e pública acontecimentos e personagens 

350 Sobre o início do concurso da rainha da cidade ver: A Tarde, 24/1/1949, p.2, SPR-BPEB. 
351 Diário de Notícias, 27/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
352 O Momento, 29/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
353 Segundo Fernando Catroga, toda representação do passado é feitar a partir do presente e dentro da tensão 
tridimensional do tempo, daí preferir o uso do termo representificação. Ver: CATROGA, Fernando. “Memória e 
história”. In: PESAVENTO, Sandra Jatahy. Fronteiras do milênio. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 2001, 
p.46. 
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considerados notáveis da história da Bahia que convidava os espectadores a reconhecer sua 

importância como um estado rico em exemplos de heroísmo e civismo. A passeata cívica, com 

sua apologia da história, foi um veículo de difusão de ideias com propósitos reforçadores de um 

imaginário sobre o passado da cidade que a destacava como a mais rica em tradições e a mais 

ufana de glórias de todas as cidades brasileiras. 

Contudo, o caráter monumental que conduziu as festas não agradou a todos. Um dos 

descontentes foi o jornalista Cláudio Tuiuti Tavares que, em matéria conjunta com fotos de 

Pierre Verger publicada no Estado da Bahia, criticou a falta da “contribuição popular”, de 

“grande beleza”, que seria representada pela “capoeira” e “rodas de samba” – por ele nomeados 

de “folclore baiano”.354 Para Tavares, deveria ter havido exibição, na Praça da Sé ou no Largo 

do São Francisco, tanto dos capoeiristas de Angola, “alunos de Mestre Juvenal” como os “da 

Regional de Mestre Bimba”, o que deixaria “de queixos caídos aos turistas”. Também o samba, 

acompanhado de “baianas dengosas”; desfile de “‘baianas’ vestidas a caráter” e uma exposição 

de arte popular. Em tom de queixa, Tavares finaliza lamentando a ausência do “devido destaque 

da tradição popular” como “uma grande falta!”. 

Se as manifestações populares não encontraram espaço nas programações oficiais elas, 

mesmo assim aconteceram, talvez à revelia da organização. É possível até que tenham sido 

motivadas pela matéria de Cláudio Tavares. É o que nos relata o literato Celestino Silveira que 

esteve em Salvador, em fins de 1949. Segundo ele, o que de “mais pitoresco” se encontrava no 

ano dos centenários era “o aproveitamento do candomblé e até mesmo da capoeiragem como 

atração turística”, viabilizado por intermédio dos clubes recreativos.355 Inclusive, ele relata que 

o clube Fantoches da Eutrepe realizou uma festa intitulada “Festa do Dendê” dedicada “aos 

Congressistas do Centenário” – provavelmente se referia ao Congresso de Jornalistas realizado 

em novembro de 1949 – na qual incluía uma “noite de candomblé” e ainda, de contrapeso, “uma 

audição de ginástica baiana de capoeiragem”. Silveira frisou que tudo obedecia a uma noção de 

“propaganda e turismo não dirigidos pelo estado” porém, por “iniciativa de particulares”.  

Além da ausência das manifestações populares e ao lado dos critérios glorificadores da 

encenação houve um aspecto sombrio, nada agradável. Não obstante os aspectos seletivos da 

representação histórica não ter comportado a presença negra e indígena (a não ser de forma 

tangencial), se olharmos atentamente pelas frestas356 de cenas da exibição podemos perceber, 

354 Estado da Bahia, 29/3/1949, p.2 e 10, SPR-BPEB. A mesma fonte para as demais citações do parágrafo. 
355 SILVEIRA, Celestino. “A presença da Bahia”. In: Revista da Semana, 12/11/1949, p.3, BNDIGITAL. A mesma 
fonte para as demais citações do parágrafo. 
356 CUNHA, Maria Clementina Pereira (org.). Carnaval e outras f(r)estas: ensaios de história social da cultura. 
Campinas: Unicamp, Cecult, 2002. 
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também, a coexistência figurativa de diferentes passados. Mesmo que grande parte da 

encenação tenha sido focada nos períodos colonial e imperial, portanto de maciça presença 

histórica de sujeitos escravizados, é possível notar que houve uma sutil tentativa de ocultar as 

referências ao passado escravista, que não cabia nos propósitos enaltecedores. Alguém deve ter 

percebido o mal-estar que causaria reavivar, com o intuito de celebrar, nas ruas que foram 

cenários de uma grande urbe escravista, o passado de cativeiro da maioria da população. Pouco 

mais de meio século após a abolição da escravatura, numa cidade predominantemente negra e 

no contexto de redemocratização nacional que a Bahia queria influir, a liberdade de brancos 

contrastava com a precariedade social dos negros. O heroísmo e brilho dos primeiros, mesmo 

que não fossem tão brancos, promoviam o eclipse para as outras Histórias que, sabia-se, haviam 

acontecido. Porém, em algumas cenas, o processo violento da escravidão – e de uma sociedade 

extremamente desigual e hierárquica – foi representado no próprio cortejo, como coadjuvante 

necessário – inextirpável – do passado; como a propósito, é possível perceber na imagem 

abaixo. 

 

 
Figura 43 – Representação do século XVII. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, Revista Fiscal 

da Bahia, 1949, p.29. 
 

A importância destinada à figuração da escravidão era tão secundária que, segundo 

matéria do A Tarde, até a vestimenta destinada aos escravos foi esquecida pela comissão 

organizadora e confeccionada em “30 minutos” antes do desfile.357 Atentando para a linguagem 

visual das hierarquias sociais presentes na figura 43 (sobre uma cena do cortejo ambientada no 

357 A Tarde, 31/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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século XVII), observamos a representação das serpentinas,358 redes antecessoras das cadeiras 

de arruar, sustentadas em ombros de carregadores escravos. O foco do episódio era mostrar o 

que aparece no primeiro plano da fotografia, as damas, fidalgas, representando elegância e 

riqueza. Mas ela dá a ver também o que está por trás, pelas costas, o verso da cena, a extrema 

desigualdade que sustentava toda a riqueza que desejavam demonstrar. O flagrante dessas 

outras histórias fica ainda mais evidente na próxima imagem. 

 

 
Figura 44 – Representação do século XIX. Cadeirinha de arruar. QUATRO séculos de história da Bahia. 

Salvador, Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.42. 
 

Representando o que seria uma cena aristocrática típica do século XIX, a encenação 

pública do fausto na pompa da condessa de Barral foi capturada em foto tensa na qual os 

espectadores presentes (em sua maioria negros), e até mesmo a “senhorinha” sentada na cadeira 

de arruar, aparentam pouco conforto (físico ou emocional).359 O bem-estar, a ostentação e a 

358 EDEWEISS, Frederico. A serpentina e a cadeirinha de arruar. UFBA, Salvador, 1968. 
359 Tiveram cinco cadeiras de arruar no cortejo. Ver: A Tarde, 23/3/1949, p.2 e 10, SPR-BPEB. Frederico 
Edelweiss, em seu livro, lista cinco dessas cadeiras distribuídas no Paço do Saldanha, no Museu do Estado, no 
IGHB e na Casa dos Sete Candeeiros. Ver: EDEWEISS, Frederico. A serpentina e a..., p. 28-29. Maria Leal diz 
que existia uma cadeira no Liceu na década de 1930. Ver: LEAL, Maria das Graças. A arte de ter um ofício: Liceu 
de Artes e Ofícios da Bahia (1872-1972). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 1995, p.234. 
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fortuna da Bahia exigiram a presença muscular de homens negros livres, provisoriamente em 

cena reescravizados, para os propósitos do reavivamento histórico. 

 

Apoteose autonomista 

 

Como já disse, as ruas por onde o cortejo passou, o extenso “palco” criado para a 

encenação, percorreu partes do trajeto que se considerava ter sido realizado por Tomé de Souza 

no ato da fundação da cidade em 1549. Ao final do desfile o governador Mangabeira e seus 

aliados políticos desceram do pavilhão oficial de onde assistiram a encenação e foram até o 

final do trajeto, a Praça da Sé, “a pé, tendo em todo o percurso sido aplaudido pelo povo”, como 

podemos visualizar na imagem abaixo.360  

 

 
Figura 45 – Governador Mangabeira e seus aliados políticos caminhando ao final do cortejo em direção à 

Praça da Sé. Suplemento do jornal A Manhã, RJ, 10/4/1949, p.4, BNDIGITAL. 
 
  Uma reportagem publicada no dia seguinte do cortejo nos informa que população sentia 

que ovacionando o governador Mangabeira “festejavam a continuidade daquele passado, num 

presente que o confirma”.361 Talvez houvesse naquele ato um componente simbólico muito 

forte, pois eles, os autonomistas, membros das elites baianas ciosas de suas tradições, se 

360 Suplemento do jornal A manhã, RJ, 10/4/1949, p.4, BNDIGITAL. Sobre a efusiva manifestação popular a 
Mangabeira após o cortejo ver também: A Tarde, 30/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
361 A Tarde, 30/3/1949, capa, SPR-BPEB. 
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autopromoveram como os agentes restauradores e continuadores das grandezas da cidade 

germinal do Brasil. A relação entre Tomé de Souza e Mangabeira foi indicada por um repórter 

do Estado da Bahia que noticiou que o estado tinha, no seu governo, “um dirigente como o 

primeiro que aqui aportou em 29 de março de 1549, diligente, inteligente, prudente e sábio 

administrador”.362 Essa associação também é explícita na imagem abaixo elaborada para 

compor o álbum comemorativo na qual se estabelece um elo entre os dois e sugere, até mesmo, 

que a governadoria da Bahia tenha sido passada para Mangabeira por uma espécie de testamento 

deixado por Tomé de Souza.  

 

 
Figura 46 – Tomé de Souza e Otávio Mangabeira. QUATRO séculos de história da Bahia. Salvador, 

Revista Fiscal da Bahia, 1949, p.7. 
 

No dia seguinte à encenação a imprensa noticiou: “a cidade não mais esquecerá o 

Cortejo Histórico que ontem profundamente a emocionou, proporcionando-lhe um espetáculo 

de cultura, patriotismo e arte sem precedentes no país”.363 Um jornalista do Estado da Bahia 

comentou que o “povo delirou de entusiasmo aclamando os nossos símbolos do passado que 

inspiram a Bahia no seu grande desígnio”.364 Teve também quem parece ter atendido ao pedido 

do prefeito quanto à ovação, como nos diz A Tarde, “com aplausos delirantes”.365 O arquiteto 

362 Estado da Bahia, 30/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
363 A Tarde, 30/3/1949, capa, SPR-BPEB. 
364 Estado da Bahia, 30/3/1949, p.3 e 7, SPR-BPEB. 
365 A Tarde, 31/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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baiano Isaías de Carvalho Santos Neto narra, em suas memórias, que sua mãe lamentou por 

estar ausente da cidade no ano das comemorações, mas reuniu documentação a respeito e 

durante anos “guardou zelosamente fotos do desfile que foram compradas como recordação no 

formato cartão postal”.366 Um exemplar pode ser visto na imagem abaixo que traz em si uma 

inscrição “Auto de graça e glória” referente ao título da adaptação do cortejo em peça teatral 

encenada em novembro de 1949.367 

 

 
Figura 47 – Caderno de fotos de recordação do cortejo. Museu Tempostal, Coleção Antonio Marcelino. 

 
A passeata realmente impressionou o grande público. Relatos da recepção do cortejo, 

na imprensa, atestam o êxito obtido pela idealização de Wanderley Pinho, sobretudo em relação 

às suas intenções de emocionar e provocar entusiasmos cívicos. Uma matéria de capa do Diário 

de Notícias comentou ter sido “realmente admirável o êxito que alcançou o préstito cívico-

histórico” de tal modo que continuava sendo o principal “assunto nos comentários da cidade 

pela profunda impressão que causou a toda a Bahia na revivescência do que ela possui de mais 

admirável e de mais sagrado”.368 Elogios e congratulações ao prefeito e ao governador vieram 

de vários estados através de telegramas e de notícias em jornais.369 A encenação fez tanto 

sucesso que as elites paulistas que se organizavam para celebrar o quarto centenário de São 

366 SANTOS NETO, Isaias de Carvalho. Memória urbana: poética para uma cidade. Salvador, EDUFBA, 2012, 
p. 143-44. 
367 Sobre a estreia da peça “Auto de graça e glória” ver: Diário de Notícias, 2/11/1949, p.3, SPR-BPEB. 
368 Diário de Notícias, 31/1/1949, capa, SPR-BPEB. 
369 Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e até o Uruguai, por exemplo, foram alguns dos que 
enviaram congratulações. Ver: A Tarde, 30/3/1949, p.2, SPR-BPEB; Estado da Bahia, 31/1/1949, capa, SPR-
BPEB e A Tarde, 23/4/1949, p.2, SPR-BPEB. 
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Paulo em 1954 também pretendiam realizar um cortejo “como o da Bahia”, o que envaidecia 

as elites baianas “pela honra de poder inspirar aos paulistas”.370 

Segundo um repórter do A Tarde, apesar de não ter havido “divergência no julgamento 

do cortejo”, foi feita uma enquete para conhecer a opinião popular dos membros do Primeiro 

Congresso sobre o espetáculo. Hildebrando Assunção, presidente do Instituto Histórico de 

Minas Gerais se disse “encantado, como historiador, com o que vira”; o general Juarez Távora 

expressou também ter ficado “encantado com o deslumbrante espetáculo” e a escritora Ana 

Amélia de Mendonça proferiu ter sido “um espetáculo emocionante”.371 O deputado Mário 

Melo, representante de Pernambuco, também se disse deslumbrado.372 O caráter emocional do 

cortejo também foi relatado pelo professor da Faculdade Nacional de Filosofia, Raul 

Bittencourt que, segundo ele, ficou “emocionado, em certas ocasiões, até as lágrimas” porque 

para ele a Bahia era “uma síntese do Brasil”.373 O repórter da Revista da Semana, Adalberto 

Mendes, fez uma matéria sobre o cortejo e noticiou que a população foi levada “às emoções de 

desvanecimento” a ponto de chorar “à doce visão de Joana Angélica” ou emudecer “frente às 

figuras legendárias dos fundadores da Pátria”.374 O dramático F. Marques dos Santos, do Rotary 

Club do Rio de Janeiro, chegou a sentir “calafrios” diante do “passado revivido” a ponto de se 

confundir, como disse, sem saber se vivia “no passado ou no presente”.375 A Tarde publicou a 

carta que Eugênio Honório da Silva enviou para seu filho que residia no Rio de Janeiro na qual 

comentava sobre o préstito dizendo que nenhum narrador jamais poderá “revelar a 

suntuosidade, o encanto, a majestade, o colosso, o monumental, o maravilhoso acontecimento 

que deslumbrou a população baiana”.376 

Esse deslumbramento não se deu apenas em terras baianas e pelos baianos. O 

encantamento pelo espetáculo ressoava pelos diversos estados do país, sobretudo na capital 

federal.377 Tudo indica que uma das funções do cortejo era reforçar a instituição de um 

imaginário glorioso sobre a Bahia e para isso o auxílio da imprensa era imprescindível. A 

370 Matéria publicada em São Paulo e republicana no jornal baiano. Ver: Diário de Notícias, 15/4/1949, p.3, SPR-
BPEB. 
371 A Tarde, 30/3/1949, capa, SPR-BPEB. 
372 A Tarde, 11/4/1949, p.3, SPR-BPEB. 
373 A Tarde, 31/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
374 MENDES, Adalberto. “A parada dos séculos”. In: Revista da Semana, 30/4/1949, p.26-35, BNDIGITAL. 
375 SANTOS, F. Marques. “Recordações do 1º Congresso de História da Bahia”. In: Rotary Brasileiro, RJ, junho 
de 1949, p. 4-7, Instituto Feminino da Bahia (doravante citado como IFBA). 
376 A Tarde, 7/4/1949, p.9, SPR-BPEB. 
377 Há até mesmo uma carta de Wanderley Pinho agradecendo a Alírio Teles por ter publicado no jornal do Paraná 
uma descrição das festas e colocando as colunas daquele jornal à disposição do prefeito baiano. Ver: “Wanderley 
Pinho para Alírio Teles”, 2/6/1949. In: AHMS, Secretaria, Cartas e cartões do prefeito e secretário, 1949-1952, 
Estante 25, Prateleira 02.  
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narrativa de um caso emblemático (e talvez um pouco fabuloso) evidencia isso. O poderoso 

dono dos Diários Associados378, Assis Chateubriand (Chatô), contou que esteve na Bahia em 

1949, a poucos dias da realização do cortejo, com “um programa rígido de 13 horas” para a 

inauguração do Centro de Puericultura em Salvador.379 O governador Mangabeira (segundo 

Chatô) sabendo de sua brevidade na Bahia teria lhe dito que tinha praticado “o primeiro ato de 

ditador” do seu governo mandando “interditar pela polícia o seu regresso”. Para Mangabeira 

“seria um crime que os ‘Diários Associados’ de São Paulo não tivessem um repórter para 

assistir” o desfile. Diante disso, Chatô disse ter obedecido “maquinalmente”. A suposta ação 

autoritária de Mangabeira parece ter sido perdoada, pois vendo o desfilar do “préstito triunfal”, 

Chatô relatou nunca ter tido “mais orgulho e mais deslumbramento” de suas raízes “de homem 

do norte”. Medeiros Lima, repórter da revista O Cruzeiro nos legou um relato semelhante ao 

de Chatô. Ele disse ter chegado a Salvador, em trânsito para o Rio, acompanhado do fotógrafo 

Jean Manzon e pretendia repousar na cidade por três dias. Segundo Lima, quando avistou o 

governador Mangabeira este teria lhe dito para não regressar “sem assistir aos festejos”. Para 

Lima aquilo teria soado mais “como uma ordem do que uma simples sugestão”.380 

Diversos jornais cariocas publicaram matérias sobre as comemorações baianas nas quais 

destacavam o deslumbramento do desfile, a nacionalidade dos festejos e a fase de grandeza da 

Bahia.381 Igualmente, várias revistas noticiaram sobre a encenação com matérias amplamente 

ilustradas com fotografias.382 Uma matéria do Rio, republicada no A Tarde comentava, um 

pouco preconceituosamente, que a muito tempo não se falava da Bahia “senão como assunto 

de folclore, com música, turisticamente, deixando-se de lado a sua expressão civil, ou 

civilizada, a sua força social, a sua alma histórica”. Para o autor da matéria, a “atenção 

enternecida” do país voltada para a Bahia em 1949 “redescobriu-a”, vaidosa, porque sua era a 

378 Os Diários Associados foi fundado em 1924 e é, atualmente, um dos maiores conglomerados de empresas 
midiáticas do Brasil. Para uma biografia do seu fundador ver: MORAIS, Fernando. Chatô: o rei do Brasil. São 
Paulo, Companhia das letras, 1994. 
379 A matéria foi publicada no Diário da Noite, RJ, p.2, BNDIGITAL e republicado no Diário de Notícias, 
1/4/1949, p.1 e 2, SPR-BPEB. A mesma fonte para os próximos quatro períodos do parágrafo. 
380 LIMA, Medeiros. “Quatro séculos em desfile”. In: O Cruzeiro, 23/4/1949, p. 13 a 20 e 26. 
381 Ver, por exemplo: Jornal da Manhã, RJ, capa e p.8; 31/3/1949, p.5; 10/4/1949, contracapa e p.6, BNDIGITAL; 
Correio da Manhã, RJ, 29/3/1949, p.2 e 14; 30/3/1949, contracapa e p.3 e 31/3/1949, p.3, BNDIGITAL; Diário 
da Noite, RJ, 29/3/1949, capa e p.6 e 31/3/1949, p.6, BNDIGITAL; e Suplemento do jornal A Noite, RJ, 26/4/1949, 
p.20 a 31, 34 a 37, BNDIGITAL. 
382 Ver: CENTENÁRIO DA BAHIA: Revista histórica comemorativa do IV centenário da Cidade do Salvador. 
Salvador, S.A Artes Gráficas, 1949, IFBA; REVISTA DOS CENTENÁRIOS: Bahia. Equador, Ibara, International 
Informex System, 1949, SPR-BPEB; NAÇÃO BRASILEIRA. Rio de Janeiro, Abril, Ano XXVII, nº 308, 1949, 
BPEB; O CRUZEIRO. Rio de Janeiro, 23/4/1949, SPR-BPEB; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Departamento do 
serviço público do estado da Bahia. Salvador, Ano I, nº II, vol. 1, 1949, SPR-BPEB e REVISTA DA SEMANA. Rio 
de Janeiro, nº 18, 30/4/1949. 
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honra de possuir “400 anos de idade robusta, com as epopeias e as grandezas humanas que os 

fazem memoráveis”.383 

A ampla cobertura midiática das comemorações como um todo e do desfile em 

particular fizeram com que o tema da Bahia fosse popularizado, que estivesse na boca do povo, 

de modo positivo. O jornalista Raymundo Matta do Diário de Notícias em matéria sobre as 

repercussões dos festejos no Rio disse que as celebrações na Bahia continuava “sendo assunto 

preferido das conversas e principalmente da imprensa”, como já informei acima.384 Tendo ido 

ao Rio, noticiou que logo ao descer do avião “várias pessoas conhecidas da Bahia” falavam 

“deslumbradas dos festejos” e, surpreso, disse ter encontrado no hotel em que ficou hospedado 

“esse mesmo interesse” que, segundo ele, era “bem raro, no turbilhão carioca, de ver-se alguém 

preocupado com o que se passava na Província”. Nos meios oficiais, continuava, o “entusiasmo 

era bem maior” cujas notícias eram acessadas pela imprensa. Matta disse ainda ter sido 

abordado, no Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), por “funcionárias 

baianas que se sentiam orgulhosas de ser baianas” e comentavam com ele sobre o cortejo. Matta 

ainda se encontrou com o deputado federal Rafael Cincurá (UDN) que queria saber de todos os 

detalhes e lamentou não poder ter ido às festas. Segundo Matta, o deputado Cincurá comentou 

que o governador Mangabeira (udenista como ele) devia “estar satisfeito porque a Bahia” havia 

conquistado uma “posição invejável com o seu governo” e, naquele momento, “com as 

comemorações”, era “alvo de todos os comentários”. E finalizou com bordão de todos os 

autonomistas: “A Bahia é sempre a Bahia”. 

Há um detalhe, dito no início desse capítulo, que merece ser salientado. O desfile foi 

planejado também com o objetivo de ser uma “lição viva de história” o que conferia-lhe uma 

dimensão educativa, pedagógica.385 O prefeito Wanderley Pinho disse que visava oferecer ao 

povo “uma lição histórica” do seu passado, “de sua tradição”.386  Um repórter do Estado da 

Bahia que assistiu ao desfile disse que foi como “se tivessem aberto para o povo, na sala de 

aula que foi a avenida Sete, o livro de História Pátria”.387 O educador Isaías Alves, na época o 

diretor da Escola de Filosofia da Bahia, disse a um jornalista do A Tarde ter escutado de outra 

pessoa que o cortejo marcava uma “revolução no processo do ensino da História”, pois, 

explicava, “as crianças não aprendem no Brasil senão história estrangeira” porque ou os 

compêndios eram “falhos ou a história pátria” que ensinavam era “monótona e 

383 A Tarde, 4/4/1949, p.2, SPR-BPEB. 
384 Diário de Notícias, 8/4/1949, p.8 e 2, SPR-BPEB. A mesma fonte para as demais citações do parágrafo. 
385 Diário de Notícias, 11/3/1949, p.3, SPR-BPEB. 
386 A Tarde, 24/3/1949, p.2, SPR-BPEB. 
387 Estado da Bahia, 30/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
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desinteressante”.388 Álvaro Gonçalves, jornalista do jornal carioca A manhã, denominou a 

encenação como “história escrita ao vivo”,389 ou seja, outra forma de elaboração, ensino e 

aprendizagem da História. É possível identificar nessa prática idealizada pelo prefeito aquilo 

que, atualmente, na História, é caracterizado como “história pública”, ou seja, os modos de 

apresentação pública de divulgação do passado dirigindo-o para diversas audiências.390 Talvez 

por isso houve aquela preocupação em informar a população que não se tratava de um bloco 

carnavalesco, mas sim de uma festa cívica, pública, educativa. Houve, inclusive, uma votação 

de lei no Congresso Nacional que determinava que o 29 de março fosse “comemorado em todos 

os estabelecimentos de ensino e oficializados da República”.391 Ou a proposta não foi aprovada 

ou a lei não pegou. De todo modo, concebendo a história enquanto uma sucessão de modelos 

exemplares, com os baianos como seus principais artífices, o que se devia fixar ao final do 

cortejo-aula era a convicção da importância histórica da Bahia para o Brasil. 

O préstito fez tanto sucesso que logo houve propostas dele também ser apresentado no 

Rio de Janeiro, mas em seguida a hipótese foi descartada pela inexequibilidade em trasladar 

para o Rio a quantidade de atores e todo material necessário.392 Contudo, desde o início das 

organizações havia a intenção de aproveitar as indumentárias utilizadas no cortejo para o uso 

de representações teatrais.393 Dessa forma o préstito ganhou uma versão para teatro, 

denominada Auto de graça e glória da Bahia, também dirigida por Chianca de Garcia, e foi 

apresentado em novembro de 1949 quando houveram homenagens ao centenário de nascimento 

de Rui Barbosa.394 

O cortejo também foi o espaço para se explicitar as rivalidades políticas latentes do 

cenário baiano. O deputado estadual Joel Presídio (PTB) lamentou a ausência do “reconstrutor 

da cidade, o saudoso baiano José Joaquim Seabra”.395 Era pouco provável que Seabra fosse 

admitido, sobretudo porque ter sido rejeitado, na Primeira República, pelo grupo que ficaria 

conhecido como autonomista, ao qual pertenciam Mangabeira e Pinho.396 Um repórter de O 

388 A Tarde, 30/3/1949, p.1, SPR-BPEB. 
389 Suplemento do jornal A Manhã, RJ, 10/4/1949, capa, BNDIGITAL. 
390 Ver: LIDDINGTON, Jill. “O que é história pública? Os públicos e seus passados”. In: ALMEIDA, Juniele 
Rabêlo de, ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (org.). Introdução à história pública. São Paulo, Letra e Voz, 
2011, pp. 19-28. 
391 Correio da Manhã, RJ, 29/3/1949, p.2, BNDIGITAL. 
392 A proposta foi feita pelo deputado federal Medeiro Neto do PTB. Ver: A Tarde, 5/4/1949, p.2; 6/4/1949, p.3, 
SPR-BPEB; Diário de Notícias, 8/4/1949, p.8; 12/4/1949, p.1, SPR-BPEB e Estado da Bahia, 26/5/1949, p.3, 
SPR-BPEB. 
393 A Tarde, 3/2/1949, p.2, SPR-BPEB. 
394 Sobre a apresentação em novembro ver: Diário de Notícias, 2/11/1949, p.3, SPR-BPEB. 
395 A Tarde, 31/3/1949, p.2, SPR-BPEB e Diário de Notícias, 31/3/1949, p.3 e 4, SPR-BPEB. 
396 Ver: SILVA, Paulo, Âncoras de tradição..., p. 24-25. 
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Momento ressaltou a engenhosidade como “souberam ‘ligar’ as comemorações do centenário 

ao ‘autonomismo’”.397 Segundo o jornalista, apesar de homenagear a cidade, as festas tinham 

“um sentido bem diferente” para o governador Mangabeira que visava “um fim eleitoral muito 

mais estreito, qual seja, o de fazer onda contra o sr. Juraci e os juracistas”. Aqui o jornalista 

reavivava um passado (para eles muito recente) da década de 1930 e do Estado Novo no qual 

Juracy Magalhães (jovem, militar e cearense) havia sido nomeado interventor da Bahia e se 

tornado o principal rival político dos autonomistas.398 Em 1949, irmanado com Mangabeira no 

mesmo partido, a UDN, ele despontava como um nome influente na política baiana com planos 

de disputar as eleições governamentais da Bahia programadas para 1950. Para o repórter isso 

ficava claro no modo como os autonomistas “sabotaram deliberadamente o político cearense” 

das ações oficiais que só pôde comparecer “como um convidado qualquer”, já que, como havia 

dito “um figurão mangabeirista”, só havia espaço mesmo para baianos. Outro modo de repulsa 

dos autonomistas a Juracy Magalhães, segundo o jornalista, teria sido a forma como ele foi 

associado aos holandeses (alcunhado de invasor) representado no cortejo. Por fim, o repórter 

arrematou destacando o êxito dos autonomistas na “sabotagem do político ‘holandês’”, Juraci 

Magalhães, cuja participação se restringiu (à semelhança do povo) a bater palmas, sorridente, 

como é possível ver na imagem abaixo em que aparece ladeado por Juarez Távora (general do 

Exército, também cearense, revolucionário em 1930 e filiado à UDN no pós-guerra). 

 

397 O Momento, 1/4/1949, p.3 e 6, SPR-BPEB. A mesma fonte para as demais citações do parágrafo. 
398 Para uma análise detalhada da interventoria de Juracy Magalhães na Bahia ver: PINHO, Ana Luiza C. de 
Araújo. De forasteiro a unanimidade: a interventoria de Juracy Magalhães na Bahia (1931-1934). Dissertação 
(Mestrado em História, Política e Bens Culturais). Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2010. 
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Figura 48 – Juraci Magalhães de terno preto e Juarez Távora, à esquerda dele, aplaudindo o cortejo. O 

Cruzeiro, 23/4/1949, p.13, SPR-BPEB. 
 

Têm-se aqui elementos para demonstrar que houve uma imbricação entre as 

rememorações do passado baiano e articulações políticas. Tudo parecia ter sido programado 

para homenagear a Bahia. Todavia, basta atentar para o significado simbólico da sua maior 

realização – o cortejo histórico – para se perceber que ali também se tratou de, a pretexto do 

enaltecimento da terra, elevar os políticos do estado, especialmente os autonomistas. Nesse 

sentido, nota-se que naquele momento, determinados sujeitos programaram as celebrações com 

a finalidade de usos políticos. Essa articulação entre as celebrações e as astúcias políticas foi 

reconhecida e relatada, anos depois, pelo próprio governador Mangabeira que, ao refletir sobre 

o propósito das comemorações em sua mensagem de despedida do exercício do cargo em 1951, 

documentou que se ele e os autonomistas aspiravam a “conquista ou à reconquista do lugar que, 

de direito” cabia à Bahia “no panorama da Pátria cumpria dar ou imprimir a tais comemorações 

a grandiosidade que lhe demos”.399 Portanto, ao exporem, ao divulgarem um glorioso 

argumento historicista da importância histórica da Bahia, as autoridades baianas reconheciam 

399 MANGABEIRA, Otávio. Um período governamental na Bahia. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1951, 
pp. 23-4. 
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a credibilidade e utilidade político-ideológica dos usos de leituras do passado como 

justificativas legítimas de interesses daquele presente. E assim foi feito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A comemoração do quarto centenário da Cidade do Salvador foi o momento de difusão 

e reforço de um imaginário épico da Bahia através dos usos do passado. O repertório de temas 

elencados pelas elites letradas já havia sido esboçado nas primeiras décadas do século XX – 

como demonstram as pesquisas de Wlamyra Albuquerque e Rinaldo Leite – e foi retomado, 

pelos autonomistas, na conjuntura do fim do Estado Novo e do pós-guerra. 

Evidenciei que o passado não é algo estável mas, dada sua utilidade, é produto de 

disputas, apropriações e manipulações mediadas por interesses do presente dos sujeitos 

históricos. Os autonomistas – que para nós viveram no passado – também pensavam sobre o 

pretérito deles, mas um passado próprio que demarcava suas experiências tais como: 1930 (com 

a Revolução); eleições perdidas em 1933 e 1934; 1937 (com o início do Estado Novo) e o 

passado do pós-1945 que estabelecia o início da redemocratização e a consequente chance de 

recolocação deles no primeiro plano da política baiana. Portanto, procurei argumentar e 

demonstrar como a própria vivência da história, as próprias experiências sociais que 

experimentaram determinado grupo político, conformaram dadas maneiras de pensar e lidar 

com o passado, em particular em um momento comemorativo relevante e extraordinário. Nas 

celebrações, os episódios da História da Bahia foram usados como argumentos que 

legitimassem a influência dos baianos na política nacional. 

Os autonomistas aproveitaram-se do aniversário da cidade para festejarem também a si 

próprios, ruidosamente, pois haviam restaurado posições políticas perdidas na Primeira 

República. É possível arguir também que em 1949 houve uma tentativa de reinstituir uma Bahia 

ateniense400, ainda que celebrando – em simultâneo – a “modernidade” do turismo, do petróleo, 

tudo sob a égide de uma linha contínua entre Tomé de Souza e Otávio Mangabeira. Desse modo, 

evidenciei as estratégias urdidas pelos organizadores das comemorações para incutir na cultura 

e no imaginário nacional a importância da Bahia para o Brasil, assim requerendo maior espaço 

aos autonomistas baianos a nível nacional, como continuidade da tradição do estado, legitimada 

pela história. 

400 Designação advinda do século XIX utilizada para demarcar a pressuposta centralidade da Bahia nos planos 
político e cultural brasileiro até, mais ou menos, a década de 1930. Ver: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento Leite. 
A rainha destronada: discurso das elites sobre as grandezas e os infortúnios da Bahia nas primeiras décadas 
republicanas, Feira de Santana, UEFS, 2012, especialmente o capítulo 2. 
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Se atentarmos para as tramas acionadas nas comemorações fica clara a intenção dos 

organizadores do evento de inculcar nos espectadores uma gratidão pelos assim chamados 

grandes feitos patrióticos da Bahia, cujos filhos nunca hesitaram em defendê-la. Produziram 

momentos de alegado protagonismo baiano, privilegiando-os a fim de transmitir uma 

mensagem essencial: a Bahia – e em sua História, seus próprios antepassados – tinha uma 

tradição gloriosa de importância para o Brasil. As elites baianas reivindicavam para Salvador o 

estatuto de capitalidade nacional, ou seja, a capacidade de ser uma cidade que representava o 

país, que fosse síntese do Brasil, que unificava a história nacional. O argumento envolvia os 

brasileiros na História do estado e colocava o país em dívida com a Bahia. 

Na posse de si mesma, situação encarnada na pessoa de Otávio Mangabeira, a Bahia 

ainda era a Bahia. Estratégia de consagração pensada, planejada, produzida e enfim montada, a 

Bahia quis para si o papel de lugar fundamental para a definição da História nacional, da 

religião, da cultura, da unidade territorial e política de todo um país, de todo um povo. Nesse 

sentido, a Bahia seria a fiadora dos brasileiros, sendo assim colocados em posição de deferência 

ou débito. Fechando a dissertação com poucas palavras, os autonomistas quiseram demonstrar 

– para usar uma imagem de Arno Mayer –, a força da tradição.401 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

401 MAYER, Arno. A Força da Tradição. A Persistência do Antigo Regime. São Paulo, Companhia das Letras, 
1987. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

1  O Brasil descoberto: estada de Cabral na Bahia
2 A expressão histórica e literária da carta de Vaz de Caminha

3
Navegadores portugueses na primeira metade do século XVI. Descobrimento da Bahia de Todos 
os Santos

4 Corsários e flibusteiros na Bahia: ataque e reação
5 Diogo Álvares, o Caramuru: seu papel na colonização brasileira
6 Catarina Caramuru: a lenda e a História
7 As donatarias de S. Jorge dos Ilhéus e de Porto Seguro: ação dos seus donatários
8 Francisco Pereira Coutinho e sua donataria
9 D. João III e o Governo Geral do Brasil. Fundação da Cidade do Salvador

10 O Bandeirantismo baiano: expansão territorial
11 A Bahia sob o domínio espanhol
12 Os holandeses na Bahia
13 Instituições militares na Bahia Colonial
14 Fortificações coloniais da Cidade do Salvador
15 Função dos estaleiros baianos na História Militar e Econômica do Brasil
16 A política do Marquês de Pombal e suas consequências na Bahia
17 A transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro: causas e efeitos
18 As grandes epidemias na Bahia. A peste da bicha. A cólera-morbo em 1855
19 Inquietações nativistas na Bahia: pronunciamentos militares e atividades revolucionárias
20 Príncipe Regente D. João na Cidade do Salvador: a Carta Régia de 28 de Janeiro de 1808
21 A Revolução Pernambucana de 1817 e sua repercussão na Bahia
22 A Revolução Constitucionalista do Porto de 1820: seus efeitos na Bahia
23 A Bahia e a Independência do Brasil
24 O sentido político das visitas de Pedro I, Pedro II e Conde d’Eu na Bahia
25 Primeiros movimentos federalistas no Brasil
26 A Sabinada: causas e efeitos
27 A participação da Bahia na guerra do Paraguai
28 A Campanha abolicionista na Bahia
29 O movimento republicano na Bahia
30 Epigrafia baiana
31 Heráldica baiana
32 Genealogia baiana. O catálogo de Jaboatão à luz da crítica moderna
33 Municípios baianos e sua história

Relação de temas sugeridos para serem apresentados no Primeiro Congresso de História da 
Bahia

Primeira seção – História Geral
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1 Leis organicas do Governo Geral do Brasil em face do Regimento das donatarias
2 A Câmara da Cidade do Salvador no século XVI: cooperação com o Governo Geral
3 Tomé de Souza: atos e fatos do seu Governo
4 O brasão da Cidade do Salvador. As armas do Estado da Bahia
5 A Justiça na Bahia. Primeiros Tribunais da Relação
6 Governadores Gerais do Brasil. Expressão política do Governo de Mem de Sá
7 A Bahia sob o Governo dos Vice-Reis. A administração do Conde de Sabugosa

8
A Bahia nas Cortes Portuguesas de 1821 e nas Constituintes do Império de 1823 e da República
de 1890

9 Conselho e Assembleia provinciais da Bahia
10 A Constituinte e a Constituição baiana de 1891

11
A organização municipal da Bahia na Colônia e no Império. Influência do Senado da Câmara na
vida política, social e econômica. Juizes de Fora e do Povo

12
Presidentes da Província da Bahia. O Desembargador Joaquim Marcelino de Brito e os
problemas educacional e servil.

13 A Bahia na vida política do Império. Estadistas baianos e partidos nacionais

Segunda seção – Política e Administração

 

1 O pau-brasil na economia baiana
2 Relação do aborígene da Bahia com aventureiros e colonos estrangeiros
3 Importância econômica e social dos engenhos da Bahia: esplendor e decadência
4 Latifundios e pecuária da Bahia
5 As estradas coloniais da Bahia
6 A Casa da Torre
7 O açúcar, o fumo e o cacau como principais fatores econômicos da Bahia
8 As culturas exóticas na Bahia
9 A mineração na Bahia: o ouro e a sua influência econômica. Casas de Fundição

10 A contribuição indígena e africana na economia da Bahia

11
O comércio da Bahia na Colônia e no Império. O tráfico africano. Escambo. Monopólios e
contratos

12 As razões econômicas das invasões holandesas na Bahia
13 O Jesuíta e a terra; ação social da catequese
14 A descendência de Diogo Álvares na formação tradicional da família baiana
15 A escravidão do índio e do negro na Bahia
16 A sociedade baiana na Colônia e no Império. O patriarcalismo. Sobrados e senzalas
17 A significação social do movimento de 1798 na Bahia
18 A influência de movimento libertador de 1823 na onomástica das famílias baianas
19 A influência disciplinadora das irmandades e confrarias religiosas

20
Aspecto social da vida sertaneja baiana nos séculos XVIII e XIX. Lutas de famílias; fanáticos e
jagunços. Canudos

21 As colônias estrangeiras na Bahia

Terceira seção - História Econômica e Social
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1 Primeira missa no Brasil. Franciscanos em Porto Seguro no século XVI

2
Início da vida religiosa na Cidade do Salvador. Jesuítas. Primeiro pároco. Igrejas da Conceição
da Praia e da Ajuda

3
Criação do Bispado de S. Salvador da Bahia de Todos os Santos. Primeiro Bispo. Cabido.
Igreja da Sé

4 Paróquias criadas no século XVI no Brasil

5
Vida Missionária na Bahia. Franciscanos, jesuítas, carmelitas e capucnhinhos. Seus conventos e
aldeiamentos

6 Visitações do Santo Ofício
7 Primeira sede metropolitana no Brasil. Relação Metropoitana

8
Governo de D. Sebastião Monteiro da Vide. Primeiro Sínodo do Brasil. Constituições do
Arcebispado da Bahia

9
Bispos e Arcebispos da Bahia na colõnia e no império. Criações de paróquias. D. José Botelho
de Matos e a expulsão dos jesuítas. Primeiro brasileiro na Sé Primacial do Brasil

10 Formação do Clero na Colônia. Seminário da Bahia
11 Ordens Religiosas na Bahia; desenvolvimento e decadência
12 Congregações religiosas diocesanas. Fundadores e fundações religiosas na Bahia
13 O Clero baiano na Independência
14 Ordens Terceiras e Irmandades
15 Matrizes, tempos históricos e santuários baianos
16 Festas e tradições religiosas na Bahia
17 Outras religiões. Sinagogas. Templos protestantes na Bahia

Quarta seção - História Religiosa da Bahia

 

1
O ensino na Bahia. Método dos jesuítas. Colégios do Terreiro de Jesus e de Belém. A instrução
após a expulsão dos jesuítas. A Escola Médica da Bahia

2
A medicina na Bahia colonial. Primeiros médicos. Farmacopéia primitiva. Evolução; século XIX

3
Ambiente literário na Bahia. Oradores pregadores e poetas. Padre Antonio Vieira. Gregório de
Matos. Castro Alves. Eloquência parlamentar

4
Academias e sociedades literárias nos séculos XVIII e XIX. Sua influência na vida cultural da
baiana

5
Influências da Universidade de Coimbra na formação cultural da bahia até a primeira metade do
século XIX

6
O Arcadismo Baiano. Os latinistas e tradutores clássicos. Humanistas baianos principalmente nos
séculos XVIII e XIX

7
Movimento editorial na Bahia. A Idade d'Oiro. Tipografias. Panflerários e jornalistas. Campanhas
cívicas

8 O teatro na Bahia. Sua influência social e literária
9 A música na Bahia: religiosa, profana e popular

10 A geração intelectual da Independência na Bahia. Cronistas oradores e poetas do 2 de Julho
11 Folclore baiano. A história da Bahia na poesia popular
12 A arte na Bahia. Construções coloniais: igrejas, fortificações e solares baianos
13 O barroco na arquitetura baiana
14 A escultura religiosa na Bahia. Imagens e santeiros célebres
15 Monumentos artísticos. Artistas baianos na colônia e no império. A Academia de Belas-Artes
16 Ourives e ourivesaria antiga na Bahia
17 Oficiais mecânicos na Bahia colonial. As corporações e confrarias trabalhistas
18 A torêutica na Bahia
19 O nativismo nas manifestações artísticas da Bahia
20 Arte do papel recortado na Bahia. Arte plumária. Trabalhos artísticos em cabelos
21 A arte popular na Bahia: sentido e manifestações

Quinta seção - Letras e Artes
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1 Principais roteiros do sertão baiano. Grabriel Soares
2 A Bahia na descrição dos seus grandes visitadores
3 A Bahia na geografia lendária do Brasil
4 A expressão da carta baiana na cartografia brasileira
5 Influências da topografia da região na construção da Cidade do Salvador
6 Cartas da Bahia e da Cidade do Salvador
7 Histórias das Ruas da Cidade do Salvador
8 A iconografia histórica da Cidade do Salvador

Sexta seção - Geografia Histórica, Cartografia e Iconografia

 

1 Aborígenes da Bahia
2 O papel do aborígenes na colonização da Bahia
3 Colonos europeus na Bahia no século XVI
4 O negro na Bahia

5
A primitiva toponímia baiana. Influência dos indígenas e africanos na linguagem popular da Bahia

Sétima seção - Etnologia

 

1 Sacerdotisas do Bem: Francisca de Sande e Ana Nery
2 Mártires e heroínas: Sóror Joana Angélica e Maria Quitéria

3

Estrangeiros na História da Bahia. D. Fradique de Toledo Ozório. Conde de Bagnuoli. Maurício
de Nassau, Brigadeiro Luiz Inácio Madeira de melo. General Pedro Labatut. Lord Cochrane

4
Visitantes ilustres da Bahia. Jerônimo Bonaparte. Príncipe de Joinville. Príncipe Maxmiliano da
Áustria. Príncipe de Neuwied. Tonelare. Von Martius

5 José da Silva Lisboa e a sua obra
6 Visconde do Rio Branco - diplomata, estadista e parlamentar.

7
D. Antonio de Macedo Costa. Sua atenção na questão religiosa e influência decisiva da
conciliação da Igreja com a República

8 Rui Barbosa - jornalista, jurista e parlamentar
9 Historiadores baianos. Frei Vicente do Salvador. Sebastião da Rocha Pita. Teodoro Sampaio

Oitava seção - Biografia

 

1 Documentos valiosos dos arquivos baianos
2 Bibliografia histórica da Bahia
3 Publicações periódicas ilustradas na Bahia
4 Obras estrangeiras que se referem à Bahia

Nona seção - Bibliografia

 
Fonte: Relação elaborada com base em informações contidas em: CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 1. 

1955, Salvador. Anais... Bahia, Tipografia Manú, 1955, Vol. 1, p.14-18. 
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ANEXO 2 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.

Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.

1º Vol.

J.C.P. Dantas Jr
Gustavo Barroso

Sidrak Carvalho
Tito L. Ferreira
Valter Dourado
Wilson Resende

Pedro Calmon
Raimundo Girão

Raul Sá

3 Vol.
Não Publ.

5º Vol.
2º Vol.

Não Publ.
Não Publ.

3º Vol.
3º Vol.
3º Vol.

Não Publ.
3º Vol.
3º Vol.

Não Publ.
Não Publ.

5° Vol.
3º Vol.

2º Vol.

3º Vol.

3° Vol.
3º Vol.
5° Vol.

Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.

RELAÇÃO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO PRIMEIRO CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA

3º Vol.
3º Vol.
3º Vol.
1º Vol.

Afonso Ruy
Hernesto H. Cruz

ANAIS
PRIMIERA SEÇÃO - HISTÓRIA GERAL

3º Vol.
4º Vol.
3º Vol.

Não Publ.

Gustavo Barroso
Gustavo Barroso

Frederico Edelweiss
Hernani Cidade
João F. Cunha

Frederico Edelweiss

Florisvaldo Trigueiro
Frederico Edelweiss
Filogônio Correia

Pedro Calmon

J.C.P. Dantas
Edgard Falcão
Cid Teixeira

Edgard Falcão
J C P Dantas
Pedro Calmon

Pedro Calmon
Gustavo Barroso

Hélio Simões

Antonio Souza
Afonso Ruy

Mario Torres

Gustavo Barroso
Hernani Cidade

João F. da Cunha
Alcindo Sodré
Pedro Calmon
João F. Cunha

Cid Teixeira
Gustavo Barroso
Antonio L. Souza
Anfrisia Santiago
Walter Spalding
Walter Spalding

RELATOR
Jorge Felizardo
Pedro Calmon

Filogênio Correia
Alice Canabrava

Juazeiro à Luz da história
Os Holandeses na Bahia

Fundação da Cidade do Salvador
Caramuru em França
Bandeirismo Baiano

A Expressão Histórica e Literária da carta de Caminha
Sinopse de Santa Cruz de Cabrália

Chegada à Bahia do Fundador de São Paulo

Personalidades Baianas
Subsidio para a história da Cidade da Bahia

Estadia de Cabral na Bahia
A Bahia na Guerra do Paraguai

Notícias sobre a Polícia Militar da Bahia
Castelhano e Portugueses

Linhagens Baianas no Rio Grande do Sul
As Grandes Epidemias na Bahia

A Bahia e a Independência do Brasil
Fortificações Coloniais da Bahia

Cel. Felisberto Caldeira e a Ind. da Bahia
A política do Marques de Pombal Consequências

A Revolução Pernambucana de 1817 na Bahia
Uma Pedra d’Armas não identificada

A Situação da Bahia na Primeira década Restauração - Os Judas do 
Brasil

Um Baiano a Serviço do Ceara e do Brasil
Memória do Município de Juazeiro
Cel. Vicente Ferrer da Silva Freire

O Estabelecimento da Cidade do Salvador
Município do Livramento de Brumado

O Município de Jaguaquara
Inscrições dos Sinos da Bahia

Resumo da História de Remanso

O sentido político das visitas de Pedro I, Pedro II e Conde d'Eu
Leitura e Tradução de uma Placa do Inst. Histórico da Bahia

Concurso da Bahia na Formação da Gens Caririense
Minas do Rio de Contas: Influência na Bahia

O Federalismo na Bahia
Reação do Aborígene Contra o Estrangeiro Invasor

AUTOR
O catálogo de Jaboatão

TÍTULO

D. João III e a Cidade do Salvador
D. João III e a Colonização do Brasil

A sesmaria e a Residência de Diogo Álvares Caramuru

Oseas Araujo
Pedro Calmon
Pedro Calmon

Laércio Andrade
Laércio Ferreira

Loureiro Fernandes
Luiza da Fonseca

Mario Torres
Maurino C Tavares

João F. da Cunha
Jorge Felizardo
Jorge Felizardo

José C B Machado
J.J. C. Albuquerque

José Lobo

Felipe Scarlata
Heitor Araújo

Herculano Assunção

Afonso Costa
Alberto Silva
Alberto Silva
Alberto Silva

Alcindo Sodré
Alvaro V. Rocha
Antonio Araújo
Arnulfo Gottshal

Herman Neeser

Hernani Cidade

Irineu Pinheiro

Braz do Amaral
Braz do Amaral

Carlos Ott
Edgard Falcão
Edilson Ribeiro

Esmeraldo Santos

Os Mataroás

 

1
2
3
4
5
6
7
8

4º Vol.
Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.

4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.

Afonso Ruy

Alcindo Sodré
Antonio Sobrinho
Elvira Celestino
Felipe Scarlata

Walter Spalding
Tancredo Teixeira

Antonio Sobrinho

Copérnico Coelho
Walter Spalding
Pedro Calmon
Pedro Calmon

A Bahia nas Cortes Portuguesas etc.
O Senador Zacarias e sua Época

Inscrições Lapidares da Bahia
O Selo, o Brazão e a Bandeira da Cidade do Salvador

As Armas do Estado da Bahia
O Sentido Jurídico da História da Bahia

Governadores Gerais e Vice-reis
Jaime Daltavila
Walter Spalding

Herman Neeser
Herman Neeser

ANAIS
SEGUNDA SEÇÃO - HISTÓRIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

Um governador da Bahia: Afonso M. P. Costa
RELATORTÍTULOAUTOR

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.Eduardo Dias

Alberto Silva
Alberto Silva
Eduardo Dias

Liberdade e Limitações dos Engenhos de Açúcar
O Açúcar o Fumo e o Cacau como Principais Fatores Econômicos

Cartas Econômico-Politicas da Bahia
O Escravo na Legislação Tributária da BahiaWalfrindo Moraes

Maria Albuquerque
Nathália Vinhaes

Pedro Calmon

Alfredo F. Castro
Edith Gama e Abreu

Maria Albuquerque
Maria Albuquerque

2º Vol.
2º Vol.
2º Vol.

ANAIS
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.

O Preço do Açúcar e a Política etc
Navegação Entre Portugal e Brasil de 1801 a 1806

TÍTULO
A Lavoura Canavieira nas Antilhas e no Brasil

Força Motriz: Problema da Técnica etc.
História da Cultura da Cana na Bahia
Precursoras do Feminismo na Bahia

Os Ávilas da Bahia

Alfredo F. Castro

Luis Silveira
Eduardo Dias

Edith Gama e Abreu
Edith Gama e Abreu

Luis Silveira
Alice Canabrava

Os Primeiro Vinte Anos de Extração de Ouro na Bahia
Plantas Exóticas da Bahia

O Visconde de Camumú e o Derrame de Moedas Falsas

RELATOR
Maria Albuquerque

Luis Silveira

TERCEIRA SEÇÃO - HISTÓRIA ECONÔMICA E SOCIAL

4º Vol.
4º Vol.
5º Vol.

Luis Silveira

Carlos V. Cerqueira
Edith Gama e Abreu

Eduardo Dias
Frederico Edelweiss

Gregório Bondar
Luis Escragnolle

AUTOR
Alice Canabrava
Alice Canabrava

Relações da África Portuguesa com a Bahia
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1
2
3

4

5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

QUARTA SEÇÃO - HISTÓRIA RELIGIOSA

Não Publ.

5º Vol.
Não Publ.

5º Vol.
5º Vol.
5º Vol.

Não Publ.

4º Vol.

ANAIS
5º Vol.
5º Vol.
5º Vol.

Aspectos da História de Arquitetura da Bahia Renato Almeida
O Palácio da Associação Comercial da Bahia José Brandão

A Imprensa Católica Na Bahia Artur de Sales
Publicações Sobre a Faculdade de Medicina da Bahia Ordival C. Gomes

O Folclore na Sociedade Baiana Fernando P. Queiroz

Conjecturas Sobre Três Acadêmicos Renascidos Florisvaldo Trigueiro
A Galeria Jonatas Abbot Francisco M. Santos

TÍTULO RELATOR
Academias e Sociedades Literárias nos Séculos XVIII e XIX Gustavo Barroso

Sóror Joana Angélica Thales de Azevedo

Raul de Souza

História da Diocese da Barra José Lima
O Titular e o Padroeiro da Cidade do salvador Vicente Vitola

Lápides Proclamadoras das duas Maiores devoções Brasileiras 
Existentes na Bahia

Luis M. Neto

A Igreja da Vitória e Vila Velha Renato Almeida

TÍTULO RELATOR
Os Capuchinhos na Bahia Vicente Vitola

Waldemar Matos

A Primeira reunião do Episcopado Brasileiro Francisco Lima
São Pedro de Rates

Henrique Fontes
José Valladares

Manoel A. Barbosa
Octávio Torres

Renato Almeida
Roberto Smith

Pedro Calmon

AUTOR
Alexandre Passos

Elizeu Mendes
Godofredo Filho

Manoel A. Barbosa

ANAIS
4º Vol.
4º Vol.
4º Vol.

4º Vol.

4º Vol.

AUTOR
Gregório S. Marino

Heitor Araújo
Manoel A. Barbosa

Manoel A. Barbosa

QUINTA SEÇÃO - LETRAS E ARTES

 

1
2
3

4

5
6

1

2 3º Vol.

5º Vol.

Não Publ.
5º Vol.

ANAIS
Não Publ.

ANAIS
5º Vol.

Não Publ.
5º Vol.

O Tupy Não é Língua Morta Mário Melo

Influência e Reminiscências do Linguajar Português nos séc. XVI e XVII Frederico Edelweiss

A Fundação do Ensino Médico no Brasil Osvaldo Cabral

TÍTULO RELATOR

História do Grêmio Literário da Bahia Florisvaldo Trigueiro
Contribuição ao Estudo da História do Hospital de S. Lázaro para 

morféticos na Federação
Ordival C. Gomes

Castro Alves e a Propaganda Abolicionista na Bahia Florisvaldo Trigueiro

TÍTULO RELATOR
Rendas, Bicos de Almofadas J.M. Oliva

Razões de Ser de Certos Tipos de Vendedores Ambulantes Renato Oliva

Walter Spalding

Octávio C. Torres

Olinto Martins
Ordival C. Gomes

AUTOR
Luis R. de Almeida

AUTOR
Francisco G. O. Neto

José Lima
Octávio C. Torres

SEXTA SEÇÃO - GEOGRAFIA HISTÓRICA, CARTOGRAFIA E ICONOGRAFIA

SÉTIMA SEÇÃO - ETNOLOGIA

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5º Vol.
5º Vol.
5º Vol.
5º Vol.

ANAIS
Não Publ.
Não Publ.
Não Publ.

Padre Inácio dos Santos Araújo Anfrísia Santiago

Presidentes da Província da Bahia Walter Piazza
Biografia de Maria Quitéria Walter Piazza

André Rebouças e Antonio P. Rebouças Deraldo Souza

TÍTULO RELATOR
Primeira Personagem da História do Brasil Anfrísia Santiago

Baianos Ilustres Deraldo Souza

Um Visitante Setecentista Desconhecido José Lima
Retificações A Bibliografia do Visconde de Cayru Valdemar Matos

Fernando Alves
Francisco Negrão

Frederico Edelweiss
Hélio Viana

AUTOR
Antonino Rocha

Antônio L. de Souza
Arnold Wildberger

OITAVA SEÇÃO - BIOGRAFIAS

José A. Lima 5º Vol.
Luís Jaeger Padre Manuel da Nóbrega José Lima 5º Vol.

Luis Vianna Filho Ruy Barbosa e “O Papa e o Concílio” José Lima 5º Vol.
Pedro Calmon Tomé de Souza - Cópia de três cartas existentes na Torre do Tombo Maria Albuquerque Não Publ.

Walter Piazza Manoel V. Tosta — Marques de Muritiba Thales de Azevedo 5º Vol.

AUTOR TÍTULO RELATOR ANAIS

Pedro de C. Araújo D. Francisco — o Bispo Cego Waldemar Matos 5º Vol.
Sebastião Pagano Ruy — Ante o Império e a República Waldemar Matos 5º Vol.

Walter Matos D. Francisca de Saúde Raimundo Girão Não Publ.

Alfedo Pimentel Documentos Valiosos do Arquivo da Bahia Waldemar Matos 5º Vol.
Deraldo Souza Reparos Bibliográficos: O Professor Aquino etc Cid Teixeira 5º Vol.

NONA SEÇÃO - BIBIOGRAFIA

José Lima Teses Defendidas na Faculdade de Medicina da Bahia Aloísio França Não Publ.
Luisa da Fonseca Índice Abreviado dos Documentos Arquivo Ultramarino de Lisboa etc David Carneiro 2º Vol.

Manoel A. Barbosa Projeto para Edição Especial do “Breviário da Bahia” D.V. Sena 5º Vol.
Marieta Alves Notas À Margem do  livro ”Artistas Baianos” de Manuel Quirino José Calazans 5º Vol.
Octávio Torres Índice do Dicionário de Sacramento Black Deraldo Souza Não Publ.
Pedro Calmon Confissões da Bahia de 1618 Hélio Viana 5º Vol.
Pedro Calmon Três Cartas de Tomé de Souza Walter Spalding 5º Vol.

Valter Dourado Parlamentares Juazeirense Raimundo Girão Não Publ.  
Fonte: Relação de trabalhos apresentados, por seção, indicada em: CONGRESSO DE HISTÓRIA DA BAHIA, 

1. 1955, Salvador. Anais... Bahia, Tipografia Manú, 1955, Vol. 1, p.41-46. A mesma também foi listada em: 
SILVA, Antonio Cosme Lima da. Primeiro Congresso de História da Bahia: populações negras no contexto das 

comemorações dos 400 anos de Fundação da cidade do Salvador, (IGHB, 1949). Dissertação (Mestrado em 
História). Universidade Estadual da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2012, apêndice, p. 118-121. 
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