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Nada ofusca o valor da arte, ninguém 
mais nobre que o artista. 

 
Manuel Querino, manuscrito s/ data. 

Que toda vida individual entre o nascimento e a morte 
possa afinal ser narrada como uma estória com começo e fim é a condição 

pré-política e pré-histórica da história [history], a grande estória sem 
começo nem fim. Mas a razão pela qual cada vida humana conta sua 

estória e pela qual a história se torna afinal o livro de estórias [storybook] 
da humanidade, com muitos atores e oradores e ainda assim sem qualquer 

autor identificável, é que ambas resultam da ação. A estória real na 
qual nos engajamos enquanto vivemos não possui um fabricante visível 

ou invisível, porque ela não é fabricada. 
 

Hannah Arendt, 2005. 

O escritor é um homem público. Tem uma 
função e um dever social. 

 
Xavier Marques apud Gomes, 1969 

[...] Outrossim, o tema biográfico é o tema existencial por excelência, e, pois, dos objetos 
culturais, o único que tem o privilégio de ser vida humana vivente, como objeto egológico 

que é, por oposição a todos os demais objetos culturais [...]. 
 

Machado Neto, 1973. 
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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa em fontes documentais investiga o modo como cinco intelectuais baianos 
viveram e interpretaram o processo de modernização na passagem do século XIX para o XX, 
evidenciado em medidas de urbanização que interferiram não apenas no tecido urbano como 
também nos usos, práticas e interações sociais que davam sentido ao espaço. Trata-se de uma 
sociologia do intelectual que analisa a atuação de Silva Lima (1826-1910), Anna Bittencourt 
(1844-1930), Manuel Querino (1851-1923), Xavier Marques (1861-1942) e Cardoso de 
Oliveira (1865-1962) nas seguintes obras, respectivamente, A Bahia de Há 66 Anos (1907); 
Longos Serões do Campo (1920); A Bahia de Outrora (1916); Boto e Cia /O Feiticeiro 
(1897/1922) e Dois Metros e Cinco (1905). A amostra reuniu cinco escritores com vidas 
distintas em termos étnicos, sociais e profissionais, compondo um rico quadro sobre a vida 
intelectual da Bahia, no período em questão. Teve como êmulo estudos anteriores que 
salientaram a relação entre produção intelectual e transformações urbanas. Este campo de 
pesquisa levanta o problema da reificação conceitual, no âmbito metodológico, enfrentado na 
construção do intelectual como categoria de análise e na abordagem dos textos como fontes 
de dados. De um lado, observou-se a volubilidade do status intelectual, condicionado pelo 
acesso a determinados grupos e por critérios de reconhecimento; de outro, a natureza 
dinâmica das memórias e dos romances produzidos pelos escritores baianos que, para além do 
aprisionamento em suportes materiais como livros e folhetins, constituíram ações na esfera 
pública, a serem resgatadas desde uma perspectiva histórica. Desse modo, a pesquisa não se 
prendeu a uma definição conceitual da intelectualidade, e sim traçou o perfil do intelectual 
baiano, analisando os espaços que estes frequentavam — as confrarias e os seus critérios de 
distinção, os meios de publicação, os auditórios, o público, os editores e diretores de jornais. 
A pesquisa abordou os textos destes escritores como eventos históricos, ações políticas no 
meio impresso, e não como fontes de informação passivas. A primeira parte da tese investiga 
a passagem dos intelectuais pelas sociedades abolicionistas e republicanas, pelos grêmios 
literários, pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e pelos periódicos de maior 
circulação da cidade. A segunda parte é dedicada à analise de conteúdo de uma publicação de 
cada autor. Esta aborda as transformações nos modos de convivência na cidade de Salvador, a 
integrar a experiência de ruptura que define o progresso e a modernidade, desde a perspectiva 
da intelectualidade baiana, representada nestes cinco autores. Os textos revelaram não apenas 
as opiniões dos escritores sobre prejuízos ou vantagens da modernização, mas a vivência 
destes na cidade, contribuindo para a fenomenologia do processo abstratamente compreendido 
como “modernidade”, salientando aspectos relevantes das mudanças nas formas de 
sociabilidade como a extinção de costumes religiosos, o esmorecimento de festas populares, a 
adoção do carnaval, em substituição ao entrudo, e novas formas de encontro nos espaços 
abertos ao público (ruas, praças e espaços comerciais) — aspectos que interferiram na 
convivência entre ricos e pobres, relacionados à segregação socioespacial. 
 
 
Palavras-chave: Sociologia do intelectual; Vida Urbana; Primeira República; Literatura. 
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RÉSUMÉ 
 
 
La présente recherche sur des sources documentaires étudie la façon dont cinq intellectuels de 
Bahia ont vécu et interprété le processus de modernisation lors du passage du XIXe au XXe 
siècle, mis en lumière dans les mesures d’urbanisation ayant influé non seulement sur le tissu 
urbain mais aussi sur les usages, pratiques et interactions sociales qui donnaient un sens à 
l’espace. Il s’agit d’une sociologie de l’intellectuel analysant la conduite de Silva Lima (1826-
1910), Anna Bittencourt (1844-1930), Manuel Querino (1851-1923), Xavier Marques (1861-
1942) et Cardoso de Oliveira (1865-1962) dans leurs œuvres respectives : A Bahia de Há 66 
Anos (1907); Longos Serões do Campo (1920); A Bahia de Outrora (1916); Boto e Cia / O 
Feiticeiro (1897/1922) et Dois Metros e Cinco (1905). Ces cinq écrivains aux vies distinctes  
ethniquement, socialement et professionnellement parlant,  sont réunis dans un échantillon qui 
compose un riche tableau de la vie intellectuelle de Bahia à l’époque en question. Cette 
analyse est partie d’études antérieures ayant mis en relief la relation entre production 
intellectuelle et transformations urbaines. Ce champ de recherche soulève, dans le cadre 
méthodologique,  le problème de la réification conceptuelle relevé dans la construction de 
l’intellectuel comme catégorie d’analyse et dans l’approche des textes comme sources de 
données. On observe d’une part la versatilité du statut intellectuel soumis à l’accès à certains 
groupes et critères de reconnaissance et, d’autre part, la nature dynamique des mémoires et 
romans publiés par les écrivains de Bahia qui, au-delà de la contrainte des supports matériels 
tels que livres et périodiques, réalisèrent des actions dans la sphère publique devant être 
envisagées selon une perspective historique. Ainsi, la recherche ne s’est pas limitée à une 
définition conceptuelle de l’intellectualité et a tracé le profil de l’intellectuel bahianais, 
examinant les espaces par eux fréquentés – les confréries et leurs critères de distinction, les 
milieux d’édition, les auditoires, le public, les éditeurs et directeurs de journaux. Elle a abordé 
les textes de ces écrivains non comme sources d’information passives mais comme 
événements historiques, actions politiques dans le milieu de la presse et de l’édition. La 
première partie de la thèse étudie le passage des intellectuels dans les sociétés abolitionnistes 
et républicaines, les associations littéraires, l’Institut Géographique et Historique de Bahia et 
les périodiques à grand tirage de la ville. La seconde partie, consacrée à l’analyse de contenu 
d’une publication de chacun des auteurs, aborde les transformations des modes de vie dans la 
ville de Salvador, intégrant l’expérience de rupture qui définit progrès et modernité à partir de 
la perspective des intellectuels bahianais représentés par ces cinq auteurs. Les textes ont 
révélé non seulement leurs opinions quant aux dommages et bienfaits de la modernisation, 
mais aussi leur expérience de vie dans la ville, contribuant à la phénoménologie du processus 
compris dans l’abstrait comme « modernité », soulignant les aspects pertinents des 
changements dans les formes de sociabilité tels que l’extinction de coutumes religieuses, 
l’affaiblissement de fêtes populaires, l’adoption du carnaval pour remplacer l’entrudo, et les 
nouvelles formes de rencontres dans les espaces ouverts au public (rues, places et espaces 
commerciaux) – aspects liés à la ségrération socio-spatiale qui allaient influencer la 
coexistence entre riches et pauvres. 
 
Mots clés : Sociologie de l’intellectuel, Vie urbaine, Première République, Littérature 
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ABSTRACT 
 
 

This research on documentary sources investigates the way five intellectuals from Bahia, 
Brazil, lived and interpreted the process of modernization in the passage from the 19th 
century to the 20th century, evidenced in measures of urbanization that interfered not only in 
the urban fabric as well as in customs, practices and social interactions that gave meaning to 
the space. It deals with the sociology of intellectual which analyzes the performance of Silva 
Lima (1826-1910), Anna Bittencourt (1844-1930), Manuel Querino (1851-1923), Xavier 
Marques (1861-1942) and Cardoso de Oliveira (1865-1962) in the following works, 
respectively: A Bahia de Há 66 Anos (1907); Longos Serões do Campo (1920); A Bahia de 
Outrora (1916); Boto e Cia /O Feiticeiro (1897/1922) and Dois Metros e Cinco (1905). The 
sample gathered five writers with distinct lives in ethnic, social and professional terms, 
composing a rich picture about the intellectual life of Bahia in the period in question. It was 
stimulated by previous studies which highlighted the relation between intellectual production 
and urban transformations. This field of research raises the problem of conceptual reification 
in the methodological sphere, confronted in the construction of "intellectual" as an analysis 
category and in the approach of the texts as data sources. On one side, it was observed the 
volubility of the status of intellectual, conditioned by the access to certain groups and by 
criteria of recognition, and, on the other side, the dynamic nature of memoirs and of the 
novels produced by these writers that, beyond the imprisonment on media materials such as 
books and serial novels, constituted actions in the public sphere, claiming to be examined 
from a historical perspective. Thus, the research isn't constrained to a conceptual definition of 
intellectuality, tracing instead the intellectual profile of Bahia, analyzing the spaces they 
frequented — their societies and their distinction criteria, the means of publication, the 
auditoriums, the audience, the editors and directors of newspapers. The research approached 
the texts of these writers as historical events, political actions in the printed media rather than 
as passive information sources. The first part of this thesis investigates the passage of 
intellectuals through abolitionists and republican groups, writers' coteries, in the Geographical 
and Historical Institute of Bahia and in the main periodicals of the city. The second part is 
devoted to the analysis of contents of a publication of each author, dealing with the thorough 
transformations that occurred in the dynamics of coexistence among citizens in the city of 
Salvador, thus outlining the sense of rupture which defines, from the perspective of local 
intellectuality, the coming of progress and modernity.The texts revealed not only the opinions 
of writers about the damage or benefits of modernization, but their living experience in the 
city, contributing to the phenomenology of the process abstractly understood as "modernity", 
emphasizing relevant aspects of changes in the forms of sociality such as the extinction of 
religious customs, the weakening of popular festivals, the adoption of Carnival replacing the 
“Entrudo”, and new ways of meeting in open public spaces (streets, commercial spaces and 
squares) — aspects related to the process of socio-spatial segregation which interfered in the 
coexistence between rich and poor. 
 
Keywords: Sociology of intellectual; Urban Life; First Republic; Literature; Salvador; Bahia. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Durante o período monárquico (1822-1888), a sociedade brasileira se estruturou no 

difícil ato de conciliar o processo de modernização — cujo principal eixo era o 

desenvolvimento dos centros urbanos — à manutenção do sistema produtivo escravista 

agroexportador. Em 1822, o Brasil tornou-se um Império nos trópicos, possibilitado pela 

aliança entre a elite latifundiária e a família real portuguesa, que concedera legitimidade à 

independência brasileira. Tal mudança gerou alterações significativas nas articulações 

políticas e na gestão da riqueza produzida internamente. 

O destaque do café brasileiro no mercado internacional estimulava o processo de 

urbanização das capitais. Investimentos maciços em infraestrutura — construção de estradas 

de ferro, expansão dos meios de comunicação e de transporte e mecanização das indústrias 

rurais — viabilizaram o aparelhamento das cidades envolvidas na produção e na 

comercialização do produto. Os setores comercial e financeiro se expandiam, os serviços se 

diversificavam e a população dos centros urbanos crescia. Apareciam novos agentes entre a 

população de homens livres das cidades, profissionais liberais, estudantes, burocratas, 

comerciantes, jornalistas, empresários. Estas mudanças desencadearam um processo de 

urbanização, que passa a ser compreendido, pelas elites dirigentes, como parte de um projeto 

civilizatório. 

No entanto, a despeito do impulso modernizador gerado pela diversificação dos 

serviços e do setor financeiro, pela gestação de um mundo urbano e pelos avanços 

tecnológicos, a nação mantinha-se dependente da economia agrária, que perpetuava uma 

sociedade hierarquizada — tendo ao topo a camada de terratenentes, com grande influência 

sobre a política, uma pequena parcela de profissionais urbanos, divididos entre burocratas, 

profissionais de escritório e comerciantes, e uma numerosa parcela escravizada (NEEDELL, 

1993). No plano das ideias e ideologias esta contradição era sustentada pelo catolicismo, pela 

filosofia espiritualista e eclética e pelo romantismo nacionalista. 

O difícil equilíbrio entre modernização e tradição, em suas feições próprias, adquiridas 

sob a legitimidade do poder monárquico, começa a ser ameaçado ao final da guerra do 

Paraguai (1864-1870). O Exército — fortalecido como nova força de caráter nacional, e a 

Igreja davam sinais de uma possível ruptura com o Estado imperial. Em 1870 é criado o 



17 
 

Partido Republicano, primeira representação política de um setor da classe dominante que 

defendia o fim do regime monárquico (SALLES, 1996). A Lei do Ventre Livre, que 

determinou a libertação de todas as crianças nascidas de pais escravos em 1871, tornava 

evidente a crise de mão de obra. No cenário internacional, evidenciava-se o atraso brasileiro 

frente aos avanços tecnológicos das nações centrais do capitalismo moderno, cujo 

imperialismo se tornava ameaçador, pela possibilidade de penetração financeira no país, via 

empréstimos e investimentos ao governo e ao setor privado. 

Ao ser abolida a escravidão, em 1888, cai por terra o principal eixo político-

econômico do império: o final do trabalho servil foi um estimulo para que os senhores de terra 

abandonassem o projeto monárquico e, a partir de 1888, aderissem ao movimento 

republicano, juntamente com os militares. Nessa conjuntura, foi proclamada a República à 

noite de 15 de novembro de 1889. Um golpe militar, liderado pelo Marechal Deodoro da 

Fonseca que destituiu o ministério e o próprio Imperador. O movimento circulou apenas nas 

esferas institucionais e não envolveu a participação popular nas ruas. No primeiro momento, 

mostrava-se ainda titubeante. 

Na Bahia, as primeiras notícias sobre agitações políticas na Capital do Império, o Rio 

de Janeiro, chegam ao entardecer do dia 15 de novembro, mas telegramas oficiais, 

informando a deposição do Imperador, a proclamação da "República Federativa dos Estados 

Unidos do Brasil" e a instauração de um governo provisório chegam apenas entre a 

madrugada e a manhã do dia 16 (TAVARES, 2001). A instauração do novo regime parece 

não encontrar respaldo entre as personalidades político-administrativas e militares da Bahia. 

Manuel Vitorino — médico, professor da Faculdade de Medicina e político de atuação 

recente, incorporado ao Partido Liberal em 1885 — não aceita a nomeação ao cargo de 

Governador1. O então Comandante das Armas para as províncias da Bahia e de Sergipe, 

marechal Hermes Ernesto da Fonseca — irmão mais velho do marechal Deodoro da Fonseca, 

líder do movimento golpista — já ciente da formação de um governo republicano, decide 

manter a obediência às leis do Império, enquanto aguarda novos acontecimentos. 

Nas ruas pouca agitação: policiais e manifestantes invadem pensões de estudantes, as 

"repúblicas"; seguem-se agressões na Praça Municipal e uma morte na ladeira da Praça. O 

movimento já era vitorioso em diversas províncias, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do 

                                                
1No dia 18 de novembro o líder Republicano na Bahia Virgílio Damásio tomou posse como primeiro governador 
do estado, no dia 23 transmitiu o governo a Manuel Vitorino que finalmente aceita ocupar o cargo por insistência 
de Rui Barbosa, então ministro da Fazenda do governo provisório. 
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Sul, Minas Gerais. Às 17 horas do dia 17 de novembro, a Bahia declara oficialmente a sua 

adesão ao novo regime, após um acerto entre oficiais do exército e líderes políticos dos 

partidos republicano, conservador e liberal. 

A República nascia como uma incógnita, para a qual confluíam projeções diversas: ora 

espelhava os anseios de igualitarismo e cidadania vislumbrados no rompimento da estrutura 

aristocrática — última barreira à mobilidade social dos desfavorecidos que seriam agraciados 

com o acesso à educação e aos modos de inclusão, através do trabalho assalariado — ora 

encarnava a manifestação viva da modernidade e da civilização, estágio inevitável da 

evolução determinada pela lei da História — a superação da cultura colonial que se perpetuara 

no Império em práticas e rituais mestiços, forjados na acomodação do catolicismo ibérico 

popular às apropriações sincréticas da religiosidade africana e ameríndia, e pela 

permeabilidade de um processo de dominação que previa a assimilação da cultura do 

dominado, mesmo que na posição de subalterno. 

Passados os anos de intensa instabilidade política e social, experimentada durante os 

mandatos de dois presidentes militares, de 1889 a 1894, consolidada a hegemonia dos grandes 

proprietários rurais do sudeste com as presidências consecutivas de dois fazendeiros paulistas, 

Prudente de Morais (1894-1898) e Campos Sales (1898-1902), o novo regime dava mostras 

de uma política de modernização elitista e tecnocrática, que desprezava a participação da 

população de ex-escravos, e impunha novas barreiras à ascensão social dos desamparados 

pela pobreza ou pela falta de capital social. Um novo modelo hierárquico era tecido com base 

no racismo científico e em determinismos diversos que, alicerçados na interpretação de 

fatores climático-geográficos das características dos gêneros, das culturas, dos 

comportamentos sexuais, eram capazes de definir estigmas que justificavam o abandono e a 

exclusão de indivíduos, grupos e populações. 

Atos de violência cercavam as sucessões ao governo da Bahia, que ocorriam ao sabor 

de interesses conflitantes dos grupos políticos, ligados aos grandes proprietários de terras e 

grandes comerciantes, exportadores e importadores. Evidenciava-se a fragilidade do sistema 

oligárquico republicano. Em 1912, após tumultuada disputa política, em cujo desfecho ocorre 

um bombardeio a própria cidade, tomou posse J. J. Seabra. No mesmo ano, inicia-se a 

reforma urbana, antecedida por demolições, desapropriações e remoção da população pobre 

para áreas distantes do centro da cidade. 

Destruição do patrimônio e da memória da cidade, inscrição das desigualdades sociais 

no espaço habitado: a República abandonava a promessa democrática contida no 
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abolicionismo. Prolongava-se a dinâmica de modernização conservadora2, aberta pelo projeto 

civilizatório do Império, o qual articulou o desenvolvimento do meio urbano e de seus valores 

citadinos democráticos, à hierarquização social de base aristocrática. Na passagem para a 

República este vetor histórico se mantém, acrescido de um agravante, a quebra do projeto 

nacional hegemônico e unificador, em favor de um consórcio de poderes regionais. 

Esta equação, em que a urbanização assimilava a modernidade, legitimava as ações de 

um urbanismo demolidor3 e autoritário. A crença em um processo civilizatório inevitável 

concorria para a acelerada transformação do espaço urbano, em seus aspectos materiais e 

humanos. Este processo de modernização despertava sentimentos de perda e de desilusão 

numa geração de jovens militantes, ao verem seus anseios de igualdade e justiça sepultados 

sob as bandeiras do abolicionismo e da República. De modo abrangente, este momento de 

convulsão atingia em cheio as mentes dos que se dedicavam a pensar a sociedade. 

Envolvida na trama do "contar" para "compreender", esta pesquisa investiga o modo 

como cinco intelectuais baianos viveram e interpretaram o processo de modernização, 

transcorrido nesta passagem do século XIX para o XX, o qual se evidenciou principalmente, 

na efetivação de medidas de urbanização que interferiram não apenas no tecido urbano como 

também nos usos, práticas e interações sociais que davam sentido ao espaço. Trata-se de uma 

sociologia do intelectual que investiga a atuação dos intelectuais baianos, utilizando a 

seguinte questão de partida: De que modo a intelectualidade baiana viveu e narrou a 

modernidade na passagem do século XIX para o XX? 

“Modernidade” é um termo com forte conteúdo ideológico empregado por grupos 

políticos e econômicos proeminentes na passagem do século XIX para o XX para designar o 

modo de vida adotado no meio urbano de cidades como Paris, Berlim e Londres, reconhecido 

como paradigma de um projeto civilizatório. Do nosso ponto de vista, como pesquisadores, 

entendemos que as mudanças que são reconhecidas por estes segmentos como o “advento da 

modernidade” são caracterizadas por alterações na vida cotidiana dos habitantes das cidades 

como consequência da crescente urbanização: instalação de novas tecnologias e serviços, 

                                                
2 Instituição do Estado democrático de Direito mediada por uma aliança entre burguesia e terratenentes que cria 
obstáculos ao acesso das demais classes sociais aos mercados de terras, de capital, de trabalho e à cidadania 
(RICUPERO, 2010; PIRES&RAMOS, 2009). 
3 Muitos historiadores urbanos consideram os planos de melhoramento e reformas postos em prática a partir do 
século XIX como um exemplo de “Urbanismo Demolidor” por preverem a destruição do tecido urbano 
preexistente e a demolição de construções monumentais como medida de salubridade e higiene. A demolição e a 
reconstrução são tidas como medidas de saneamento, amparadas em leis de desapropriação e expropriação por 
utilidade pública (PONTUAL & PICCOLO, 2008). Peres (2009) e Flexor (1997) discutem a influência destas 
concepções urbanísticas nas medidas de reformulação urbana em Salvador no início do século XX. 
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normalização e regulamentação das práticas no espaço urbano e difusão de novas concepções 

sobre espaço público, estética arquitetônica e civilidade. Ao falarmos de uma relação entre os 

intelectuais e a modernidade nos referimos ao modo como eles se relacionaram com estas 

alterações, que marcam a intervenção massiva do Estado no espaço urbano, tendo como pano 

de fundo o discurso progressista que compreendia estas medidas como necessárias à aquisição 

de um padrão válido para todas as nações. 

 

Composição da amostra e definição do intelectual: 

A nossa amostra reúne os escritores Silva Lima (1826-1910), Anna Ribeiro 

Bittencourt (1844-1930), Manuel Querino (1851-1923), Xavier Marques (1861-1942) e 

Cardoso de Oliveira (1865-1962), salientando a sua mobilização, a respeito do processo de 

modernização da cidade de Salvador, a partir da análise das seguintes obras: A Bahia de Há 

66 Anos: reminiscências de um contemporâneo, Silva Lima (1907); Longos Serões do 

Campo, caderno de memórias de Anna Bittencourt escrito por volta de 1920 e publicado em 

livro em 1992; A Bahia de Outrora: vultos e fatos populares, série de crônicas do Jornal de 

Notícias, de março de 1913 a dezembro de 1915, reunida em livro em 1916, de Manuel 

Querino; Boto e Cia (1897), republicada como O Feiticeiro (1922), de Xavier Marques e Dois 

Metros e Cinco: costumes brasileiros (1905), de José Manuel Cardoso de Oliveira. 

A escolha destes escritores baianos não foi orientada por critérios pré-estabelecidos.4 

A sua descoberta ocorreu a partir do envolvimento com um tema, qual seja: a relação entre a 

intelectualidade brasileira e o processo de modernização das cidades, na passagem do século 

XIX para o XX. Este tema motivou trabalhos como A vida literária no Brasil — 1900, de 

Brito Broca (1960), Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 

República, de Nicolau Sevcenko (1983) e Belle Époque Tropical: sociedade e cultura da elite 

no Rio de Janeiro na virada do século, de Jefferey Needell (1993). Estes estudos abordam a 

atuação dos homens de letra na Capital Federal, à época o Rio de Janeiro, o que despertou o 

interesse em perscrutar a mesma questão no contexto da cidade de Salvador, na Bahia. 

Nesse sentido, é mais honesto falar de um encontro e não de uma escolha. O encontro 

com Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira 

                                                
4 Não procuramos definir o maior ou menor grau de “representatividade” de um intelectual como critério de 
escolha, o que dependeria de uma avaliação/julgamento sobre o seu modo de engajamento, sendo este um 
parâmetro parcial e pouco elucidativo. 
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foi mediado, ora pelo interesse despertado pelas suas trajetórias, como intelectuais baianos, 

ora pelo apelo das suas obras como espaços de reflexão sobre a memória da Bahia. 

Não obstante, a intenção de reunir as obras destes cinco escritores e os ensaios 

biográficos sobre eles num único corpo documental foi-se firmando devido à constante 

referência mútua nos seus textos e nas suas trajetórias. Além de eventuais alusões diretas de 

um a outro, suas reflexões como escritores dialogam entre si, ao abordarem os mesmos temas 

sob prismas diferentes, no que se refere à vida pregressa da cidade de Salvador entre 1840 e 

1889. Ademais, tanto as interfaces quanto as contraposições de suas biografias orientaram e 

deram sentido a esta reunião. 

Como veremos ao longo do trabalho, trata-se de um conjunto formado por cinco 

escritores com vidas bastante distintas, tanto em suas origens étnica e social quanto em suas 

trajetórias profissionais, o que possibilita traçar um rico quadro sobre a vida intelectual da 

Bahia na passagem do século XIX para o XX, e sobre o modo como esta intelectualidade, de 

composição social diversa, experimentou este momento de transformação sociocultural. 

Neste trabalho conceituamos o termo intelectual como um "vir-a-ser" e não como um 

dado, ou fato. Entendemos que este termo não é um qualificativo aplicado a alguém com base 

na posse de determinados atributos, como títulos acadêmicos; tão pouco define uma posição 

social determinada pelo pertencimento a grupos econômicos ou políticos. Ser um intelectual 

implica tornar-se reconhecido como um "homem (ou mulher) de conhecimento", ou seja, 

alguém apto a refletir sobre a vida coletiva. Nesse sentido, trata-se de uma posição social 

ocupada a partir do acesso a determinados grupos, do reconhecimento mútuo e da obtenção de 

prestígio. O status de intelectual é precário e oscilante, mantém-se ou caduca conforme a 

adequação a vigências e mitos temporários. 

Buscamos traçar o perfil do intelectual baiano a partir dos meios que os "homens (ou 

mulheres) de letras" do período costumavam frequentar, destacando, desse modo, aspectos 

formadores de uma "vida intelectual", compreendendo por tal todos os elementos 

constitutivos das relações nas quais se envolvem os intelectuais — os espaços por eles 

frequentados, as confrarias e os seus critérios de distinção, os meios de publicação, os 

auditório, o público, os editores e diretores de jornais. Em suas trajetórias Silva Lima, Anna 

Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira passaram por espaços 

que lhes possibilitaram tanto os contatos necessários para acessar o público e os veículos de 

divulgação quanto a notoriedade como produtores de conhecimento e balizadores de opinião, 

em referência a determinados conteúdos e pontos de vista. 
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As sociedades abolicionistas e republicanas, os grêmios literários, as Academias de 

Letras, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e os periódicos de maior circulação da 

cidade foram espaços que favoreceram a formação de uma intelectualidade na Bahia, pois 

proporcionaram a definição de questões canônicas relacionadas à transformação da sociedade 

baiana, além da criação de afinidades ideológica em torno destas. A atuação da Liga Católica 

das Senhoras Baianas, envolvendo a publicação de jornais e revistas próprios, chama atenção 

por beneficiar a participação das mulheres baianas na vida pública, função destacada na 

trajetória da escritora Anna Bittencourt. 

 

Periodização: 

Como foi visto, nossa pesquisa investiga a atuação de cinco intelectuais baianos na 

mudança do século XIX para o XX. Falar dessa passagem secular, como uma transição, 

implica ter uma concepção prévia sobre ela, dimensioná-la como um momento de ruptura e de 

convulsão política, social e cultural. Esta concepção, por sua vez, permite estabelecer marcos 

temporais definidores, em relação ao objeto da pesquisa. O ano de 1870 é tido como marco da 

grande contestação do regime monárquico, evidenciada na fundação do partido republicano e 

na circulação do seu manifesto. Este é um momento de renovação cultural que Silvio Romero 

registrou nas seguintes palavras: "Um bando de ideias novas esvoaçavam sobre nós de todos 

os pontos do horizonte" (ROMERO apud MACHADO NETO, 1973, p.32). 

Na literatura, o idealismo romântico, associado à afirmação dos valores nacionais, 

decaía, enquanto se afirmava o naturalismo como escola literária capaz de retratar a realidade 

e apontar os valores negativos do quadro social. A questão da originalidade brasileira — 

adequada à criação de um modelo particular de civilização nos trópicos — cede lugar à 

preocupação em torno do atraso nacional diante de um padrão civilizatório universal, ao qual 

era necessário ajustar-se. Nesse novo ambiente intelectual, o cosmopolitismo confronta o 

nacionalismo, o país passa a ser avaliado, segundo o prisma de um processo evolutivo, da 

barbárie à civilização, válido para todas as nações. Era preciso diagnosticar os motivos de 

nosso atraso social, o qual, muitas vezes era atribuído às origens raciais da nossa população. È 

também, por volta de 1870, que surge a Escola do Recife, na qual se destacam nomes como 

Silvio Romero e Tobias Barreto. O jornalismo rompia os limites da cultura formalista do 

Império, animado pela grande questão pública da Abolição e pelas novas escolas de 

pensamento. 
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Essa agitação da vida intelectual se prolonga pela década de 1880, chegando à 

seguinte a reboque de acontecimentos marcantes, o fim do trabalho escravo, em 1888, e a 

proclamação da República, em 1889. Nos anos de repressão dos governos militares, 1889 a 

1894, a vida intelectual retrocede, voltando depois a se consolidar durante os mandatos dos 

presidentes civis, quando os intelectuais enfrentam o desafio de restabelecer a sua atuação 

política sem a proteção das duas grandes bandeiras que lhes serviram de guia e ponto de 

convergência, a Abolição e a República. 

Entendemos que as expectativas geradas em torno dessas causas e as desilusões a elas 

associadas perduraram pela nossa Belle Époque — processo de modernização da vida social e 

cultural que atinge as populações dos centros urbanos brasileiros até 1920 — e só serão 

rompidas pela Revolução de 1930, quando o governo de Getúlio Vargas instaura outras 

promessas de modernização. Desse modo, delimitamos cronologicamente o nosso estudo, 

para abranger a formação e atuação dos intelectuais baianos no período entre 1870 e 1930. 

Estes marcos temporais são também salientados em trabalhos anteriores sobre a 

intelectualidade brasileira do final do século XIX e início do século XX (ALONSO, 2002; 

MACHADO NETO, 1973; MICELI, 2001; PÉCAUT, 1990; VELLOSO & MADEIRA, 

2000). 

A seleção de nossas fontes primárias corrobora esta periodização — a qual nos serve 

como um horizonte balizador da experiência de ruptura que caracterizou o processo de 

modernização para os intelectuais baianos. As cinco obras escolhidas para análise de conteúdo 

— cada uma delas escrita por um dos cinco escritores, nos quais se restringe a nossa amostra 

— foram produzidas entre 1897 e 1920. Apesar das muitas lacunas presentes na biografia 

destes, os dados encontrados apontam para a década de 1880 como momento em que se inicia 

a sua produção escrita, a partir da publicação de livros e artigos em jornal. No entanto, os 

anos entre 1870 e 1880 devem ser considerados, em nossa periodização, como etapa de 

formação intelectual. 

Algumas fontes utilizadas na análise do contexto da época, como os ensaios 

biográficos sobre Manuel Querino produzidos por seus amigos e contemporâneos, Antonio 

Vianna e Gonçalo de Athayde Pereira, são do final do período ou extrapolam um pouco a data 

limite, 1928 e 1932, respectivamente. O texto sobre os cem anos da imprensa baiana, após 

1822, verdadeiro depoimento do jornalista Aloísio de Carvalho (1866-1942) foi publicado em 

1922. O testemunho de Xavier Marques sobre a perda de público da literatura para novos 

entretenimentos como o Sport e a moda é parte de um artigo publicado em 1928. Portanto, os 
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textos escritos após 1920 e utilizados aqui como fontes, sugerem a pertinência em manter o 

decênio entre 1920 e 1930 como parte do nosso recorte histórico de referência. 

 

Posicionamento teórico metodológico: 

Voltando ao cerne desta pesquisa, o seu objeto é, dito de modo bem detalhado, a ação 

social empreendida por Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e 

Cardoso de Oliveira ao escreverem as obras elencadas anteriormente. Esta ação social é 

considerada pelo prisma da produção da memória do período Imperial e correspondente 

conceituação das mudanças sociais que caracterizaram uma sociedade nova experimentada já 

sob o governo republicano. 

Isto dito, cabe esclarecer o posicionamento teórico-metodológico adotado. Em outras 

palavras, o que uma socióloga pretende descortinar a partir da analise da atuação de cinco 

escritores, apropriando-se dos escorços biográficos disponíveis sobre eles e de uma obra 

textual de cada um? 

Deixemos claro que este trabalho não pretende fazer uma apreciação estética dos 

textos selecionados. As obras escritas — no caso, dois romances, um caderno de memórias 

pessoais e dois estudos memorialistas, um deles divulgado no espaço do folhetim e outro em 

crônicas — não serão analisadas a partir do seu valor estético-literário. O nosso foco não são 

os elementos discursivos da obra, não empreenderemos um procedimento semiótico, visando 

a leitura interna do texto, com base em conceitos universalistas. As obras serão interpretadas a 

partir da referência a um contexto que as situa em uma dimensão transitória, histórica e social. 

A nossa abordagem não se volta para o texto como um discurso, mas como um enunciado, um 

ato de comunicação (BAKHTIN, 2011)5. 

Tampouco nos voltamos para as obras escritas como fontes a partir das quais é 

possível extrair informações para a reconstrução de um dado período histórico. Nossa meta é 

contar a própria história dessas obras como ações de seus autores e editores na esfera pública. 

Ações políticas, cujo vetor é a construção da memória comum. Ao se colocarem como 

construtores da memória da Bahia, estes autores agem politicamente no nível da ideologia, 

entendendo que esta não se restringe ao discurso falso de um grupo social, com intenção de 

dominar os outros. Na verdade, é preciso entrar no fundamento da relação de dominação que é 

a própria integração social. Desse ponto de vista, a ideologia possui um caráter motivacional, 
                                                
5 Ver: APÊNDICE A — Nota Teórico-Metodológica. 



25 
 

ela é o meio pelo qual um grupo social elabora a sua autoimagem, tornando a suas tendências 

de ação inteligíveis (RICOEUR, 1977). 

Desse modo, as obras escritas utilizadas como fontes primárias, não serão abordadas 

apenas como manancial de dados, registros que contém informações sobre o período histórico 

no qual emergiram. As obras, para além do objeto material no qual estão cristalizadas, são o 

próprio objeto da pesquisa. O folhetim, o romance, as memórias pessoais, as crônicas são 

cristalizações de um evento que se deu no plano histórico, constituíram, uma vez, ações 

políticas através da utilização do meio impresso. 

O termo "política", empregado na caracterização desta ação, seria redutor, se por ele 

quiséssemos exprimir apenas o exercício partidário e a mobilização através das instituições do 

Estado democrático. No entanto, a ideia de uma ação política empreendida por nossos 

escritores — ao produzirem e publicarem textos que tratam da memória da Bahia do período 

imperial, estando situados na República — procede, se entendermos a política segundo a 

abordagem de Hannah Arendt (2010), como ação desempenhada na esfera pública. 

A noção de "público", ai empregada, significa o próprio mundo — espaço comum a 

todos, composto por objetos e por relações estabelecidas nas trocas humanas. Este mundo 

compartilhado dá sentido à comunidade — espaço entre concidadãos, que separa ao mesmo 

tempo em que reúne e agrega. Nele se estabelece a igualdade na diferença, a própria 

alteridade. Ele separa na medida em que permite ao homem comunicar a si mesmo como um 

ser distinto dos demais, mas esta distinção é o modo pelo qual ingressamos em uma vida entre 

outros homens, nosso iguais. O domínio público confere sentido à existência simultânea de 

posições dispares e perspectivas conflitantes. 

Sob este ponto de vista, a ação efetuada pelos cinco escritores baianos selecionados, 

ao produzirem suas obras, tem caráter político por se manifestar na publicidade de veículos 

que podem ser acessados por um contingente amplo de leitores, atravessando gerações, e pelo 

interesse em um mundo partilhado, e não privado. A esta forma de atuação política 

chamaremos "ação de escrita". Por sua vez, a ideia de um mundo comum não se confunde 

com a pressuposição de uma sociedade igualitária. Como integrantes da vida pública de 

Salvador, na passagem do século XIX para o XX — exercida em interações no espaço urbano 

e em diálogos nos meios de comunicação — nossos intelectuais registraram desigualdades 

sociais e econômicas estruturantes, às vezes sob a forma de denúncia, às vezes como 

testemunho. 
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A atuação dos escritores baianos só pode ser assim compreendida se explorarmos, 

como horizonte contextual, a inserção destes na sociedade baiana da época como intelectuais, 

construindo uma interpretação da sua trajetória na imprensa, na política e nos campos literário 

e acadêmico. Nesse sentido, interessa-nos compreender o perfil de Silva Lima, Anna 

Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira como figuras notórias, 

atuantes na esfera pública. Ao optarmos por esta perspectiva, nos distanciamos da abordagem 

da Historiografia Literária que requer situar os escritores como artistas pertencentes a 

determinadas gerações que compartilham cânones literários e disputam entre si a legitimidade 

de consignas estilísticas. 

Sabemos que o processo de modernização que se deu no período estudado, 

reconhecido como a chegada da modernidade6 por amplos setores sociais, representou a 

distribuição desigual de novas tecnologias, de serviços públicos e privados e de espaços de 

sociabilidade entre as diferentes camadas sociais — as quais podem ser demarcadas de forma 

ideal típica, tendo ao topo da pirâmide a classe rica, de fenótipo caucasiano e ascendência 

européia, e no outro extremo a classe pobre, de fenótipo mestiço e ascendência africana. 

Embora a configuração das desigualdades socioeconômicas não seja o foco que 

orienta a nossa perspectiva analítica, esta questão comparecerá sempre que estiver relacionada 

às mudanças que caracterizaram o processo de modernização, segundo a compreensão dos 

intelectuais baianos, nos textos selecionados como fontes primárias. Antes de apresentar a 

estrutura deste trabalho, aproveito o espaço desta introdução para prestar esclarecimentos 

sobre os termos utilizados para designar as diferentes camadas sociais, considerando que esta 

explicação é necessária à compreensão do texto que se segue desde aqui. 

Diante da dificuldade em estabelecer um corte fechado entre segmentos sociais, 

orientei-me a partir de duas ordens de demarcação. A primeira delas é a análise oferecida pela 

historiografia, especificamente, a elaborada por Mattoso (2002), segundo a qual a 

estratificação social de Salvador no século XIX se distribuía em quatro grupos: 

A classe alta, composta por funcionários da administração real, pelo alto clero, por 

militares de alta patente, por grandes proprietários de terras e por grandes comerciantes. Em 

seguida os profissionais liberais, mestres de ofícios nobres como ourives, pintores e 
                                                
6 Não definimos “modernidade” como uma etapa da história humana delimitada cronologicamente. Referimo-
nos a um processo de mudanças socioculturais caracterizado, principalmente, pela urbanização — isto é, a 
intervenção do Estado no espaço das cidades, a introdução de novas tecnologias em transporte, abastecimento, 
saneamento e comunicação de massa, a regulamentação das práticas desenvolvidas no espaço público — e pela 
adoção de um novo modo de vida, sob o pano de fundo de uma ideologia progressista que marcou a entrada do 
século XX. 
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entalhadores e integrantes destas mesmas categorias com renda mais baixa. No terceiro grupo 

pareavam-se os funcionários subalternos da administração real, os militares de baixa patente, 

os profissionais liberais secundários, os pequenos comerciantes e os trabalhadores recém 

saídos da escravidão e, por fim, o quarto grupo composto por escravos. 

Esta estratificação social era acompanhada por uma graduação por cores: a classe alta 

era composta por brancos, brasileiros ou estrangeiros; a classe média, em grande maioria, 

também por brancos, sendo encontrados poucos mulatos e caboclos; na classe baixa havia 

poucos brancos e uma maioria formada por mulatos e caboclos; entre os escravos não havia 

brancos. A segunda referência utilizada na demarcação da hierarquia social de Salvador, na 

passagem do século XIX para o XX, é a oferecida pelas próprias fontes primárias. Tentei, 

sempre que possível, utilizar os termos empregados pelos sujeitos da pesquisa — os cinco 

intelectuais baianos estudados. As obras selecionadas contêm indicações sobre o modo como 

eles compreendiam a hierarquização da sociedade na qual estavam inseridos7. 

Por ter optado em considerar a compreensão dos próprios intelectuais baianos sobre a 

estratificação da sociedade à qual pertencem, os termos empregados neste trabalho não 

adquirem o tipo de precisão própria aos conceitos criados desde uma perspectiva exterior. 

"Classe social" não possui uma delimitação conceitual estrita pela qual designaria uma 

estratificação pautada apenas nas posições dos indivíduos no mercado de trabalho e de 

produção. Do mesmo modo, os termos "segmento" ou "estamento" não se enquadram 

perfeitamente na ideia de estratificação social existente em sociedades de castas, nas quais as 

relações se estabelecem, única e exclusivamente, por posições contraídas com o nascimento e 

pela posse de honrarias concedidas a determinada casta, não havendo mobilidade social 

(WEBER, 1982). O termo "elite" designa grupos que se tornam seletos pela posse de fatores 

de distinção não só econômicos como culturais e/ou políticos. 

 

Organização e estrutura da tese: 

A estrutura do texto desdobrou-se a partir de uma argumentação em duas partes. A 

primeira voltada à investigação da vida intelectual em Salvador na passagem do século XIX 

para o XX e à caracterização de Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel Querino, Xavier 

Marques e Cardoso de Oliveira como intelectuais, enfocando a passagem por associações, 

                                                
7 Ver: APÊNDICE B — A percepção da hierarquia social na Bahia do século XIX em Manuel Querino e Xavier 
Marques.  
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grêmios, instituições e meios de publicação baianos. A segunda dirigida à análise de uma obra 

de cada autor, visando compreender o modo como eles interpretaram as mudanças ocorridas 

na passagem do século XIX para o XX, reconhecidas como o advento da modernidade. 

Em outras palavras, a organização deste trabalho orientou-se no sentido de 

compreender, em um primeiro momento, as mudanças ocorridas na imprensa e o modo como 

elas afetaram a participação dos intelectuais na vida pública, constituindo um ponto 

fundamental da vivência do fenômeno que eles próprios reconheceram como modernidade, 

progresso, civilização; e, em um segundo momento, as transformações que ocorreram na vida 

urbana, especificamente nas formas de convivência no espaço público, os encontros que 

constituem o tecido da vida comum. 

Serviu-nos de guia a hipótese segundo a qual as alterações políticas e culturais que 

corresponderam, no Brasil, ao rompimento da sociedade tradicional — caracterizada pela 

pessoalidade do patriarcalismo senhorial escravista — foram vivenciadas, principalmente, a 

partir de mudanças nas formas de relação com o outro e de participação na vida pública. O 

evento reconhecido por amplos setores sociais como a chegada da modernidade no Brasil, em 

um momento de drásticas rupturas políticas e sociais, como a abolição da escravatura e a 

proclamação da República, foi vivido cotidianamente a partir de mudanças na esfera pública, 

entendendo que esta se constitui de todo espaço comum, material e imaterial, formado tanto 

pelas mídias que compõem os veículos de comunicação, quanto pelos locais de encontro entre 

estranhos nas cidades, onde se estabelecem os diálogos responsáveis pela construção de um 

mundo partilhado. 

O primeiro capítulo, intitulado Intelectuais e a Modernidade, expõe em que medida a 

modernidade vem a ser percebida como um problema para a intelectualidade brasileira da 

passagem do século XIX para o século XX. Euclides da Cunha na obra Os Sertões é 

apresentado como exemplo paramétrico dos conflitos e dicotomias que envolveram reflexões 

sobre a contraposição entre o Brasil rural, bárbaro, retrogrado, porém autêntico e profundo, 

oposto às capitais, situadas na região litorânea, cuja cultura urbana e moderna lhe parecia, 

todavia, copista, superficial e covarde. Este capítulo apresenta a nossa definição do intelectual 

brasileiro a partir da retomada de pesquisas anteriores, especialmente Machado Neto (1973), 

Miceli (2001) e Pécaut (1990). 

Os capítulos II, III, IV enfocam os espaços de atuação frequentados pelos intelectuais 

baianos da nossa amostra, respectivamente: i) as Sociedades abolicionistas e as associações 

republicanas; ii) os órgãos da imprensa baiana e o Jornal de Notícias — importante veículo de 
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divulgação do jornalismo literário a partir de tertúlias, palestras e crônicas; iii) as associações 

literárias, as Academias de Letras e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Os dados 

biográficos dos escritores estudados são apresentados ao longo destes itens, e não em capítulo 

separado, de modo que o leitor possa percebê-los como personalidades atuantes em um 

mesmo mundo público, cujas trajetórias possuem conexões. 

O capítulo V contextualiza as obras A Bahia de Há 66 Anos (1907), Longos Serões do 

Campo (1920), A Bahia de Outrora (1916), O Feiticeiro (1922) e Dois Metros e Cinco (1905) 

como ações de escrita. A ênfase recai sobre o contexto no qual as obras foram produzidas, 

com o objetivo de compreender o que a divulgação destas significou na trajetória intelectual 

dos seus autores. 

O capítulo VI é dedicado ao tema da segunda parte do trabalho, qual seja, o modo 

como os intelectuais baianos interpretaram as mudanças sociais, ocorridas na passagem para o 

século XX, a partir de reflexões sobre alterações na vida urbana de Salvador: práticas 

cotidianas e encontros no espaço público. A análise que se segue está organizada nos 

seguintes temas: a) a apreciação da cidade em seus aspectos arquitetônicos e urbanísticos; b) 

reflexões sobre o fim de determinadas festas religiosas e rituais desempenhados fora dos 

templos, em espaço aberto; c) apontamentos sobre a proibição do entrudo e substituição deste 

pelo carnaval; d) reflexões sobre as mudanças na frequentação dos espaços abertos ao 

público8. 

Concluindo, devo advertir o leitor de que o presente texto não é apenas a exposição 

argumentativa de uma pesquisa em fontes documentais que o antecede. Ele mesmo constituiu 

um espaço de experimentação. A redação foi o que tornou possível a conversão de 

informações em dados e a organização desses dados em um conjunto de elementos, cuja 

conexão estabelece uma dada morfologia. O exemplo marcante das ciências naturais — o 

caráter exato de seus procedimentos a permitir o estabelecimento de critérios canônicos de 

cientificidade — encobre o fato de que a redação de um texto é um empreendimento realizado 

na intenção de compreender; espera-se que o texto seja a mera exposição de uma experiência 

prática que o antecede: de procedimentos empregados na recriação de uma situação, de 

agentes postos em relação, intencionalmente, e de resultados obtidos. No entanto, o leitor não 

estará, a partir de agora, diante da exposição passiva de resultados e conclusões, e sim, 

testemunhando o percurso de um exercício de compreensão. Utilizando as palavras de Hannah 

                                                
8 As considerações teórico-metodológicas presentes nos Apêndices A, B e C foram levadas em conta para a 
análise de conteúdo empreendida no capítulo VI. 
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Arendt9: “Eu diria que o mais importante para mim é compreender. A escrita é uma parte 

integral do processo de compreensão” (nossa tradução). 

Advirto ainda, ter utilizado largamente a descrição como recurso da metodologia 

qualitativa, a "explicação-compreensão" com base em categorias pré-fixadas — na primeira 

parte sobre vida intelectual na Bahia, especificamente em Salvador, as categorias são os 

principais meios de atuação da intelectualidade dos quais dão nota os escorços biográficos dos 

cinco intelectuais baianos selecionados, (ver apresentação dos capítulos II, III e IV, acima). 

Na segunda parte, as categorias dão conta dos aspectos relativos às mudanças na vida da 

cidade, especificados nas alíneas a, b, c e d, acima. 

Com estas ressalvas, espero obter as desculpas necessárias por não ter adotado uma 

estrutura convencional na argumentação, a começar por esta longa introdução. Que o leitor 

relembre essas justificativas nos momentos em que se sentir percorrendo o texto sem um 

corrimão. Com certeza ele estará vivenciando um pouco da grande aventura que foi esta 

pesquisa. 

  

                                                
9HANNAH ARENDT - Zur Person. Entrevistador: Günter Gaus. Entrevista de 1 hora com Hannah Arendt 
gravada em 1964. Civilistica Revista Eletrônica. Disponível em: 
http://www.youtube.com/user/civilisticacom?feature=watch. Acesso em 02/03/2014. 



31 
 

  

1. INTELECTUAIS E A 
MODERNIDADE: 
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À direita no alto, a igreja de S. Bento, acostada à massa do mosteiro, avançando um 
pouco em cima do adro com escadaria de pedra, coroada pela sua cúpula de 
azulejo... Em frente, lá em baixo, ao fim de uma rampa, o templo da Barroquinha, 
em cujas torres repicavam os sinos em véspera de festa. Um trecho de mar à 
esquerda, com alguns mastros de navios; uma linha de prédios altos, paredes brancas 
e azuis; e por entre os ramos das árvores do largo, sob um céu diáfano, partes da 
fronteira do Teatro, cujas vidraças rebrilhavam como água corrente ao sol. 

Que lindo aspecto lhe desvendava a cidade velha e sem arte, até então mais digna da 
sua indiferença! (MARQUES, 1975, p. 43) 

 

O trecho acima pertence ao décimo capítulo do romance O Feiticeiro (1922), cuja 

trama gira em torno da relação entre dois jovens da classe média baiana que se encontram por 

acaso e se apaixonam imediatamente. Uma série de obstáculos se interpõe ao casamento, cujo 

enlace é o ponto culminante da história. Dir-se-ia uma atualização do cronotopo do romance 

de aventura de provações (BAKHTIN, 2010) inserido nos padrões da novela de costumes em 

fase de transição entre o realismo e o modernismo no contexto literário da Primeira 

República. Sem os excessos e extremismos do naturalismo, inaugurado pela geração de 1870, 

aproxima-se do tom moderado defendido pelo primeiro presidente da Academia Brasileira de 

Letras, Machado de Assis. 

Nesse trecho, em especial, a ação é suspensa para que o narrador possa mobilar o 

mundo, proposto pela obra, em uma descrição em três parágrafos, dentre os quais destacamos 

o último. O mundo diegético que vai sendo apresentado é o ambiente urbano da província 

baiana do segundo império, por volta do ano de 1870. O narrador, onisciente e não 

participante, narra a história de um ponto exterior; semelhante ao ponto de fuga utilizado 

pelos pintores realistas, a sua perspectiva não é tida como uma entre as demais, mas como a 

possibilidade de um ponto infalível de percepção. 

Através da localização do fictício jovem Amâncio Neri, bacharel em direito e filho do 

comendador que mora na Rua da Ajuda, o narrador retrata a paisagem vista do Largo do 

Teatro, atual Praça Castro Alves, em um sábado ao cair da tarde, horário em que ocorre o 

fluxo de passantes que afluem da zona portuária e comercial na Cidade Baixa à zona 

residencial na Cidade Alta. Sentado no passeio, o rapaz tinha à sua frente a Barroquinha e à 

direita, em ângulo não muito aberto, a Ladeira de São Bento. Três construções imponentes são 

destacadas na narração: a Igreja do Mosteiro de São Bento, o templo da Barroquinha e o 

Teatro São João. As duas primeiras remontam aos tempos coloniais e o Teatro São João é 
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uma das marcas da atuação do Conde dos Arcos, governador da Bahia entre 1810 e 1817, 

durante a regência de D. João VI. 

A Igreja de São Bento apresenta-se pesada como se amparada pelo mosteiro contíguo 

a ela, cuja estrutura é mencionada como uma "massa". O modo esconso como esta ocupa o 

espaço, aos olhos oniscientes do narrador, nota-se pela forma como se prolonga sobre o adro, 

terminando em uma escadaria de pedra. Essa estrutura pesada está coroada por uma cúpula de 

azulejos. A leveza vem à cena nos trechos de mar da baía abaixo, que se veem à esquerda, no 

contraste do azul com o branco das construções, do mar e das vidraças do teatro que rebrilham 

ao sol. A descrição encerra-se com uma frase enigmática na qual a cidade velha, sem arte e 

mais digna da indiferença do jovem Amâncio lhe desvenda um lindo aspecto. 

O narrador transmite uma apreciação ambivalente a respeito do ambiente urbano da 

Salvador oitocentista. As três construções monumentais — destacadas pela descrição 

romanesca dentre a multiplicidade de construções que compõe a paisagem da cidade alta, 

vista da Praça do Teatro, hoje Praça Castro Alves — foram alvo de projetos ou ações 

remodeladoras entre o fim do século XIX e o início do século XX. Em 1910 o "Plano Geral 

de Melhoramentos Urbanos em Parte da Cidade de Salvador", elaborado por Jerônimo 

Teixeira de Alencar Lima, propôs a demolição do mosteiro e da Igreja de S. Bento para a 

abertura de uma grande Avenida. Nas reformas urbanas empreendidas entre 1912 e 1916 uma 

parte da lateral do mosteiro foi demolida para a construção da Avenida Sete de Setembro. O 

Teatro São João resistiu ao impacto desse plano de reformas, mas pereceu em um incêndio em 

1922. O paradigma de modernização amparado no modelo das reformas ocorridas na Capital 

Federal, Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906, durante a prefeitura do engenheiro Pereira Passos, 

deixou também as suas marcas em Salvador. Os valores que lastrearam tais intervenções 

urbanas circulavam entre os intelectuais já nas últimas décadas do século XIX.  

Este trecho do romance O Feiticeiro é um estímulo para esta pesquisa. A sua leitura 

despertou o primeiro vislumbre do empreendimento investigativo que ora se realiza, uma 

indagação a respeito da ambiguidade com a qual o narrador descreve a “cidade velha”, 

exprimindo simultaneamente admiração e desprezo. 

Ambiguidade e paradoxo são traços comuns em outros narradores da passagem do 

século XX, que se distinguem na abordagem de acontecimentos do passado colonial e 

imperial. A origem ibérica e o caldeamento mestiço da cultura e da população brasileira eram 

sempre evocados como possíveis causas dos males sociais, ao tempo em que inspiravam 

comentários admirados. Esta contradição remonta ao nacionalismo que se desenvolveu 
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através da Literatura no século XIX, primeiramente no romantismo, continuando a ser o foco 

dos estudos naturalistas/realistas desempenhados por via do romance — tanto em autores que 

assimilaram de modo mais ortodoxo esses estilos, como em apropriações mais amenas que se 

aproximaram da novela de costumes.  

A construção do nacionalismo esteve sempre acompanhada de uma relação 

eurocêntrica com a sociedade local, em consequência, principalmente, da absorção dos 

determinismos raciais e climáticos, a partir da interpretação dos escritos de Taine, Spencer e 

Darwin, entre outros pensadores. A tarefa de compreender o Brasil a partir da idealização de 

um padrão europeu de civilização proporcionou o que Ventura (1991) definiu como 

autoexotismo, a capacidade do intelectual brasileiro, em contexto periférico, de perceber o seu 

próprio meio como exótico. 

No contexto da Primeira República, a obra Os Sertões é o exemplo paramétrico do 

dilema experimentando por nossos escritores oitocentistas — responsáveis pela gênese do 

pensamento social brasileiro — ao enfrentarem a diversidade de culturas e as múltiplas 

formas de sociabilidade que povoam o nosso território, munidos apenas de modelos 

explicativos deterministas e dicotômicos. É notável o modo como Euclides da Cunha, 

engenheiro formado na Escola Militar da Praia Vermelha, centro de divulgação das ideias 

positivistas no país, tem a sua sensibilidade afetada no encontro com o meio e com o homem 

do sertão. É levado a contestar a máxima do racismo científico que atribui à miscigenação um 

fator de degenerescência. Este questionamento se dá por um caminho tortuoso que mostra o 

conflito entre os preconceitos adquiridos em sua formação e a abertura a um novo modo de 

ser, desvelado pelo sertanejo. 

Adentrando a obra de Euclides da Cunha, encontramos o embaraço ante um ideal de 

progresso, cujo desenvolvimento é uma pista para compreender as ambiguidades presentes em 

outros intelectuais do período, a exemplo do desprezo e admiração atribuídos à cidade de 

Salvador do século XIX pelo narrador de O Feiticeiro.  

Em um primeiro momento, sem abandonar os pressupostos do evolucionismo, Cunha 

argumenta que o isolamento das populações sertanejas teria levado à formação de uma sub-

raça adaptada ao seu meio, contornando o inevitável desequilíbrio moral causado pela 

dubiedade psicológica a que está fadado o mestiço, dividido entre heranças genéticas dispares. 

Ou seja, graças ao isolamento, o sertanejo escapa ao imperativo da degenerescência mestiça 

ao constituir-se em uma sub-raça. Para Cunha, o desequilíbrio psicológico do mestiço, 

prescrito pelas teorias racistas, é inevitável entre as populações pardas do litoral, porque estas 
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estão expostas às exigências da civilização, estágio evolutivo para o qual não estão 

preparadas. No entanto, a sub-raça sertaneja, isolada por trezentos anos, sem nenhum contato 

com a civilização dos centros urbanos, trilhou de modo natural em direção evolutiva. A sua 

herança genética, ainda que degenerada, encontrou no meio geográfico do Sertão a condição 

de simbiose entre raça e meio, pela qual se deu a seleção natural de atributos que conformam 

uma subcategoria étnica que chegaria pelo seu próprio caminho ao estágio civilizatório, não 

fora ela assolada pela "marcha dos povos, ou esmagamento inevitável das raças fracas pelas 

raças fortes" (CUNHA, 1954, nota preliminar) — em outras palavras, o avanço das tropas 

republicanas sobre Canudos. 

Via este raciocínio tortuoso, Euclides da Cunha não define o sertanejo como um 

"degenerado" e sim como um "retardatário". 

Tal confronto, seguido da revisão dos pressupostos do racismo científico, é elaborado 

em um item da obra Os Sertões intitulado Um parêntesis irritante. A argumentação se nutre, 

todavia, do vocabulário cientificista. No entanto, Cunha abandona de modo confesso a 

linguagem científica no item seguinte, antes de começar a descrição do Sertanejo e a análise 

tipificada do vaqueiro e do jagunço. A obra passa a apresentar uma oscilação entre linguagem 

científica e linguagem literária. 

Prossigamos considerando diretamente a figura original dos nossos patrícios 
retardatários. Isso sem método, despretensiosamente, evitando os garbosos 
neologismos etnológicos. (CUNHA, 1954, p. 100) 

 

O raciocínio não mantém uma linearidade, mesmo nesta obra que representa o cânone 

da apropriação das máximas do racismo científico, do determinismo geográfico e do 

evolucionismo na bibliografia brasileira do alvorecer do século XX. O argumento de Euclides 

da Cunha desvia-se da visão de mundo cientificista, que caracteriza a sua formação como 

engenheiro militar, em vários trechos da obra. O livro Os Sertões pode então ser considerado 

o exemplo de um encontro profundo do narrador com o "outro". Cunha põe em xeque os seus 

preconceitos ao ser atingido pelo horizonte de sentido aberto pelo modo de vida da população 

do sertão baiano. É desse modo que, em um dos subitens da parte dois, O Homem, intitulado 

Servidão inconsciente, há um rompimento momentâneo com o argumento racial-determinista 

e Cunha ensaia, brevemente, uma explicação pautada nas relações sociais para compreender a 

vida do sertanejo, abordada a partir da relação que o vaqueiro e sua família empreendem com 

os fazendeiros proprietários das terras que habitam. 
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(...) Ao contrário do estancieiro, o fazendeiro dos sertões vive no litoral, longe dos 
dilatados domínios que nunca viu, às vezes. Herdaram o velho vício histórico. Como 
os opulentos sesmeiros da colônia, usufruem, parasitariamente, as rendas das suas 
terras, sem divisas fixas. Os vaqueiros são-lhe servos submissos. (CUNHA, 1954, p. 
108) 

 

É interessante notar que a proposta de um modelo de explicação da sociedade 

brasileira baseado em parâmetros sociais, como a relação entre as metrópoles europeias e as 

colônias latino-americanas e a dinâmica entre as classes sociais, foi inaugurada com a 

publicação, em 1905, da obra A América Latina: males de origem, de Manuel Bonfim, pela 

editora Garnier. Nesta obra, o autor credita o atraso das sociedades latino-americanas à 

relação de parasitismo mantida entre as classes sociais, sendo esta uma herança morfológica 

da relação de exploração das colônias americanas pelas metrópoles europeias. No entanto, o 

aparecimento de uma explicação dessa natureza em um trecho de Os Sertões — que, como 

mencionado acima, constitui um cânone da utilização da categoria de raça na compreensão da 

vida social — sugere a polivalência como traço que caracteriza as obras que integram o 

ensaísmo de interpretação do Brasil na passagem do século XIX para o século XX.  

Nesta linha, a historiadora Walnice Nogueira Galvão (2001) destaca o caráter 

polifônico de Os Sertões. As vozes, que compõem a narração impessoal de fatos naturais, se 

juntam às vozes do drama, que caracterizam a crônica da guerra de Canudos, no último 

capítulo do livro. A intertextualidade e o plurilinguismo são outros elementos de composição 

desta obra. Ao longo do livro, textos de autores diversos são introduzidos, assim como 

nomenclaturas da cultura sertaneja aplicadas a plantas, animais, objetos e situações. Desse 

modo, a visão de mundo do outro é inserida na obra. 

Embora Euclides da Cunha não faça parte da nossa amostra, a sua leitura serviu de 

guia para as primeiras explorações dessa pesquisa, por constituir um exemplo paramétrico da 

relação conflituosa que os intelectuais brasileiros empreendem com as propostas de 

modernização da sociedade brasileira na entrada do século XX. A motivação em torno de 

tema tão controverso acabou consolidando características encontradas neste autor e também 

nos escritores baianos: a oscilação entre texto científico e obra ficcional; a coexistência entre 

argumentos do determinismo racial e análises etnográficas sensíveis à perspectiva do outro; a 

presença de vozes discordantes em um mesmo texto e a inserção de textos de outros autores e 

falas do jargão popular em um mesmo escrito. 
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A polivalência encontrada, por exemplo, nas antíteses utilizadas por Euclides da 

Cunha para descrever o sertanejo e o seu meio — "Hércules-Quasimodo", "Troia de taipa" — 

é uma chave interpretativa para compreender as contradições encontradas nos textos e na 

atuação dos intelectuais da nossa amostra. A apreciação das mudanças ocorridas na sociedade 

baiana dificilmente se conclui com uma síntese, dando lugar muitas vezes ao paradoxo, como 

a ideia de uma “cidade velha e sem arte” que desvendava um “lindo aspecto” (MARQUES, 

1975, p. 43). A conclusão a que chegam os intelectuais a respeito de reais melhorias trazidas 

pela modernização se exprime em uma aporia, que permite congregar sentidos divergentes em 

uma mesma apreciação. 

A noção de polivalência— ou ambivalência — é uma chave interpretativa para o leitor 

do século XXI que visa compreender a relação entre os escritores brasileiros da passagem do 

século XX e o legado cultural da colônia escravista, que se prolongou, mantendo-se como 

permanências incorporadas à nação independente durante o Império. Entendemos que as 

tentativas de compreensão do Brasil, em seus vários contextos regionais, configuradas nos 

primeiros anos da República, estão longe de constituir apreciações lineares que possam ser 

enquadradas de modo dicotômico como argumentos favoráveis ou contrários ao processo de 

modernização capitaneado pelo Estado Republicano. 

Quando lançamos o nosso olhar retrospectivamente para esse período da história, 

costumamos perceber a modernização da vida social e das instituições brasileiras como um 

movimento linear, cuja univocidade exprimiu-se na narrativa histórica sobre a vigência 

hegemônica de um "paradigma modernizador" ou de uma "ideologia do progresso". No 

entanto, devemos considerar que a modernidade, como fenômeno social que afeta a vivência 

dos brasileiros da virada do século XX, constitui-se de trajetórias e narrativas diferentes e 

simultâneas. 

1.1 A contradição como textura: alguns exemplos das ambivalências locais. 
 

A nosso ver, ambivalência torna-se a palavra mais apropriada para compreender a 

sensibilidade dos nossos escritores em relação ao processo de modernização da cidade de 

Salvador, naquele período. A modernidade, tão desejada quanto temida nas narrativas dos 

escritores baianos, será aqui abordada como um horizonte aberto por certos eventos 

fundadores, dentre os quais destacaremos as transformações no espaço urbano, que incidem 

sobre as formas de convivência, a ampliação da esfera pública, a aceleração das comunicações 
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através de novas tecnologias, como o telégrafo, e a profissionalização da atividade de escritor, 

notadamente na figura do jornalista. 

Como exemplo, a ambivalência — ou seja, a existência simultânea de dois 

sentimentos ou duas ideias com relação a uma mesma coisa — comparece como característica 

da recepção da série de crônicas10de autoria de Manuel Querino intitulada A Bahia de 

Outrora, divulgadas entre 1913 e 1915 no Jornal de Notícias e na revista do Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), posteriormente reunidas em um livro, cuja primeira 

publicação é de 1916. 

Note que o título A Bahia de Outrora por um lado proclama a existência de uma nova 

Bahia, ao pôr como fato dado a ruptura com o passado — ponto de partida que compartilha 

com a vaga progressista que invadiu a esfera pública nacional. Por outro lado, o título também 

corrobora uma possível valorização do passado, o sentimento saudosista que serve de pano de 

fundo a uma crítica à Bahia Republicana, quando confrontada com a Bahia de tempos 

imperiais. 

É provável que o caráter ambíguo, assumido pela série a partir da relação dialógica 

com a propaganda da modernização e com outros artigos e notícias que com ela dividiam o 

espaço da imprensa baiana, tenha sido empregado como estratégia para divulgação de uma 

crítica velada às intervenções no espaço da cidade, encabeçadas pelo regime republicano. 

Cabe lembrar que Manuel Querino, ao mesmo tempo em que ocupa um espaço como 

militante político — primeiro nas pugnas do Partido Liberal, ao qual é conduzido por seu 

protetor Conselheiro Manuel Pinto de Souza Dantas, depois nas reuniões dos movimentos 

abolicionista e republicano e por fim como líder de associações operárias —, desponta como 

escritor e intelectual, portanto precisa zelar por relacionamentos que garantam espaços para 

publicação e favoreçam o seu reconhecimento. 

Desse modo, a série de crônicas se presta a apropriações diversas. O intérprete atual 

que inicie a sua leitura, tendo como pano de fundo a biografia de Manuel Querino — 

certamente um intelectual baiano que se desvia do modelo canônico do bacharel, branco, 

formado nas faculdades de direito, medicina ou na escola politécnica — verá como traço 

                                                
10 Os textos que integram a série A Bahia de Outrora foram escritos em gênero literário misto, mas podem ser 
considerados representantes da crônica pelo estilo despretensioso, não rebuscado, utilizado no tratamento de 
acontecimentos e costumes da Bahia do século XIX, ou seja, como parte da memória compartilhada, apresentada 
sob o ponto de vista da experiência pessoal de um concidadão. Os textos empregam linguagem direta, 
relacionam-se com o cotidiano pela efemeridade que caracteriza a imprensa, meio habitual de divulgação da 
crônica (CÂNDIDO e outros, 1992) e veículo para o qual foi elaborada parte da série, posteriormente reunida em 
livro. 
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definidor do sentido da obra o seu conteúdo político, a crítica a um modelo de modernização 

urbana transmitida a partir da memória saudosa de tempos idos, que, embora parecessem até 

então obscuros e bárbaros, mostravam-se mais justos quando confrontados aos contornos que 

a esperada civilização adquiria sob os auspícios do governo de J. J. Seabra. 

Por outro lado, por ocasião da sua publicação em livro, no ano de 1916, a obra é 

apresentada como um estudo de tradições que possui um sentido eminentemente acadêmico e 

visa imortalizar costumes e práticas que, embora vivos de modo latente, estavam fadados ao 

desaparecimento. A crítica divulgada no jornal O Democrata, órgão do Partido Republicano 

Democrata — PRD (partido do então governador J. J. Seabra), minimiza o teor contestador 

das crônicas, salientando o seu valor como leitura de entretenimento àqueles que 

saudosamente desejam recordar um passado pitoresco. Sob esse enfoque as crônicas não 

afrontam a perspectiva evolucionista, segundo a qual as mudanças sociais eram inevitáveis; 

produtos de uma lei histórica e não da ação política de homens. 

Livro de recordações, feito por testemunha que ainda pertence em parte àquele viver 
descuidoso, simples e meio patriarcal da sociedade de há meio século, estas páginas 
hão de evocar a muita gente, com deliciosa saudade, uma época que a Bahia resumia 
de fato toda a originalidade da raça brasileira. (O DEMOCRATA,1916, apud LEAL, 
2009) 

 

A polissemia dessa obra, que de um lado se insere na linha de estudos sobre as 

tradições da Bahia — em voga, por exemplo, no IGHB, do qual Querino era membro 

fundador — e, de outro, atua como crítica ao modelo de modernização que aos poucos tomava 

contorno através das intervenções estatais, não se esgota nesses dois tipos de apropriação. As 

crônicas de Querino entram em diálogo também com os escritos inseridos na linha de 

memórias pessoais, embora o autor utilize a primeira pessoa apenas em poucos trechos das 

crônicas, nem sempre se inserindo como testemunha dos fatos narrados. É o que sugere a 

recepção que esta obra teve por parte da escritora baiana Anna Bittencourt. 

Já foi dito na introdução deste trabalho que a escolha dos intelectuais aqui reunidos 

não foi mediada por um critério que permitisse estabelecer dentre os escritores atuantes na 

vida pública aqueles de maior representatividade. Ao contrário de uma escolha 

metodicamente controlada, a composição desta amostra foi mediada pelo encontro com textos 

e trajetórias intelectuais que apresentavam interfaces. A leitura das memórias de Anna 

Bittencourt indicou a existência de um diálogo em torno de reflexões sobre a Bahia do século 

XIX, pensada como um passado, cujas estruturas foram rompidas por um processo de 
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modernização, graças a comentário sobre textos de outros escritores. As comparações entre o 

conteúdo das suas próprias memórias com as de outros autores permitiu mapear as trocas 

existentes em torno de um mesmo tema, em escritos que, por vezes, utilizavam os mesmos 

veículos de publicação. 

Em seu caderno de memórias, escritos provavelmente entre 1920 e 1921, Anna 

Ribeiro Bittencourt — filha única de uma importante família da aristocracia açucareira do 

recôncavo baiano, nascida em um Engenho em Santana do Catu no ano de 1843 — narra 

acontecimentos da sua infância e juventude. Dentre os temas que as memórias permitem 

acessar, está o gosto e o interesse literário compartilhado pela aristocracia. Anna Bittencourt 

conta ter lido a série A Bahia de Outrora no Jornal de Notícias. Ao final de um trecho 

dedicado à descrição do primeiro grande jantar promovido no engenho em Catu do qual a 

escritora se lembra, Anna faz um paralelo entre as suas memórias e um dos relatos contido 

nesta série. 

Apareceram há tempos no Jornal de Notícias uns artigos com título A Bahia de 
Outrora, assinados por Manuel Querino, descrevendo um jantar nesta Capital. Vê-se 
claramente que é um jantar de baixa classe, do povo; os proprietários de engenho 
formavam uma classe mais elevada, ainda os que não eram de origem nobre. Além 
de outras coisas, diz o articulista que foi levantado um brinde à cozinheira. Ora não 
havia um proprietário ou mesmo pessoa de certa importância que não tivesse 
cozinheira escrava, e a uma escrava não se levantava um brinde. (BITTENCOURT, 
1992, p.46) 

 

Anna Bittencourt percebe uma excentricidade na narração de Querino. Parece-lhe 

estranho que um artigo apresentado com foros de estudo de costumes — vindo, dessa forma, a 

instaurar o imaginário das gerações futuras sobre os hábitos considerados como típicos da 

vida baiana por volta de 1870 — narre um jantar onde os convidados brindam à cozinheira. 

Esse costume não era partilhado entre as famílias abastadas do período, já que o jantar seria 

preparado por uma escrava, e não se brindava aos cativos. A forma como Anna Bittencourt 

recebe essa série de crônicas, confrontando-a com as suas próprias memórias, aponta para 

outra dimensão da obra A Bahia de Outrora: a proposta inovadora de reflexão sobre o período 

imperial a partir da perspectiva das camadas médias urbanas. 

Em contrapartida, ao citar outros autores baianos, como o médico Silva Lima em suas 

memórias intituladas A Bahia de Há 66 Anos, Anna Bittencourt coteja de forma afirmativa as 

informações divulgadas. 
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Há algum tempo apareceram uns artigos, não me lembro em que gazeta, assinados 
por Sênio e intitulados A Bahia de há 66 anos. Disseram ser do Dr. Silva Lima, 
ilustre médico clínico desta cidade, falecido não há muito tempo. Descreviam os 
artigos com exatidão a Bahia que conheci na minha primeira viagem. Dez anos 
depois, quando vim residir aqui por alguns anos, a cidade era a mesma com 
pequenas modificações. (BITTENCOURT, 1992, p.103) 

 

A obra A Bahia de Há 66 Anos, de autoria do médico José Francisco da Silva Lima 

(1826-1910), nascido em Portugal, mas formado na Bahia, foi publicada em capítulos no 

Jornal de Notícias em 1907 em uma parte dedicada aos folhetins, no canto inferior direito da 

terceira página com verso na quarta página, canto inferior esquerdo — o famoso rodapé do 

jornal. Assim dispostos, os folhetins poderiam ser recortados pelos leitores e colados contra 

folhas de papel em branco, formando pequenos livretos. A primeira folha saiu no dia 31 de 

janeiro de 1907, sucedendo o folhetim O homem invisível; o último capítulo foi publicado no 

dia 13 de Fevereiro de 1907, terminando na página 34. Como pseudônimo o médico utilizou 

"Senex", e não Sênio, como registra Anna Bittencourt em suas memórias. O mesmo espaço do 

jornal foi depois preenchido pelo romance O Incrível Amor, de Georges Maldague. As 

memórias de Silva Lima foram republicadas no nº 34 da revista do IGHB em 1908, assinadas 

também com o pseudônimo de Senex. Neste mesmo exemplar, Manuel Querino fazia a sua 

segunda contribuição a esta revista com o artigo Contribuição para a história das artes na 

Bahia: José Joaquim da Rocha (sua naturalidade). 

Anna Bittencourt cita ainda outro autor baiano, contemporâneo seu, o médico e literato 

Afrânio Peixoto. 

Todas essas agradáveis recordações só vêm hoje avivar-me a saudade, a grande 
alma triste do passado, como a chama Afrânio Peixoto. (BITTENCOURT, 1992 
p.37) 

 

Os cadernos de memórias de Anna Bittencourt não foram escritos com o intuito de 

serem publicados. A ação de trazer o passado para o presente ocorre no final da vida, quando 

a autora contava em torno de 80 anos. Tinha por finalidade preservar a história familiar como 

exemplo para seus netos. A despeito disso, seus relatos trazem importantes observações sobre 

hábitos de leitura. No caso, a citação de escritos de outros autores baianos que registraram o 

ambiente e o modo de vida da cidade de Salvador durante os anos do Império, 

especificamente a vida urbana das últimas três décadas do século XIX, sugere a existência de 

um interesse compartilhado entre as Mulheres e os Homens de Letras da Bahia. Alguns desses 
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escritos ocupavam os mesmos espaços na imprensa, como no caso das crônicas de Manuel 

Querino e das memórias de Silva Lima, que foram ambos publicados no Jornal de Notícias e 

na revista do IGHB. 

Por essa razão, entendemos que o corpus formado por essas obras constitui um 

referencial privilegiado para compreender o modo como a modernidade afetou a 

intelectualidade baiana — modernidade aqui abordada em duas instâncias: a partir das 

transformações na esfera pública, e das mudanças nas formas de convivência no espaço 

urbano. Ao abordarmos estas obras como ações intelectuais na esfera pública, daremos 

destaque ao seu caráter dialógico11. 

A partir da noção de dialogismo, abordaremos o aspecto ambivalente das obras em 

relação à temática abordada, como foi levantado na parte introdutória desse capítulo. 

Levamos em consideração que, externamente, todo enunciado se constitui em diálogo com 

outros enunciados; do mesmo modo, internamente, mais de uma voz dialoga no interior do 

próprio enunciado. Entendemos que a modernidade é vivida como uma experiência 

contraditória, e que os escritos que teceram uma dada compreensão social desse fenômeno 

compõem uma teia com várias perspectivas. Dentro dos próprios textos, estas perspectivas 

dialogam entre si. 

Pelo cotejamento dos trechos apresentados nesta introdução, todos extraídos de obras 

que comporão as nossas fontes de análise, percebe-se uma disputa de sentidos incidindo sobre 

a recomposição da memória do passado Imperial. A modernidade emerge a partir da reflexão 

acerca de um modo de vida ameaçado por um processo de mudanças que incide sobre o 

espaço público. Este último entendido tanto como espaço de comunicação — esfera pública 

— como quanto espaço físico de convivência entre todos — as ruas, as praças, logradouros 

destinados ao encontro entre estranhos, local onde se estabelecem as relações de alteridade. 

A reconstrução do passado se dá como tomada de posição no presente, que, para os 

intelectuais baianos em questão, é caracterizado fundamentalmente pela experiência de 

ruptura. A descoberta de diálogos proporcionados pela recepção de textos em torno deste 

                                                
11 Seguimos a proposta teórica do Dialogismo, desenvolvida pelo pensador russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), 
que produziu uma teoria do conhecimento de orientação pragmática, uma das epistemologias modernas que 
tentam compreender o comportamento humano a partir do uso que se faz da linguagem (HOLQUINST, 1990). A 
sua originalidade é o conceito dialógico de linguagem. Por isso, o termo utilizado para englobar os temas 
tratados por ele é Dialogismo. Ao se contrapor à Linguística, Bakhtin pretende compreender a linguagem em seu 
funcionamento, constituído pela relação entre enunciados — acontecimentos particulares que não existem fora 
de uma relação dialógica (FIORIN, 2008). Entendendo as obras literárias como enunciados, o seu caráter 
histórico pode ser percebido no diálogo que empreendem entre si. 
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tema constituiu um ponto fundamental na fase exploratória desta pesquisa, como a 

contraposição assumida entre as memórias do médico Silva Lima e a coletânea de crônicas de 

Manuel Querino — textos publicados nos mesmos veículos, logo cotejados pelos mesmos 

leitores, como indicam as observações de Anna Bittencourt que, por sua vez, compartilha 

como leitora/escritora do mesmo interesse sobre as mudanças no modo de vida da sociedade 

baiana. 

A produção destes textos memorialistas é motivada, grande parte, pelo interesse em 

registrar costumes do passado ameaçados por mudança nas formas de convivência no espaço 

urbano — alterações caracterizadas pela impessoalidade, pela valorização das ruas como 

espaço de convivência de pessoas da elite, pela presença das mulheres no espaço público e 

pela segregação da população de baixa renda. Porém, outra temática importante relacionada à 

modernidade diz respeito às mudanças nos espaços da vida intelectual: a perda de prestígio do 

literato, a profissionalização do jornalismo e a modernização da imprensa. Esta questão foi a 

princípio despertada pela leitura de um artigo de Xavier Marques, publicado na revista do 

IGHB, sobre o qual trataremos a seguir. 

1.2 Intelectuais e Modernização da esfera Pública 
 

As mudanças tecnológicas e culturais que atingiram os centros urbanos no alvorecer 

do século XX se impuseram, fundamentalmente, por novas relações de proximidade e 

distância entre "eu" e "outro" (SIMMEL apud ALLEN, 2000) — seja no plano das 

comunicações, graças à extensão das redes de inter-relação via telégrafo e novos meios de 

transporte, seja pelo incremento das trocas internacionais, favorecidas pelo fim dos regimes 

coloniais na América. Na vivência cotidiana das capitais brasileiras, a percepção de uma 

ruptura com o passado vem a reboque da experiência de novas interações no espaço urbano, 

provocadas pela regulamentação estatal que implicou o cultivo de novos hábitos, o banimento 

de antigas práticas e a prescrição de novas formas de sociabilidade. 

Os escritores brasileiros que viveram esse período de transição entre o século XIX e o 

século XX não só foram sensíveis a esse processo de mudança, como são, eles próprios, um 

produto dessas transformações. A sua atuação, sob a forma de uma "intelectualidade", é 

tributária das alterações na esfera pública, começando pela instauração da imprensa régia, 

com a vinda de D. João VI ao Brasil, em 1808, passando pela relação de dependência para 

com o estado monárquico pós-Independência, em 1822, e pela ligação íntima entre trabalho 
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intelectual e poder político no Segundo Reinado, até chegar ao desenvolvimento das 

condições sociais favoráveis à profissionalização do trabalho intelectual, a saber: a) a 

diversificação de instituições político-partidárias, como as assembleias dos partidos políticos, 

dos movimentos republicanos, abolicionistas e operários, e b) o florescimento da grande 

imprensa como instância de produção cultural. 

O desenvolvimento da profissão intelectual é marcado pela relação estreita entre 

jornalismo e ação literária — uma relação que só é rompida a partir da Primeira Guerra, 

momento em que o jornal, primeira mass media nacional, adota os padrões da imprensa 

internacional, importando gêneros como a reportagem, a entrevista, o inquérito e a crônica 

jornalística. A relação que os intelectuais baianos aqui estudados — todos eles pertencentes a 

gerações que participaram das lutas pela abolição e pela República — estabelecem com esse 

processo de modernização é contraditória. 

Por um lado, romper a dependência para com o Estado monárquico — mantida pela 

geração romântica de José de Alencar, cuja produção literária esteve fortemente imbuída da 

construção de uma nacionalidade que consubstanciava o poder de D. Pedro II (SCHWARCZ, 

1999) — possibilitava abranger o raio de atuação dos escritores. Por outro, a dominação da 

grande imprensa veio refrear as ambições de criatividade intelectual. As exigências impostas 

pelos novos gêneros da imprensa moderna, assim como a emergência da profissão do 

jornalista, representaram as grandes ameaças da lógica de mercado que adentrava a sociedade 

brasileira. Apesar da precariedade de uma relação de dependência para com o Estado, a 

atuação intelectual, dentro das normas estamentais da sociedade monárquica, concedia aos 

escritores a posição privilegiada de um grupo de status, o saber intelectual era até então um 

prestígio social, estando acima da lógica mundana, ou seja, acima da prática de concorrência 

profissional no mercado de trabalho. 

Em outras palavras, por um lado era interessante romper a dependência entre 

intelectuais e Estado monárquico, mantida a partir de práticas como o mecenato, a 

patronagem, a outorga de honrarias e de cargos públicos, uma relação que negativamente 

gerava um enclausuramento da intelectualidade entre os setores da elite e a produção de uma 

arte ornamental (PÉCAUT, 1990; SCHWARCZ, 1999). Por outro lado, era interessante 

manter o prestígio que a intelectualidade possuía como uma espécie de elite de Estado. 

Como testemunho dessa contradição, Xavier Marques expôs o seu descontentamento 

para com a conjuntura do mundo das letras na República em um artigo publicado na revista 

do IGHB de nº 54, em 1928. Em sua queixa, as más condições da profissão de escritor no 
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jornal e a dificuldade de publicar trabalhos estritamente literários somam-se ao desconforto 

frente à emergência de uma cultura imediatista. Os serões, palestras e artigos de fundo dos 

jornais, com seu teor opinativo, que atraíam o público entre 1870 e 1910, tornaram-se práticas 

obsoletas no novo cenário cultural dos anos 1920. 

Xavier Marques destaca a pouca repercussão dos eventos artísticos. Fora o público 

estritamente especializado, a maioria não era mais sensível às manifestações artísticas como 

outrora. O autor se recente da falta de uma classe dos "amantes das letras" que "quando 

menos, prestava o seu concurso à vida das associações literárias, e a sua presença às festas 

puramente intelectuais" (MARQUES, 1928, p. 185). Nos idos de 1880, "estava-se de acordo 

com a opinião do esteta em por ao lado da Mulher bela o Homem de gênio" (MARQUES, 

1928 p. 185). 

O modo de vida que se instaura com a República, caracterizado pela cultura 

monetária, pela liberdade da prática de esportes, pela industrialização, pelo conforto material 

— proporcionado por novas tecnologias de comunicação e de transporte — e pela entrada de 

produtos industrializados, oblitera a atenção e o cultivo de uma cultura letrada. Esta conheceu 

o seu momento áureo nos últimos anos do século XIX, quando se acirrou o movimento pró-

república e pró-abolição, e nos primeiros anos de acomodação do novo regime. Palavras de 

Marques: 

 

Com a República, o sport, a grande indústria, a política econômica, o progresso 
material, sobretudo a política partidária, usurparam o terreno onde a mocidade 
costumava entregar-se aos jogos florais; esse espaço foi invadido pela Bolsa, pelo 
Estado, pelo Congresso e outras instituições favorecidas pelo espírito da época. O 
público tornou-se carrancudo ante a incorrigível boêmia dos letrados e poetas; a 
imprensa, refletindo a mentalidade nova, aboliu as sessões destinadas aos versos e à 
crítica dos livros. Até o presente, embora certa modificação nesse estado de espírito, 
não há pretender que o fato literário possa competir em pormenorização e 
publicidade com o mais corriqueiro fato policial. 

A cultura literária é hoje mais intensa, porém confinada em círculos estreitos. Esses 
pequenos grupos vêm resistindo heroicamente ao ideal de sybaritismo a que o maior 
número se consagra, ideal favoneado mais que nunca no país pela política e indústria 
como fatores do milhão. São as seduções que não conheciam a mocidade do 
Império. O "Jardim da infância", como se sabe, foi invenção do atual regime. 
(MARQUES, 1928 p.185-186) 

 

No trecho transcrito acima, é notável a detecção de um "espírito da época", de uma 

imprensa que repercute uma mentalidade nova ao abolir o espaço anteriormente consagrado 
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ao jornalismo literário12. O autor deixa clara a concorrência entre a escrita de cunho literário, 

seja ela crônica, artigo de fundo ou folhetim, com a novidade da notícia e da reportagem, ao 

enfatizar a dicotomia entre fato literário e acontecimento policial corriqueiro, salientando que, 

na nova conjuntura, o segundo obtém maior publicidade. A cultura literária foge do grande 

mass media que é o jornal, passando a ser cultivada apenas em círculos restritos. É 

interessante a comparação com o jardim de infância, utilizado para representar a cultura 

letrada do Império, onde eram desconhecidos os fatores relativos à profissionalização do 

jornalista, que se volta para atender as exigências da imprensa moderna e as atividades 

estritamente partidárias. O estilo de escrita empregado no jornal se afasta da arte. O "jardim 

de infância" é boa metáfora para se referir à trajetória de escritores que, quando jovens, 

sonharam com uma função missionária, e em fase adulta renderam-se aos cargos políticos e 

burocráticos — caso de Marques, que desempenhou dois mandatos como deputado. 

O depoimento do escritor Xavier Marques também sugere que o percurso da 

intelectualidade baiana, nesse período de transição, tem como marco, em um primeiro 

momento, a conquista de um espaço social no qual se tece o reconhecimento mútuo de um 

grupo de homens letrados. Essa identificação como grupo não se define pelo pertencimento a 

uma dada classe social, ou seja, pela sua posição no mercado de trabalho e no mercado de 

bens de consumo, mas pela posse de um saber socialmente valorizado sobre a nação. 

Possivelmente as sociedades formadas em torno da campanha abolicionista e do movimento 

republicano forma fundamentais para o autorreconhecimento da intelectualidade, 

proporcionando maior acesso às páginas dos jornais. 

A imprensa adquiriu novas feições com o aparecimento de periódicos diretamente 

ligados a essas causas (a abolição e a República). Do mesmo modo, as publicações já 

existentes passaram a se apresentar de forma distinta, ao dialogarem com as máximas dessas 

pugnas, que se tornam incontornáveis fatos do dia. Desse modo, a imprensa se afasta da 

dependência para com o Estado imperial: diversifica-se diante do conservadorismo estrito 

imposto pelo bipartidarismo monárquico. Ao mesmo tempo, a chamada geração de 1870 

conquista um espaço nunca antes existente: o do escritor profissional, uma colocação 

alcançada graças ao surgimento do jornalismo literário. Dados biográficos dos autores aqui 

estudados indicam que o lugar da literatura no jornal e a participação dos escritores como 

                                                
12 Com esta expressão Machado Neto (1973) se refere ao papel desempenhado pelos literatos como escritores 
profissionais na imprensa entre 1870 e 1920, aproximadamente. Para este autor o jornalismo literário criou as 
condições para a existência da vida intelectual no meio urbano das capitais brasileiras. 
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editores e correspondentes são resultados de um elo que se articula a partir da luta 

abolicionista e da campanha republicana. 

Desse modo, cabe investigar o percurso desta geração que conquista as páginas dos 

jornais e a participação ampla na esfera pública através da militância a favor da abolição e da 

República, perdendo posteriormente este espaço privilegiado, ao adequar-se às exigências de 

um mercado especializado. De que modo as pesquisas sobre a intelectualidade brasileira 

tratam esta passagem, e como devemos definir o próprio conceito de “intelectual” a partir dos 

modos de atuação deste grupo? Estas são questões a serem investigadas a seguir a partir de 

considerações sobre as pesquisas de Machado Neto (1973), Miceli (2001) e Pécaut (1990). 

1.3 O intelectual objeto/sujeito: 
 

Segundo a análise sociológica de Daniel Pécaut (1990), a intelectualidade brasileira 

toma corpo sob a égide da construção da nação, após o movimento de independência. Os 

critérios de classe e de estratificação social são insuficientes para definir a sua posição social, 

pois o domínio de um saber socialmente valorizado era o principal recurso mobilizado na 

defesa do seu espaço junto ao poder. Os intelectuais brasileiros atuantes durante a passagem 

do século XX reivindicavam-se conhecedores de uma "ciência do social" em um período em 

que a administração racional do homem e da natureza, através da ciência, era uma crença 

amplamente compartilhada. Dessa forma, para compreender as estratégias de legitimação da 

intelectualidade brasileira, Pécaut (1990) propõe levar em conta o papel que outros setores da 

sociedade atribuíam ao conhecimento científico do real. 

Dois critérios de legitimação definiam a sua posição social: a) a posse de um 

conhecimento específico sobre a sociedade, amplamente valorizado por outros grupos sociais; 

b) o compartilhamento de determinados temas, notadamente o nacionalismo, em várias 

vertentes — regionalismos eram também aceitos. 

Os intelectuais definiam o seu papel social pela função missionária de formação da 

sociedade brasileira, de acordo com o pressuposto "realista", pautado na correspondência 

entre a teoria e a prática. A nação era para eles uma entidade dada — existente, no entanto, de 

forma subjacente, cabendo-lhes o papel de fazê-la manifestar-se plenamente. A 

intelectualidade, consolidada como "elite dirigente", devia facilitar o curso natural da 

evolução imanente à história, retirar os empecilhos que retardavam o seu desdobramento. 

Determinados "mitos fundadores" da nação eram peças fundamentais da consolidação deste 
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realismo. Acreditava-se que a identidade nacional subjazia de modo latente no modo de ser, 

nas solidariedades profundas e no folclore. 

Cabe ressaltar a inexistência, até esse período, de uma tradição universitária. A elite 

recorria às escolas de nível superior, como as de engenharia, e às faculdades especializadas, 

como as de direito e medicina. Apenas em 1920 foi fundada a Universidade do Rio de Janeiro 

e em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo. A Universidade Federal seria fundada 

apenas em 1937, substituindo a Universidade do Distrito Federal, que a precedeu no Rio de 

Janeiro. Este fato reforça o argumento defendido por Pécaut, segundo o qual a legitimidade 

dos intelectuais junto aos outros grupos da sociedade não se dava mediante a atribuição de 

títulos acadêmicos, ou habilitações formais, exercendo-se pela posse de um saber sociológico 

reconhecido e valorizado por amplos setores. 

Tratava-se de um grupo que não possuía vínculos institucionais, como as 

universidades, e, por essa razão, não pode ser compreendido a partir da dinâmica de um 

campo autônomo com hierarquia e sistemas de distinção próprios, como sugere a sociologia 

de Bourdieu (2010, 1989). O reconhecimento era construído mediante a função definida junto 

a outros setores da sociedade. 

Pécaut elenca três perfis sob os quais se apresentava o intelectual brasileiro: o de 

advogado; o de engenheiro (influenciado pelo positivismo, possuía uma visão técnica do 

poder) e o de Homem de Cultura. O reconhecimento do intelectual avançou sob o signo da 

ciência. Nesse ponto era marcante a influência do positivismo, embora esta não implicasse 

fidelidade estrita à doutrina de Comte: sua grande repercussão na sociedade brasileira não se 

deveu aos seus discípulos ortodoxos, mas aos simpatizantes que a propagaram na Escola 

Militar e nas escolas de engenharia. O positivismo era a base de uma visão tecnocrática que 

unia a ciência à política: apenas conhecendo as leis da sociedade seria possível determinar a 

forma correta de lidar com ela. A perspectiva de uma "organização social" se situa no interior 

da difusão dessa doutrina. 

O positivismo se mesclou a outras teorias em voga na Europa, como o darwinismo 

social, o evolucionismo de Spencer, as concepções de Vacher, Lapouge e Gumplowicz. Esse 

cientificismo se liga a um nacionalismo. Uma visão estereotipada dos "atavismos" da 

sociedade brasileira com seus componentes étnicos diversos alicerçava a ideia de um vínculo 

social, não político, que unia todos os brasileiros, mesmo dentro de desigualdades as mais 

acentuadas. No interior dessa corrente, existia uma oscilação das explicações genético-raciais 

para análises no plano da cultura. Ou seja, uma parte importante da legitimação do papel dos 
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intelectuais como classe dirigente provinha da capacidade de captar a nação inscrita na 

realidade, subjacente aos acontecimentos, que mediante a sua leitura poderia ser trazida à tona 

e produzir uma expressão cultural e política. 

Os intelectuais brasileiros definiam a sua posição social segundo a capacidade de 

traduzir de forma explícita o que estava implícito. Existia, nesse sentido, o interesse em 

recolher elementos de uma cultura popular para dela construir as bases de uma cultura 

brasileira. Por essa razão, a Literatura, a Música e as Artes Plásticas ecoavam a apropriação 

erudita dos estilos e costumes da cultura popular, que era reconhecida como a base da unidade 

nacional. 

Chegando neste ponto, cabe notar que a análise de Pécaut contribui para a 

compreensão da formação da intelectualidade brasileira sob a perspectiva de um elo que se 

constitui pela reivindicação comum de um lugar no âmbito político: a posição de elite 

dirigente defendida pela posse de um saber sobre a nacionalidade. Para compreender certas 

limitações dessa perspectiva, é interessante retomar o diálogo que Pécaut empreende com 

Miceli (2001), uma vez que este permite salientar parâmetros dos quais Pécaut se distancia. 

Miceli (2001) analisou a trajetória de escritores atuantes na República Velha, 

especialmente no período entre 1908 e 1922, tendo como enfoque a dinâmica do campo 

intelectual em expansão. Utilizou o referencial teórico metodológico de Bourdieu, partindo do 

seguinte pressuposto: devido à indefinição do campo intelectual autônomo, as carreiras 

literárias eram utilizadas como estratégia de reconversão de posição social por herdeiros de 

famílias oligárquicas em decadência. O êxito dessa estratégia de reconversão dependia da 

manipulação do capital de que dispunham, o capital social — modo como conceitualmente 

define a influência de escritores junto a indivíduos pertencentes às oligarquias de Estado. Para 

Pécaut, ao priorizar a noção de Campo, Miceli subsume a ação dos escritores aos interesses de 

obtenção de uma posição vantajosa na hierarquia social, notadamente pela obtenção de cargos 

públicos. 

Pécaut acredita que não se deve reduzir as convicções políticas da intelectualidade 

brasileira aos interesses em obter empregos públicos. Do mesmo modo, a condição de 

herdeiros de famílias oligárquicas em decadência não explicaria satisfatoriamente os 

sentimentos compartilhados por esses intelectuais, que se viam investidos de uma missão 

política. Deve-se levar sim em conta o modo como este grupo interpretava politicamente as 

suas próprias vicissitudes: desilusão com a República, repúdio às alianças do Estado com as 

antigas oligarquias. Ou seja, para Pécaut a característica decisiva da intelectualidade 
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brasileira, na primeira metade do século XX, é a sua habilidade em instituir a sua própria 

legitimidade política, para além dos interesses individuais em reabilitar heranças familiares 

perdidas. 

Pécaut chama atenção, de maneira apropriada, para o viés determinista de análises 

centradas em critérios da dinâmica hierárquica. Estas levam a interpretar a ação dos escritores 

por via do interesse estrito na disputa de capital (seja na forma de influência, seja na forma de 

compensação monetária). Em contrapartida, Pécaut conduz a sua análise para o domínio 

ideológico, ou seja, atenta para os modos pelos quais um grupo social constrói o seu 

autorreconhecimento, interpretando de forma motivacional o espaço que ocupa socialmente13. 

Conclui que os intelectuais não teriam desenvolvido uma relação de dependência para com as 

elites de Estado, como sugere Miceli (2001), sendo mais apropriado compreender a posição 

social que eles assumem como paralela ao Estado, espécie de sucedâneo do público. Este 

papel é pleiteado mediante a crença na sua habilidade em construir a sociedade sob bases 

racionais. Desse modo, participando ou não de funções públicas, esse grupo teria assumido 

diante da sociedade a sua habilidade como classe dirigente. 

Não obstante, Pécaut deixa um pouco de lado a ligação existente entre as atividades 

societárias, a partir das quais se articula esta intelectualidade, e o reconhecimento do papel 

missionário que este grupo outorga para si — papel que lhes permite tecer o seu 

autorreconhecimento mediante uma narrativa comum. Ora: uma história em comum 

subentende uma vivência em comum. Como exemplo, as sociedades criadas em torno dos 

movimentos pela abolição e pela proclamação da República são experiências-chave para a 

visibilidade e o autorreconhecimento dos Homens de Letras. Essa atuação engajada é o que 

projeta a imagem dos intelectuais como elite dirigente, onde o grupo se articula segundo 

critérios que não estão ligados diretamente à hierarquia social, mas pelo interesse comum na 

sociedade e pela posse de um saber socialmente valorizado. 

Este saber não se restringe a uma habilidade especializada de caráter acadêmico — 

como bem observou Pécaut, pela inexistência de um meio universitário até então (embora o 

bacharel em direito e em medicina fossem figuras típicas e bem conceituadas no meio 

letrado). Uma série de práticas converge na cultura difusa da atividade intelectual do período, 

desde a boemia à Flânerie literária. O autodidatismo era uma marca da atividade intelectual 

                                                
13 Nesse ponto, a abordagem de Pécaut converge com as reflexões de Ricoeur (1977) acerca da noção de 
ideologia — especificamente com a proposta de pensá-la como um traço de união, ou como o modo pelo qual 
um grupo social interpreta o seu pertencimento em uma comunidade extensa, projetando a sua ação conjunta 
desde essa posição. Nesta concepção, a ideologia não se restringe à ação interessada de dominação. 
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— mesmo os escritores diplomados não possuíam a qualificação acadêmica direcionada para 

as pesquisas e temas que viriam a tratar. 

De um lado, Miceli (2001) e Pécaut (1990) destacam características da 

intelectualidade brasileira relacionadas ao espaço que esta ocupa socialmente; Machado Neto 

(1973), por outro, aponta para a importância da participação em determinadas redes 

societárias e círculos de convivência como elemento fundamental que permite reconhecer o 

intelectual do período. Na pesquisa um tanto quanto esquecida, publicada sob o título 

Estrutura Social da República das Letras: Sociologia da Vida Intelectual Brasileira 1870-

1930, Machado Neto estudou o homem de conhecimento (sociologia do intelectual) e os 

mitos e prestígios decorrentes e condicionantes da vida literária (vigência intelectual), a partir 

de um questionário preestabelecido aplicado à biografia de 60 intelectuais brasileiros atuantes 

no final do Império e durante a Primeira República. O foco da sua análise são as instituições, 

as práticas literárias existentes e os tipos de intelectuais a elas correlatos, a distribuição da 

intelectualidade nas regiões do país e a estratificação entre eles, ou seja, os modos como se 

diferenciavam entre si de acordo com os critérios de reconhecimento estabelecidos por 

escolas e grupos literários divergentes e concorrentes. Salienta também a relação desses 

grupos com seu público, seus auditórios e os meios de publicação. 

O que este autor reconhece como "estratificação da República das Letras" não se 

confunde com uma análise estrutural — ou seja, que buscaria circunscrever as ações e 

trajetórias dos intelectuais a determinantes estruturais (hierarquias que constituem disposições 

duráveis inferidas a partir de uma imagem sincrônica das relações entre os grupos 

intelectuais). Como exemplo, é notável a interpretação da dinâmica da vida intelectual 

elaborada a partir das disputas entre as igrejinhas e coteries literárias, as quais Machado Neto 

desvenda a partir das biografias, memórias e metáforas literárias dos próprios escritores 

estudados. Na relação entre as igrejinhas e coteries, as armas da disputa por prestígio são os 

elogios aos amigos e os ataques aos inimigos, aspectos elementares da vida cotidiana, os quais 

são a substancia de conceitos sociológicos como "disputas de classificação" e "capital 

simbólico" (BOURDIEU, 1989, 2010). 

Partindo dessas contribuições, consideramos que são as atividades societárias — o 

pertencimento e a atuação em determinados círculos — que fazem com que um jornalista, um 

médico, um artista, um diplomata e uma senhora da aristocracia sejam reconhecidos como 

intelectuais e passem a ocupar este espaço. Desse modo, não seguimos uma definição 

conceitual definitiva do intelectual como tal. Interessa-nos destacar o modo pelo qual os 
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autores aqui estudados se tornaram intelectuais, ocuparam esse papel, entre outros papéis em 

sua biografia. Entendemos que o intelectual se define por uma trajetória; trata-se de um 

processo. 

No que pese a ênfase sobre este “vir-a-ser”, que se realiza a partir de redes de 

relacionamento, cabe destacar a atuação da geração que sucedeu os artistas românticos, os 

quais, como José de Alencar, mantinham uma relação de dependência com o Estado 

Monárquico. A geração pós-romântica era composta por nomes como Olavo Bilac e Coelho 

Neto e contou com o apoio de membros da geração anterior, como Machado de Assis, Rui 

Barbosa, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, os quais protagonizaram as campanhas pela 

abolição e pela República. Este grupo foi responsável pela criação da profissão literária, 

graças à formação de um pequeno público intelectual, despertado primeiramente pelas 

campanhas abolicionistas e republicanas e, em seguida, pelo jornalismo literário, que se 

implantou também com o trânsito entre intelectualidade e imprensa animado por estas pugnas. 

Cabe ressaltar que a relação entre intelectuais e imprensa, a partir desse momento, 

ocorre fora do âmbito de influência do Estado monárquico. Até então, excetuando um grupo 

seleto de artistas subvencionados direta ou indiretamente pelo Estado, durante o Império, os 

representantes que se ocupavam da imprensa, desempenhando de certa forma uma carreira 

intelectual, eram em grande medida os mesmos integrantes da burocracia Estatal, formada por 

magistrados diplomados em Coimbra, ou por advogados e profissionais de outras carreiras 

liberais. De acordo com Pécaut (1990) este era um grupo ideologicamente coeso, por 

compartilhar as influências de uma formação aos modos da tradição de Portugal. A sua 

estreiteza de princípios contribuiu para consolidar os fundamentos do Estado e dar forma a 

uma ordem nacional. Por outro lado, enquanto esta geração esteve vigente, não existiu 

propriamente a figura do Homem de Letras: a atividade literária e jornalística estava 

estritamente ligada ao diletantismo ou à disputa bipartidária entre liberais e conservadores. 

A geração abolicionista foi a responsável por instaurar a profissão literária, 

principalmente pela sua atuação no jornal. O jornalismo literário criou as condições para a 

existência de uma vida intelectual intensa: foi uma escola, uma oficina e o meio de 

comunicação mais rápido e fácil com o público — verdadeiro sustentáculo e infraestrutura da 

vida intelectual (MACHADO NETO, 1973). Através dos jornais da Capital e das províncias 

mais avançadas do Império, ocorreu a formação de um público intelectual considerável. A 

relação entre o intelectual brasileiro e o público se deu mediante o primeiro mass media 

conhecido entre nós. 
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Desse modo, como elemento fundamental para compreender a formação do intelectual 

baiano do período aqui estudado e também a sua relação ambígua com a modernização da 

imprensa, destacaremos as atividades societárias que estiveram na base da sua formação. De 

um lado, as reuniões das sociedades abolicionistas e republicanas na Bahia; de outro, as 

agremiações literárias e o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia — este, embora tenha se 

inspirado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não teve o mesmo tipo de elo político 

para com o Estado monárquico, como teve o seu homônimo sediado na Corte no Rio de 

Janeiro, tendo se consolidado, de fato, durante a República.  

Cabe ainda destacar que essas associações só contribuem para estabelecer as redes de 

relacionamento necessárias à vida intelectual baiana na segunda metade do século XIX, 

graças à relação que todas elas empreendem com os periódicos, que constituíram o meio mais 

acessível e eficiente de publicação e comunicação com o público, assim como a fonte de 

renda, ainda que secundária, mais à mão para os escritores profissionais. 

1.4 Conclusão: 
 
 

Este capítulo apresentou as primeiras descobertas que possibilitaram antever a posição 

ambígua dos intelectuais diante de mudanças socioculturais na passagem para o século XX. 

Em paralelo com ícones do pensamento social brasileiro, como Euclides da Cunha — que em 

sua obra manifestou a controversa entre nacionalismo e cosmopolitismo — as primeiras 

leituras exploratórias, feitas no curso desta pesquisa, evidenciaram a ambiguidade como 

característica dos textos de autores baianos que refletiram sobre as alterações que 

caracterizaram a ruptura entre a Bahia do século XIX e a cidade do século XX. A crença em 

um desenvolvimento imanente à história convivia com o sentimento de perda e o desejo de 

conservação de traços culturais considerados como parte da essência nacional.   

Do mesmo modo, os comentários de Anna Bittencourt a respeito de obras de outros 

escritores baianos, interessados na compilação de fatos e tradições da Bahia do II Império, 

revelaram a existência de um diálogo entre estes intelectuais, motivando a análise 

comparativa das suas atuações como mediadores de uma reflexão sobre a modernidade. Por 

seu turno, o testemunho de Xavier Marques indicava o confinamento da cultura literária e a 

condição de isolamento dos intelectuais nas primeiras décadas da República: haviam perdido 

o prestigio obtido durante as campanhas pela abolição e pela República; dialogavam com uma 
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cultura imediatista; o público afeiçoava-se à velocidade das reportagens; os jornais aboliam 

versos e críticas literárias de suas colunas.  

Desse modo, a relação ambígua dos intelectuais com a modernização das instituições e 

do modo de vida dos centros urbanos, no Brasil, nas primeiras décadas do século XX, 

mostrou-se não apenas um tema para a elaboração de discursos e representações, mas uma 

experiência definidora da posição e do autorreconhecimento deste grupo. Este ponto de vista é 

reforçado pelos trabalhos de Pécaut (1990) e de Machado Neto (1973), ambos optaram por 

não apresentar uma definição conceitual do “intelectual” ou da “intelectualidade”, detectando 

o compartilhamento de temas e o pertencimento a determinados círculos de convivência como 

aspectos definidores dessa camada, levando em consideração características históricas e 

regionais específicas. 

Dando seguimento a esta proposta, nos próximos capítulos discorremos sobre os 

espaços de atuação da intelectualidade baiana no período estudado. Optamos por apresentar os 

dados biográficos dos intelectuais na medida em que estes se articulam à sua atuação nestes 

meios societários. No próximo capítulo abordamos as principais características dos 

movimentos abolicionista e republicano que consideramos importantes dinamizadores da 

imprensa e facilitadores da formação de uma intelectualidade, favorecendo a reunião em torno 

de questões públicas de teor mais abrangente que as lutas partidárias. 
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2. RASTROS DA VIDA INTELECTUAL NA BAHIA: A 
CAMPANHA ABOLICIONISTA E O MOVIMENTO 

REPUBLICANO COMO DINAMIZADORES DA 
ESFERA PÚBLICA. 
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Em relação ao cenário nacional, a imprensa baiana não foi retardatária. Foi fundada 

em 1811 com Idade d’Ouro do Brazil, apenas três anos após a publicação do primeiro jornal 

brasileiro, a Gazeta do Rio de Janeiro. Mas é a partir de 1821 que começa a ser praticado o 

jornalismo opinativo e de debate, animado pela campanha pró-Independência (CALMON, 

1949) em periódicos como O Seminário Cívico, tendo à frente Joaquim José da Silva Maia, e 

O Diário Constitucional, liderado por Francisco José Corte Real e Montezuma14. No entanto, 

a imprensa só se estabelece como espaço de discussão pública posteriormente, com a 

mobilização gerada em torno da questão abolicionista e, paralelamente, em menor grau, com a 

campanha republicana. Entre os jornais abolicionistas mais destacados estavam a Gazeta da 

Tarde, O Monitor e O Abolicionista, que circularam praticamente na mesma época que os 

jornais republicanos Guaycurú, O Horizonte e República Federal. 

A mobilização em torno da extinção do cativeiro colaborou para o desenvolvimento da 

esfera pública em todo o país e também na Bahia. A abolição talvez tenha constituído a 

primeira grande questão pública da história brasileira. Entendemos por questão pública um 

assunto abrangente, capaz de unir em torno de si grupos de interesses discrepantes e inserções 

sociais as mais diversas, ao mesmo tempo em que se torna um polo central de onde questões 

secundárias se espraiam (DEWEY,1991). A abrangência do movimento abolicionista se 

evidencia na diversidade do público envolvido que contou com a participação não apenas 

masculina, mas também feminina e com a atuação de diversas categorias profissionais, desde 

Conselheiros a Artífices. 

Alguns acontecimentos envolvendo polêmica em torno de ações deste movimento na 

Bahia ilustram o seu papel como grande questão pública, cujos efeitos convergiram para a 

criação de uma vida intelectual, em duas vertentes: a) agindo na formação de um público 

interessado — composto por indivíduos letrados e iletrados, cuja participação era permitida 

pela participação nos circuitos de contenda política, nas leituras em voz alta e nas discussões 

orais em locais públicos, b) criando uma teia dialógica onde a imprensa (ou seja, os jornais e 

os pequenos pasquins) estabelecia a pauta dos assuntos centrais e correlatos mais em voga no 

âmbito dessa ampla discussão. No estabelecimento desta agenda, o periodismo dialogava com 

outros meios impressos de divulgação, como os folhetos e panfletos utilizados como meios de 

                                                
14 Segundo Mangabeira (2008), outros jornais ligados à campanha pró-independência foram O Constitucional; O 
Liberal; O Independente Constitucional e Sentinela da Liberdade. 
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repercussão de ideias abolicionistas, o que demonstra a criação de um circuito de discussão na 

esfera pública. Dessa forma, o abolicionismo corroborou para o desenvolvimento de uma rede 

de diálogo entre meios de publicação e espaços diversos de discussão. 

Em 1871, por ocasião de um leilão organizado pela Sociedade Sete de Setembro para 

angariar fundos para o resgate de cativos, o poeta Castro Alves dirigiu às senhoras baianas 

uma carta a favor dos escravos. Esta carta foi publicada no periódico O Abolicionista e ao 

mesmo tempo foi impressa em peças avulsas (FONSECA, 1887). Na sessão solene dessa 

mesma instituição em 1874, o sócio Dr. Luiz Alvares dos Santos proferiu um discurso no qual 

atribuía a glória do movimento ao Visconde do Rio Branco e à Maçonaria. Em resposta, o Dr. 

Augusto Guimarães15 publicou dez cartas endereçadas àquele sócio pelo jornal Diário da 

Bahia. Ao serem distribuídas gratuitamente na forma de folhetos, as cartas, a princípio 

publicadas em jornal, viraram material de propaganda da ideia abolicionista (FONSECA, 

1887). Estes exemplos mostram o trânsito da discussão abolicionista por vários tipos de 

materialidades impressas que enriqueciam a dinâmica da esfera publica baiana. 

Dez anos depois, uma polêmica surgida em torno da comemoração do decenário da 

morte de Castro Alves também salientou a colaboração do abolicionismo na diversificação da 

Imprensa — como palco de polêmicas públicas e como espaço de debate largamente 

difundido. 

Em 1881, uma comissão, composta pelo chefe abolicionista e orador do Grêmio 

Literário, Frederico de Lisboa, pelo médico e professor de filosofia, Arthur Americano e pelo 

doutorando Aquino Fonseca, veio a público convidando representantes de todas as camadas 

sociais para participar da celebração do decenário da morte de Castro Alves. Estava em 

questão o vulto deste poeta como personalidade tanto para as letras, quanto para o movimento 

abolicionista. Logo foi divulgada a primeira negativa de um dos convidados, o brigadeiro 

Hermes Ernesto da Fonseca, então comandante das armas na Bahia. Este se desculpou da 

negativa argumentando que a homenagem a Castro Alves negligenciava o mérito de baianos 

mais ilustres e mais merecedores de tributos, por terem prestado maiores serviços à pátria, à 

literatura e à Ciência. 

A comissão organizadora do evento divulgou na imprensa o ofício recebido pelo 

brigadeiro e também a sua resposta ao mesmo. Sob este estímulo acudiu o famoso jornalista 

Belarmino Barreto, pelas páginas do jornal O Monitor, do qual era redator principal, 

                                                
15 Advogado e jornalista, redator do jornal da Sociedade Libertadora Sete de Setembro, O Abolicionista. 
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concordando com as razões da recusa do brigadeiro e pondo em questão a escolha do poeta, 

morto há apenas dez anos, tendo em vista que o seu trabalho ainda não havia sido 

devidamente avaliado pela crítica. Seguiu-se então uma longa polêmica na qual se discutiu o 

valor de Castro Alves, tanto em termos da sua produção literária, quanto em termos da sua 

real colaboração ao movimento abolicionista. 

Como a comissão organizadora citasse o exemplo da França, que honrou em vida 

Voltaire e Victor Hugo e celebrou largamente a memória do primeiro, sem ter prestado iguais 

tributos a autores mais antigos como Rousseau e Montesquieu, a discussão enveredou para o 

campo da Literatura em geral. Ao mesmo tempo, ao pôr em questão o mérito do poeta, 

falecido havia apenas dez anos e já aventado à glória de imortal, Belarmino Barreto feriu o 

sentimento geral de ufanismo pela luta gloriosa de Castro Alves, e teve de responder a 

acusações de falta de patriotismo. Esta polêmica durou um mês e, segundo Xavier Marques 

(1928), foi a maior polêmica literária a que a província baiana já havia assistido: "apaixonou a 

república das letras, repercutindo no país inteiro" (MARQUES, 1928 p. 186). Esta questão, 

animada pela causa da emancipação dos escravos, conseguiu motivar em torno de si um 

público diverso, envolvendo cânones literários, valores patrióticos e a autoridade do afamado 

jornalista Belarmino Barreto. 

B. Barreto é mencionado pelo médico Luís Anselmo da Fonseca — autor do livro de 

propaganda A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo — como eminente jornalista, grande 

polemista e crítico: "um espírito superior, muito instruído e inteiramente livre" (FONSECA, 

1887, p. 246). Belarmino Barreto participou da Sociedade Libertadora Sete de Setembro, 

sendo um dos colaboradores do jornal desta associação, O Abolicionista. Para exemplificar o 

seu espírito combativo, Fonseca relembrou um artigo publicado no jornal republicano 

Guaycurú, durante a visita do Imperador Pedro II à Bahia em 1859, no qual Belarmino 

Barreto propunha que as somas empregadas nas festas em honra ao monarca, "tão pomposas 

quanto inúteis", fossem destinadas à emancipação de escravos. Note que neste comentário se 

uniam pleitos da causa abolicionista à causa republicana. 

Belarmino Barreto é uma personalidade da imprensa da época cuja autoridade foi 

posta em xeque na polêmica da comemoração do decenário do falecimento de Castro Alves. 

Cabe notar que muitos valores estavam em jogo, pois se tratava da narrativa do próprio 

movimento abolicionista: por isso teve lugar a discussão pública descrita acima, por um mês a 

fio, entre um eminente jornalista e três jovens abolicionistas que propuseram elevar o poeta 
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Castro Alves a "uma das personificações mais fulgurantes da causa abolicionista", nas 

palavras deles próprios (MARQUES, 1928, p. 188). 

A homenagem a Castro Alves ocorreu, segundo Lima Brito (2003), e se transformou 

em um grande evento, sendo nessa ocasião — em 10 de julho de 1881 — que o Largo do 

Teatro foi rebatizado de Praça Castro Alves. Cabe notar que a polêmica em torno da 

homenagem a Castro Alves é o que anima a crítica que Xavier Marques faz à imprensa e à 

vida intelectual baiana no final da década de 1920, em texto citado no capítulo anterior. Isto 

sugere, mais uma vez, a importância do movimento abolicionista para a criação de um público 

intelectual, o reconhecimento mútuo entre os Homens de Letras de Salvador e o 

desenvolvimento da imprensa como espaço de atuação do público, o que justifica a saudosa 

lembrança de intelectuais da geração de Xavier Marques que obtiveram destaque e 

estabeleceram importantes redes de relacionamento graças à mobilização política de finais do 

século XIX. 

Neste caso, estes acontecimentos elucidam as considerações feitas por Machado Neto 

(1973) em relação à importância deste movimento na vida intelectual brasileira, salientando 

de um lado a formação do público e de outro o florescimento do jornalismo literário. 

O abolicionismo, na Bahia, contou com representantes de todos os estratos sociais, e 

de diversas profissões: jornalistas, tipógrafos, médicos, advogados, parlamentares, juízes, 

clérigos, literatos, militares, artífices, comerciantes, caixeiros (vendedores), saveiristas, 

proprietários (BRITO, 2003). Além de agregar representantes de diversas profissões, o 

movimento contou com a participação feminina, ainda que em número restrito. Segundo Lima 

Brito (2003), a Sociedade Libertadora Sete de Setembro (a maior de Salvador), e a Sociedade 

Libertadora Cachoeirana (a maior do Recôncavo) defendiam em seus estatutos a vinculação 

de sócios dos gêneros masculino e feminino16. Em 1871, a Sociedade Libertadora Sete de 

Setembro chegou a contar com 512 sócios. Destes, 497 eram do sexo masculino, e 15, do sexo 

feminino (FONSECA, 1887). 

Em 1888 foi fundada uma sociedade abolicionista com o nome de Clube Castro Alves, 

por iniciativa de um grupo de mulheres, tendo como objetivo promover a educação. Esta 

sociedade organizou um evento no Teatro São João em 10 de maio de 1888. Devido à 

proximidade entre a realização do evento e a abolição efetiva do cativeiro, em 13 de maio do 
                                                
16 De acordo com o Estatuto da Sociedade Libertadora Sete de Setembro: "poderão fazer parte da Sociedade 
pessoas de qualquer sexo ou nacionalidade"(BRITO, 2003 p. 97). O Estatuto da sociedade Libertadora 
Cachoeirana estipulava que "A Sociedade Libertadora Cachoeirana [...] será composta de úmero ilimitado de 
sócios, de ambos os sexos, sem distinção de nacionalidade e crenças” (BRITO, 2003 p. 97). 
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mesmo ano, este foi provavelmente o único ato desta associação feminina (BRITO, 2003). 

Uma citação de Edith Mendes de Gama Abreu destacada por Lima Brito (2003) permite 

perceber o apelo da causa abolicionista entre o público feminino baiano. 

 

E um clube audacioso, nascido na penumbra de uma ladeira e batizado com o nome 
de um bravo, veio modificar a atitude comodista e tímida de certas senhoras, 
algumas das quais se atreveram [...] a afrontar os rigores da política, homiziando em 
suas casas pretos foragidos. (ABREU apud BRITO, 2003 p. 98) 

 

Exemplificando a abrangência atingida pela abolição como questão pública, reunindo 

em torno dela pessoas de procedências as mais diversas, cabe notar o elogio que o médico 

Luís Anselmo da Fonseca dirige ao sapateiro Manuel Roque pela sua atuação como tesoureiro 

da Sociedade Libertadora Baiana, posteriormente intitulada Sociedade Abolicionista Baiana. 

Luís Anselmo da Fonseca é autor do já citado livro A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo, 

publicado em 1887, no auge da campanha emancipatória, tendo como objetivo contar a 

história do abolicionismo na Bahia, servindo também como libelo político. 

Uma das demandas lançadas à sociedade baiana através do livro é a convocação dos 

"homens livres de cor" a se juntarem ao movimento em prol de seus "irmãos de raça" que 

sofriam em cativeiro. Fonseca (1887) queixa-se da omissão dos "homens de cor" na luta 

contra a escravidão e enaltece exemplos de negros livres que colaboram com a causa17. 

Manuel Roque é um desses exemplos. Porém, o engajamento deste "homem do povo, de cor 

preta, artista mecânico" (FONSECA, 1887, p. 251) não dá lugar apenas à reflexão sobre a 

atuação dos afrodescendentes na campanha abolicionista, mas recai, principalmente, sobre o 

fato de Manuel Roque ser um simples sapateiro, "obscuro cidadão", que se imbuiu de um 

dever social lutando contra a escravidão. Esta última, para Fonseca, constitui um dos fatores 

que mais desenobrece o trabalho dos artistas — termo, à época, designativo das profissões 

que exigiam habilidades manuais como as de pedreiro, marceneiro, alfaiate e sapateiro. 

Fonseca conta que "o laborioso artista Manuel Roque exerceu com irrepreensível 

probidade" o cargo de tesoureiro da Sociedade Abolicionista Baiana, utilizando por vezes de 

suas parcas economias para cobrir os gastos desta. Foi um dos primeiros a iniciar a 
                                                
17 Jailton Brito (2003) pondera a visão parcial que Fonseca possuía acerca da participação de negros livres no 
movimento abolicionista. No entanto, tal parcialidade não pode ser consequência apenas da posição étnica e 
social de Fonseca, uma vez que, segundo Athayde (1932), a omissão dos companheiros de raça era também uma 
tônica das palestras do artista negro Manuel Querino: “O problema da emancipação em foco, então, tornou-se o 
eixo sobre o qual girava sua argumentação na imprensa e nos comícios e palestras entre companheiros 
lamentando sempre a pouca atenção da classe pelo cativeiro dos seus semelhantes (...)” (ATHAYDE, 1932 p. 6) 
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propaganda do movimento entre os "homens pretos da Bahia" e, em prol da sua atividade 

proselitista, punha-se sempre a par das novidades do movimento abolicionista do país através 

de conversas com os "mais instruídos", como também através de muita leitura. Libertou um 

bom número de escravos, os quais ele aconselhava em seus primeiros passos na liberdade. 

Faleceu em 18 de novembro de 1875. 

 

Manuel Roque foi um sapateiro. 

Que não estranhe a pretensiosidade estólida, o orgulho estéril, nem a presunção fátua 
o inscrevermos o nome de um sapateiro entre os dos cidadãos patriotas, e que têm 
direito ao reconhecimento dos que se interessam pelo bem público. (FONSECA, 
1887, p. 252)18 

[...] 

A inteligência, o patriotismo e a virtude, não constituem privilégio de nenhuma 
classe ou hierarquia. (FONSECA, 1887, p. 253) 

 

Partindo do exemplo de Manuel Roque, Fonseca se entrega à defesa da participação 

política dos à época denominados artistas mecânicos, citando o exemplo dos Estados Unidos, 

onde as câmaras municipais sempre contaram com vereadores recrutados entre esta categoria 

profissional. Reflete ainda sobre um discurso corrente em sua época, segundo o qual os 

artistas não teriam importância na sociedade brasileira porque o governo não os protege. 

Fonseca nega este argumento em favor da ideia de que o desprestígio dos artistas e da arte se 

deve à pouca instrução dos operários e à permanência da escravidão. 

Nesses termos, o abolicionismo é uma janela que permitia refletir de forma ampla 

sobre a sociedade brasileira, possibilitando tratar, neste caso, de uma dada postura dos 

artífices em relação ao governo, o desejo de obter proteção. Considerando que o livro A 

Escravidão, o Clero e o Abolicionismo funcionou, principalmente, como material de 

propaganda do movimento abolicionista, é natural esperar que ele argumente contra outro tipo 

de engajamento que não seja via as sociedades abolicionistas. De todo modo, cabe notar como 

a reflexão em torno da escravidão abriu uma perspectiva de análise da sociedade brasileira, na 

qual se inseriu a crítica ao desejo dos operários de obter proteção do Estado — comentário 

que, àquela época, já indicava a apreensão do fenômeno posteriormente compreendido como 

o paternalismo do Estado brasileiro. Desse modo, a abolição constituiu uma abertura para a 

reflexão de temas diversos, como política, literatura, nacionalismo e relações sociais no 

                                                
18 Nesta como em outras citações atualizamos o texto, convertendo a ortografia da época para a atual. 
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Brasil, tornando-se, dessa forma, uma verdadeira questão pública, à qual todos os grupos 

sociais estavam ligados.  

Até aqui foram destacadas características do movimento abolicionista na Bahia que 

demonstram a sua importância como dinamizador da esfera pública baiana, estimulando a 

atividade de um publico amplo, congregando questões de âmbitos diversos, animando as 

páginas da imprensa, determinando o transito entre publicações e possibilitando o acesso de 

escritores, de varias origens, às páginas dos jornais. Outro aspecto relevante deste movimento 

para a manutenção da vida intelectual na Bahia diz respeito à formação de associações nas 

quais escritores de campos profissionais diversos faziam contato com personalidades 

destacadas da política e da imprensa baiana, concorrendo para a formação de um grupo que se 

autorreconhecia balizado para conduzir a sociedade. Esta função merece ser discutida a partir 

da trajetória intelectual de Manuel Querino. 

2.1 Biografia de Manuel Querino: Inserção na vida pública franqueada pelo 
abolicionismo e pela militância política. 

 

Nascido em 1851, apenas um ano após a proibição do tráfico de escravos, em Santo 

Amaro da Purificação, filho único de um casal afrodescendente formado por Luzia da Rocha 

Pita e pelo carpinteiro José Joaquim dos Santos Querino, Manuel Querino tornou-se órfão aos 

quatro anos, quando seus pais faleceram em consequência da epidemia de cólera que assolou 

a região do recôncavo baiano. 

Foi conduzido à capital do Estado para ser entregue à família do bacharel Manuel 

Correia Garcia, designado como seu tutor em respeito à decisão do então juiz dos órfãos, o 

Conselheiro Manuel Pinto de Souza Dantas, que se tornou padrinho e protetor de Manuel 

Querino durante toda a vida. 

Seu tutor, o Bacharel Manuel Correia Garcia, professor aposentado da Escola Normal, 

ensinou-lhe, ele próprio, as primeiras letras e fez com que aprendesse o ofício de pintor. Com 

o fato trágico da morte dos pais, o destino de Querino acaba tomando um rumo positivo. A 

inserção em uma família de classe média lhe proporciona o acesso ao ofício das artes e à 

cultura letrada. Ao assisti-lo no conhecimento das letras e das artes, a família do bacharel 

aposentado da Escola Normal da Bahia contradiz os padrões da época, segundo os quais teria 

conduzido o órfão afrodescendente à função de serviçal, como ressalta Guimarães (2004). 
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Aos 16 anos Manuel Querino vai ao Piauí, não se sabe se para fugir do recrutamento; 

contudo, lá estando, acaba convocado para a Guerra do Paraguai. É conduzido para o Rio de 

Janeiro a fim de receber instruções militares. Permanece no batalhão, porém, como 

escriturário, sendo poupado do campo de batalha. A posse das letras incorreu como 

diferencial que o colocaria em posição mais vantajosa que a de seus companheiros — a 

instrução será sempre um ganho substancial para o destino de Querino. Consegue baixa do 

serviço militar em 1870 graças à ajuda política do Conselheiro Manuel Pinto de Souza 

Dantas19. Volta à Bahia, onde trabalha de dia no serviço de pintor e estuda à noite. Cursa 

Humanidades no Liceu de Artes e Ofícios, depois Desenho e Arquitetura, na Academia de 

Belas Artes. Aprende línguas no Colégio 25 de Março. Começa a participar da política. 

Segundo Calmon (1995), foi a ela conduzido pela solidariedade ao padrinho, Conselheiro 

Manuel Pinto de Souza Dantas, chefe do Partido Liberal na Província baiana. 

Dois estudiosos das relações raciais no Brasil, Jeferson Bacelar (2009) e Antônio 

Sérgio Guimarães (2004), levantam a questão sobre as dificuldades que Manuel Querino 

provavelmente enfrentou para negociar a sua inserção no establishment branco e sobre os 

meandros para estabelecer o seu reconhecimento como intelectual20. Sérgio Guimarães (2004) 

considera Manuel Querino um representante emblemático do moderno intelectual negro 

engajado. Manuel Querino nunca teve o seu prestígio equiparado ao dos homens de ciência; 

ocupava a cena intelectual como autodidata interessado ou jornalista; a sua legitimidade 

como pesquisador derivava do aceso privilegiado às fontes e pessoas do povo sobre as quais 

escrevia.  Os lugares nos quais foi aceito e de onde pode falar com certa influência foram o já 

citado IGHB e os Congressos Geográficos21. 

Cabe reconhecer que a trajetória percorrida por Manuel Querino para ocupar um 

espaço como intelectual ocorre em um período marcado pela formação de novas elites 

políticas com interesse em abarcar membros de diversas classes sociais e de diferentes grupos 

étnicos. Essa tendência, de pelo menos uma parcela da elite branca letrada baiana, é percebida 

tanto no tratamento não usual que a família do Bacharel Manuel Correia Garcia dá à formação 

                                                
19 Há controvérsias com relação ao motivo pelo qual Querino foi desligado do exército. Gonçalo de Athayde 
conta que a sua desincorporação ocorreu após um exame médico que revelara que as suas condições físicas não 
eram apropriadas ao campo de batalha (ATHAYDE PEREIRA, 1932). 
20Abordaremos novamente esta questão no item sobre a participação de Manuel Querino como membro do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). 
21Manuel Querino participou do V Congresso Brasileiro de Geografia locado em Salvador, em 1916, 
apresentando o trabalho A Raça Africana e os seus Costumes na Bahia e também do VI Congresso Brasileiro de 
Geografia no qual apresentou o ensaio O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira, 1918. 
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de Manuel Querino, quanto na importância que o médico Luís Anselmo da Fonseca, um dos 

líderes mais importantes do movimento abolicionista no Estado, credita à participação dos 

artistas mecânicos (leia-se trabalhadores livres que desempenham ofícios manuais) no 

principal documento abolicionista produzido na Bahia. Abre-se a possibilidade de 

participação no círculo das elites letradas através da militância política, nos movimentos 

abolicionistas e republicanos, nas organizações sindicais que viriam a se formar, dado o 

aumento progressivo do número de operários, mesmo antes do fim da escravidão, como atesta 

Fonseca (1887) em seu libelo pró-abolição22.  

Querino foi fundador da Liga Operária em 1874 e participou da instituição do Partido 

Operário em 1890, pelo qual foi indicado como candidato a Deputado Federal e representante 

no Congresso Operário Brasileiro, no Rio de Janeiro. As iniciativas do partido logo foram 

intimidadas por reações opostas de patrões e proprietários de fábricas. O partido acabou sendo 

transformado em Centro Operário da Bahia, sem fins políticos, e sem a possibilidade de 

propor candidaturas nos pleitos eleitorais23. Apesar da inviabilidade de alçar o posto de 

deputado, Manuel Querino foi convidado pelo Governo do Estado para ocupar uma das 

cadeiras do Conselho Municipal entre 1890 e 1891, permanecendo até janeiro de 1892, graças 

ao destaque obtido como líder operário. Foi outra vez vereador de 1897 a 1899. Nos dois 

casos foi indicado como substituto de um dos "intendentes" (CALMON, 1995). 

Além das associações políticas, a inserção no universo intelectual se dava também 

pela participação em exposições anuais abertas ao público, realizadas por instituições como o 

Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e a Academia de Belas Artes (LEAL, 2009). As 

agremiações literárias como A Cruzada, o Grêmio Literário e posteriormente a Academia de 

Letras da Bahia foram também importantes espaços de reunião da intelectualidade. No 

entanto, a luta abolicionista, a causa republicana, a militância operária e a participação no 

IGHB eram as vias privilegiadas de acesso às páginas da imprensa. Tais instituições 

possuíam, no entanto, pesos diferenciados como vetores de integração no meio intelectual. 

Segundo Guimarães (2004), a participação política influía como via de promoção social, mas 

                                                
22 De acordo com este, por volta de 1850 os serviços de pedreiro, carpinteiro, calceteiro, ferrador, jardineiro, etc., 
eram executados por escravos de ganho colocados nestes serviços por seus senhores. Em 1887, estes serviços já 
eram exercidos por homens livres, sendo que quase todos os escravos atuantes em Salvador eram empregados 
apenas em serviços domésticos. 
23As iniciativas do partido foram intimidadas pelo seu próprio presidente. Gonçalo Espinheira declarou que a 
entidade não tinha fins políticos, portanto seus membros poderiam se candidatar, mas não sob a égide da 
instituição. Os patrões, proprietários de fábricas foram convidados a participar das reuniões juntamente com os 
operários. Dos escombros do partido surgiu o Centro Operário da Bahia (Calmon, 1995). 
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o reconhecimento intelectual era mediado principalmente pela atuação nas principais páginas 

da imprensa e no IGHB. 

Considerando, a maneira de Guimarães (2004), que as organizações políticas serviram 

como espaços de promoção social, entendemos que a importância do movimento 

abolicionista, e também republicano, na formação de uma intelectualidade, é evidenciada na 

passagem de Manuel Querino pela Gazeta da Tarde, periódico ligado à Sociedade Libertadora 

da Bahia, que o pôs em contato com figuras proeminentes da imprensa baiana. Analisaremos 

esta questão a partir do modo como o amigo, Teixeira de Barros, apresenta Manuel Querino 

no prefácio da obra A Bahia de Outrora, em 1916. 

Antes de seguir nesta direção, cabe observar que as considerações sobre a visibilidade 

que Manuel Querino provavelmente obteve como intelectual a partir da atuação no Partido 

Liberal, no movimento republicano e no movimento abolicionista não têm como objetivo pôr 

em dúvida os ideais libertários e o envolvimento sincero desta figura destacada da nossa 

história, a respeito da qual amigos e biógrafos são unânimes em afirmar a convicta militância, 

responsável por angariar graves inimizades políticas que bloquearam, inclusive, a sua 

ascensão, seja como político ou como funcionário público. O que se pretende é pôr alguma 

luz sobre os possíveis meios pelos quais este artista afrodescendente conseguiu negociar o seu 

espaço entre a elite branca letrada, através de sua força de vontade empenhada na obtenção de 

uma formação acadêmica e no acesso sagaz aos espaços que permitiam a sua atuação como 

intelectual nesta sociedade, cujos valores se encontravam em transição. 

Tentamos, assim, traçar o perfil de Manuel Querino como intelectual baiano, partindo 

da ideia de que o intelectual se constitui através de uma teia de relações, pela qual vem a 

participar de determinados círculos, desempenhar práticas e compartilhar valores e temas que 

definem o pertencimento à "classe" dos Homens de Letras da passagem do século XIX para o 

XX. Com isso escapamos de uma noção substancialista do intelectual, que não levaria em 

conta as particularidades do mundo social compartilhado, no qual estão inseridos de modos 

diversos o artista Manuel Querino, o jornalista Xavier Marques, a filha da aristocracia 

açucareira Anna Bittencourt, o médico Silva Lima e o advogado/diplomata José Manuel 

Cardoso de Oliveira. 
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2.2 Manuel Querino entre os abolicionistas da Gazeta da Tarde: reuniões que 
favoreciam o reconhecimento mútuo entre intelectuais. 

 

Segundo indicações dos escorços biográficos produzidos por Antonio Vianna (1928), 

Gonçalo de Athayde Pereira (1932) e Jorge Calmon (1995), Manuel Querino entra na vida 

pública através da política. Após o seu regresso à Bahia em 1870, quando foi desincorporado 

do contingente do quartel onde servia como escriturário no Rio de janeiro, passou a militar no 

Partido Liberal. Tanto Calmon (1995) quanto Gonçalo de Athayde (1932) relacionam a sua 

entrada no partido com a ligação que mantinha com o seu padrinho Conselheiro Dantas, 

dando a ela interpretações distintas. Para o primeiro tratou-se de um "dever de solidariedade 

ao padrinho" (CALMON, 1995, p. 17), ao passo que Gonçalo de Athayde, contemporâneo de 

Manuel Querino, seu companheiro e chefe na 1ª sessão da Secretaria da Agricultura, descreve 

o episódio da seguinte forma: 

 

Da aproximação que procurou ter com o seu padrinho Cons. Manuel Pinto de Souza 
Dantas alguma coisa de útil conseguiu e se fez político liberal, de ideias livres, pelo 
que foi um dos que assinaram o manifesto republicano de 1870, com Virgílio 
Damásio, Lelis Piedade, Spinola Athayde e outros do órgão quinzenal da Sociedade 
Libertadora Sete de Setembro, da qual eram redatores Frederico Marinho e Augusto 
Guimarães, ambos advogados e jornalistas nesta capital (1871-1874). (Athayde 
Pereira, 1932 p.5) 

 

Qual seria o motivo que levou Athayde Pereira a definir a sagração de Manuel 

Querino a político liberal como uma vantagem — coisa útil — auferida da proximidade com o 

padrinho? A participação nas reuniões do Partido Liberal pode ter sido um momento 

importante para que Querino obtivesse visibilidade na vida pública. Uma oportunidade de 

estar entre figuras proeminentes, atuantes no jornalismo como Virgílio Damásio, Lelis 

Piedade, Spinola Athayde, Frederico Marinho e Augusto Guimarães24. A participação em um 

ato como a promulgação do manifesto republicano era certamente uma credencial na vida 

pública baiana. É interessante destacar que os participantes do ato, elencados por Gonçalo de 

Athayde, são, antes de tudo, figuras conceituadas do movimento abolicionista, e, mais além, 

lideranças da imprensa abolicionista, responsáveis pelo órgão quinzenal da Sociedade 

Libertadora Sete de Setembro. 

                                                
24 Augusto Guimarães, além de ser citado nesse trecho como advogado e jornalista, é apresentado como diretor e 
proprietário do Diário da Bahia ao ser mencionado como fiador de uma proposta da Liga Operária para 
concorrência pública na reconstrução do Banco da Bahia por volta de 1876-1877 (Athayde Pereira, 1932). 
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A entrada no Partido Liberal, conseguida através da proximidade com o Cons. Manuel 

Pinto de Souza Dantas, é uma abertura para as reuniões do movimento republicano e para as 

ainda mais destacadas e socialmente abrangentes reuniões do movimento abolicionista. Estas 

duas causas congregavam personalidades influentes e concediam prestígio social aos seus 

participantes. É o que sugere o percurso narrativo escolhido pelo amigo, o funcionário 

Teixeira de Barros25, ao apresentar Manuel Querino no prefácio de A Bahia de Outrora 

publicado em 1916. 

José Teixeira de Barros conta ter conhecido Manuel Querino em uma das sessões da 

Sociedade Libertadora da Bahia, transcorrida na Gazeta da Tarde em 1887, durante o auge da 

campanha abolicionista. Cabe notar que, pelos idos de 1887, Manuel Querino já havia obtido 

certa notoriedade em outras áreas nas quais atuava. 

Assumiu papel de liderança na classe operária em 1874, época em que contava apenas 

24 anos, durante o protesto contra a diminuição do valor da jornada de trabalho — movimento 

que resultou na fundação da Liga Operária Baiana, uma das primeiras cooperativas de 

trabalho existentes no Brasil, que passou a tomar para si obras do governo e de particulares, 

distribuindo o serviço com seus associados, trabalhadores na construção civil. 

Por este tempo, 1887, Querino já havia se destacado também no "circuito associativo 

educacional" (Leal, 2009, p.85). Recebeu "aprovação distinta" em Francês e aprovação plena 

em Português nos exames prestados no Liceu de Artes e Ofícios, do qual foi aluno fundador, 

ao ingressar em 1872. Em 1877 acompanhou o seu mentor Miguel Navarro y Cañizares, 

artista plástico espanhol, na fundação da Escola de Belas Artes. Foi contratado como pintor 

durante a construção da instituição e seguiu como um dos alunos fundadores. Em 1882 

diplomou-se desenhista; no mesmo ano, foi nomeado membro do júri da exposição da Escola 

de Belas Artes, o que representa o reconhecimento da sua competência por parte dos seus 

tutores. Após a sua licenciatura em Desenho Geométrico passou a atuar como lente no 

Colégio dos Órfãos de São Joaquim e posteriormente no Liceu de Artes e Ofícios. Em termos 

do peso social destas aquisições, cabe ressaltar, à maneira de Leal (2009), que, devido aos 

rigores pedagógicos do período, o bom desempenho estudantil constituía um requisito 

promocional, podendo possibilitar a ascensão profissional, quando aliado a outros fatores de 

prestígio social. 

                                                
25 José Teixeira de Barros é apresentado na revista do IGHB nº 34, 1908, como ilustre funcionário, por ocasião 
da reedição de umas notas de sua autoria originalmente publicadas no Jornal de Notícias. Antonio Vianna (1928) 
refere-se ao mesmo, vinte anos depois, como probo escritor e jornalista. Nenhuma das duas indicações deixa 
claro qual foi a sua profissão. 
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Ou seja, antes que Teixeira de Barros viesse a conhecê-lo em uma reunião da 

Sociedade Libertadora da Bahia, Manuel Querino já vinha lutando por reconhecimento social 

através do circuito educacional e artístico. Outra demonstração dessa busca revela-se pelo seu 

empenho na elaboração do plano de "Modelos de casas escolares adaptadas ao clima do 

Brasil", apresentado ao Congresso pedagógico do Rio de Janeiro em 1883. Em nota, o Jornal 

de Notícias elogiou o primeiro trabalho de arquitetura do estudante, atribuindo-lhe o 

predicado de "artista de merecimento". Segundo Leal, (2009) este projeto arquitetônico pode 

ser considerado como a primeira produção intelectual do autor, uma vez que foi dirigido a um 

público acadêmico no contexto do Congresso Pedagógico do Rio de Janeiro e obteve 

notoriedade na Imprensa local. 

Mesmo no âmbito da mobilização abolicionista, Manuel Querino já vinha atuando 

através de outros circuitos que não apenas os das sociedades emancipadoras. Como sócio do 

Liceu de Artes e Ofícios, promoveu uma série de conferências pró-abolição no ano de 1882, 

tendo ninguém menos que José do Patrocínio como um dos primeiros palestrantes 

(ALBUQUERQUE, 2009). 

É evidente que o relevo obtido por Manuel Querino, como aluno e posteriormente 

como artista e professor, assim como a sua relevância como líder operário, são traços da sua 

trajetória que Teixeira de Barros enumera no prefácio de A Bahia de Outrora. De todo modo, 

parece singular o fato de ambos, Teixeira de Barros e Manuel Querino, só virem a travar 

conhecimento mútuo em uma congregação do movimento abolicionista — mais 

especificamente, em sessão da Sociedade Libertadora da Bahia, passada numa noite de 1887 

na redação da Gazeta da Tarde — ainda que Querino já estivesse envolvido em questões 

públicas como o movimento operário e o movimento republicano, e já tivesse obtido destaque 

como discente do Liceu de Artes e Ofícios e da Escola de Belas Artes. 

Antes de se conhecerem pessoalmente, Teixeira de Barros narra ter notado Manuel 

Querino a partir de uma série de artigos de sua autoria a respeito do banimento do trabalho 

servil. Esta série de artigos foi publicada na mesma Gazeta da Tarde. 

Mais uma vez, cabe pontuar que o interesse em discorrer sobre o caminho escolhido 

por Teixeira de Barros, no texto que prefacia o livro de Manuel Querino — remetendo-se, 

antes de tudo, à primeira vez em que estiveram juntos pessoalmente em uma das sessões da 

Sociedade Libertadora da Bahia — está ligado ao modo como este trabalho busca definir o 

intelectual: não o entendemos como uma colocação social que se obtém a partir da aquisição 

de certas habilidades formalmente contraídas e atestadas, como títulos acadêmicos, mas pela 
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inserção em uma teia de relacionamentos e pelo compartilhamento de determinadas práticas e 

interesses, nos quais está fundado o senso de comunidade deste grupo. 

Este modo de definição do intelectual é bastante pertinente para compreender este 

período da história brasileira, no qual — como discutido a partir da revisão de Pécaut, Miceli 

e Machado Neto — não existiam instituições como as Universidades, que pudessem garantir 

um campo intelectual autônomo. O autorreconhecimento dos membros da intelectualidade 

tomava forma principalmente através da defesa de determinados temas. A luta pela abolição 

constituiu um guarda-chuva sob o qual se aglutinou a intelectualidade em fins do séc. XIX. 

Nesse sentido, a participação na campanha abolicionista parece um critério que permite ao 

prefaciador, Teixeira de Barros, situar Manuel Querino entre uma geração de escritores e 

homens públicos, despertando no leitor o interesse por sua obra. 

Teixeira de Barros narra que Querino estava lá em uma "sessão memorável", cuja 

distinção da matéria a ser discutida depreendia-se pela "numerosa e seleta concorrência dos 

que nela tomaram parte". Barros tem o cuidado de enumerar os nomes e profissões de alguns 

dos integrantes desse grupo seleto, do qual tomou parte também Manuel Querino: "Drs. 

Anselmo da Fonseca e Frederico Lisboa, acadêmicos Brito Filho e Cosme Moreira, professor 

Austricliano Coelho, jornalistas Raimundo Bizarria e Lelis Piedade, negociante Luís Barreto, 

proprietário Antônio Pereira de Araujo e outros cavalheiros de distinção, além de muitos 

outros abolicionistas" (Teixeira de Barros, 1946, p. 9). 

As profissões elencadas não necessariamente aludem ao poderio de ordem econômica, 

mas à distinção de tal grupo como homens dedicados a pensar e construir a sociedade 

brasileira. Está em evidência certo retrato da intelectualidade baiana. O Primeiro da lista, o 

Dr. Anselmo da Fonseca, é o já citado autor do livro de propaganda A Escravidão, o Clero e o 

Abolicionismo. 

Machado Neto, ao tratar da vida intelectual entre 1870 e 1930, também dá destaque às 

lutas pela abolição e pela República, aliadas ao jornalismo literário, como condições que 

permitiram a criação da profissão intelectual no país. Neste prefácio, escrito em plena 

República, no ano de 1916, ainda ecoa a importância de tal temática, e das agremiações 

surgidas em torno dela, como elementos que podem situar um escritor no mundo das letras. 

Podemos considerar que se trata de um artifício não apenas intencional do prefaciador 

— no caso, um amigo. Teixeira de Barros destaca o momento em que conheceu Manuel 

Querino em uma reunião de relevo do movimento abolicionista não apenas de modo 
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reflexivo, mas pelo sentido tácito do que aquele momento representou para os Homens de 

Letras da Bahia: a criação de um campo de atuação social. Um círculo de convivência ao 

qual, agora, Teixeira de Barros aproxima o autor do livro apresentado. Nessa direção, deve-se 

atentar para o fato de que A Bahia de Outrora talvez seja a primeira obra publicada em livro 

na qual Manuel Querino adentra um domínio de ação literária proeminente, explorando a 

temática cultural de modo mais amplo. Nesta obra, este escritor, operário e artista lança mão 

da narrativa de tradições como perspectiva para elaborar a sua interpretação dos problemas 

pelos quais passa a sociedade brasileira, na transição do Império à República e do trabalho 

servil ao trabalho assalariado. 

Apresentando o amigo, Teixeira de Barros acessa a memória de uma vivência sobre a 

qual os intelectuais, por volta de 1915, começam a obter distanciamento e a refletir, na 

medida em que pleiteiam a manutenção do espaço que ocuparam como elite dirigente, 

inserindo-se agora no Brasil republicano. Nesta ação, não somente refletida, mas sentida, 

sobressai a centralidade das reuniões abolicionistas para a aglutinação e mesmo viabilização 

da existência de uma intelectualidade no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX — 

uma vez que esta intelectualidade, como tal, pressupõe a união de representantes de setores 

diversos, cidadãos de trajetórias muito distintas, cujo reconhecimento mútuo se tece a partir 

do interesse comum em uma reflexão ampla sobre a sociedade26. 

Sobre a possível importância de A Bahia de Outrora como obra que demonstra a 

conquista de espaço por seu autor no círculo intelectual, cabe ponderar que, dos livros 

publicados por Manuel Querino antes dela, os mais significativos versavam sobre a história 

das artes na Bahia — Artistas Baianos (1909) e As artes na Bahia (1909). Em 1914 o autor 

publica Bailes Pastoris, onde a temática das artes começa a ceder lugar ao estudo das 

tradições; contudo, a possibilidade de expor a sua concepção sobre os problemas mais 

candentes do momento — especificamente a definição de uma identidade nacional, a 

descrição das origens da cultura brasileira e, em correspondência, as instituições do Estado 

brasileiro cabíveis às origens em questão — só surge com a publicação em livro de A Bahia 

                                                
26 Ao considerarmos que a formação da intelectualidade pressupõe necessariamente a emergência de um elo 
grupal que não se estabelece mediante o pertencimento a uma classe social específica, e sim pela posse do 
conhecimento autorizado sobre as coisas do mundo, inspiramo-nos no conceito de intelectualidade de Mannheim 
(1982), segundo o qual: “Podem-se resumir da seguinte maneira as características essenciais dessa camada: é um 
agregado que está entre as classes, mas não acima delas. Individualmente os membros do grupo dos intelectuais 
podem ter, como é o caso frequentemente, uma orientação particular de classe e, em conflitos reais, podem aliar-
se a um outro partido político. Além disso, suas escolhas podem ser coerentes e características de uma clara 
posição de classe. Mas além e acima dessas afiliações, ele é motivado pelo fato de que seu treinamento o 
equipou para enfrentar os problemas da hora a partir de diversas perspectivas e não apenas de uma, como 
acontece com a maioria dos participantes de controvérsias da sua época.”(MANNHEIM, 1982 p. 105) 
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de Outrora e de A Raça Africana e os seus Costumes na Bahia, obra publicada em seguida no 

mesmo ano de 1916. 

Estas duas publicações adentram a temática do dia; apontam para as questões que 

definiam a própria competência e o lugar social do intelectual na sociedade brasileira, 

segundo Pécaut (1990). No entendimento deste autor, a partir de 1915 ocorre um processo de 

conversão dos intelectuais em agentes políticos, tendo como inspiração a retomada de uma 

posição assumida no séc. XIX. 

Desse modo, em obra publicada em 1916 — inserida no contexto de retomada da ação 

política dos intelectuais, depois dos anos de instabilidade e de consolidação do novo regime 

— Teixeira de Barros situa Manuel Querino no âmbito do movimento abolicionista, 

construindo uma ponte entre a atuação intelectual das últimas décadas do século XIX e o novo 

âmbito de ação deste grupo no século XX, cujo foco se volta para dois problemas: a 

identidade nacional e as instituições. O interesse e a desenvoltura na abordagem da temática 

nacionalista acabaram por constituir um critério para definir o pertencimento legítimo ao 

grupo dos intelectuais27.  

Podemos considerar que Manuel Querino ganha espaço como intelectual ao repercutir, 

através da temática das tradições da Bahia imperial, questões sobre as quais se debruçavam 

outros intelectuais brasileiros. Como veremos em capítulos posteriores da tese, em A Bahia de 

Outrora estão presente temas como: o repúdio às instituições do Estado Republicano — cuja 

proposta de liberalismo político se fundamentava na ilusão de atingir a modernidade mediante 

a imitação de modelos estrangeiros — e a crítica ao ideal de civilização à europeia ou à norte-

americana, pelo obstáculo que imputava à afirmação da identidade nacional. 

2.3 A "barbárie da escravidão": a rejeição do cativeiro pela difusão de valores 
humanistas. 

 

Como foi visto, o reconhecimento da intelectualidade brasileira, na análise de Pécaut, 

tecia-se também mediante o interesse em temas prioritários, os quais se reuniam a partir do 

eixo do nacionalismo. Desse modo, o abolicionismo atuou como centro de aglutinação 

                                                
27As obras O Problema nacional brasileiro (1914) e A Organização Nacional (1915) de Alberto Torres — 
presidente do Estado do Rio de Janeiro entre 1897 e 1900, membro do Supremo Tribunal entre 1901 e 1907 — 
são emblemas do desafio ao qual se lança os intelectuais a partir da segunda década do século XX. Alberto 
Torres convoca os homens de letras para a missão de formar uma "consciência nacional" e promover a 
"organização nacional" (Pecaut, 1990). Esta convocação caracteriza a invasão nacionalista na literatura brasileira 
a partir de 1915. 
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intelectual — não só por meio dos encontros e do reconhecimento mútuo nas reuniões 

associativas, mas também pela união selada no compartilhamento de valores e de interesses 

comuns. Os ensaios biográficos sobre Anna Bittencourt e Silva Lima, aos quais tivemos 

acesso neta pesquisa, não citam a participação dos mesmos em associações do movimento 

abolicionista, todavia os textos que eles produziram repercutem valores disseminados por esta 

causa, o que indica a pertinência do abolicionismo como fator de união da intelectualidade, 

como uma questão compartilhada. Passemos a investigar este tema pela perspectiva destes 

dois intelectuais que compartilham a vivência das camadas mais abastadas da população. 

Por serem constituídos de lembranças pessoais, os cadernos de Anna Bittencourt 

possuem informações elucidativas sobre o modo de vida e o cotidiano da época de sua 

infância e juventude, transcorridas na segunda metade do século XIX. A autora nasceu na 

Fazenda Retiro, em Itapicuru, a 31 de janeiro de 1843, transferindo-se para o engenho no 

município de Catu com a idade de apenas dois anos. Lá viveu toda a infância e a maior parte 

de sua juventude. Após o casamento com Sócrates Bittencourt em 1885, mudou-se para 

Salvador afim de que seu esposo terminasse o curso de medicina. Após a conclusão do curso, 

o casal retornou ao Recôncavo. Em 1907, já viúva, mudou-se definitivamente para a Capital. 

Do lado paterno, a autora carregava a herança dos "Araújo Goes", proprietários de 

fazendas de açúcar do Recôncavo baiano. Segundo descrições da própria Anna, seus 

ancestrais não desmentiam a nobreza da segunda aristocracia formada pela classe dos 

Senhores de Engenhos. A autora traz grandes contribuições ao estudo da sociedade patriarcal 

da segunda metade do século XIX. Situações da sua vivência pessoal revelam muito sobre o 

papel ocupado pela mulher, sobre a influência da igreja na visão de mundo da aristocracia 

rural — principalmente no que concernia às normas familiares — e sobre os meandros da 

relação entre senhores e escravos, entre outros temas. 

A primeira menção que encontramos em seus relatos de vida sobre as relações entre 

integrantes da aristocracia rural e os escravos se refere à atitude de uma tia que morreu 

precocemente aos 21 anos, após contrair febre amarela no período em que esteve em retiro no 

convento das Mercês, em consequência da epidemia que assolou o Estado em 1850. Em seus 

últimos dias, Maria, sua tia materna, deixou uma solicitação dirigida à mãe de Anna B., que 

foi encontrada na arca que lhe pertenceu. Pedia que fosse alforriada a escrava Josepha em 

reconhecimento aos serviços que lhe prestara durante toda a vida e à dedicação com a qual 

acompanhou os seus últimos dias, velando todas as noites aos seus pés. 
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Os relatos da infância de Anna Bittencourt indicam a proximidade dos escravos com a 

aristocracia na convivência doméstica, um fenômeno analisado por historiadores e sociólogos, 

sendo uma das bases de sustentação da perspectiva lançada por Gilberto Freyre (1999) sobre a 

estrutura familiar da sociedade Senhorial Escravista na obra Casa Grande e Senzala28. 

Segundo Anna Bittencourt, aos sete anos começava o processo educativo dos filhos dos 

proprietários e mesmo de lavradores com alguma "abastança". Mestres de primeiras letras 

eram contratados pelos pais para este fim. As Meninas, em algumas famílias, já eram 

admitidas nesse tipo de aprendizado; em outros casos, eram conduzidas ao aprendizado de 

trabalhos manuais como rendas, costuras e bordados. A essas atividades de costura eram 

também conduzidas as pequenas escravas, dando espaço a longas horas de convivência entre 

sinhazinhas e servas em uma sala da fazenda destinada a essas lições. Por volta dos sete anos, 

Anna Bittencourt conta que costumava brincar de bonecas "em companhia de negrinhas de 

minha idade" (BITTENCOURT, 1992, p. 28). 

Ao rememorar a partilha dos bens de seu avô e da sua tia, mortos consecutivamente 

em curto espaço de tempo, a autora é levada a narrar a trágica cena da avaliação dos escravos 

transcorrida em uma sala da fazenda diante do juiz municipal, do tabelião e dos avaliadores 

representantes de cada parte interessada na divisão dos bens. Este era um momento de grande 

aviltamento e humilhação para os escravos, que eram avaliados como mercadoria, como se 

não fossem "seres dotados de razão e de amor próprio". Como os avaliadores nem sempre 

concordavam nos preços, seguiam-se muitas vezes comentários desumanos sobre as 

qualidades e defeitos de cada um deles. A autora conta ainda o desespero de todos nessa 

ocasião, devido ao temor de serem destinados ao pai de seus primos — que costumava 

impingir castigos rigorosos aos seus cativos, por influência da mulher que com ele vivia. 

Após o acerto da divisão, seguiu-se longa cena de tristeza pela separação dos escravos que 

costumavam viver em mesma propriedade. A própria Anna conta ter derramado lágrimas por 

ocasião da partida desses escravos, não só "por testemunhar a aflição desses infelizes e de 

minha mãe, como pela saudade de duas negrinhas, minhas companheiras de folguedos" 

(BITTENCOURT, 1992, p. 30-31). 

                                                
28 A proximidade de senhores e servos no ambiente doméstico da aristocracia rural não indica a existência de 
igualdade dentro desses ambientes, muito menos a ausência de violência nessa relação. A antropologia de 
Gilberto Freyre lança luz sobre a permeabilidade existente entre a Casa Grande e Senzala, como um dos fatores 
específicos do tipo de dominação escravista exercida pelo colonizador português e seus legatários no Brasil. 
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A narrativa deste episódio presenciado pela autora vai abrindo espaço para uma 

reflexão sobre a escravidão. Ao comentar a infelicidade dos escravos por ocasião da sua 

separação, conta: 

Choravam não só os que couberam aos filhos da minha tia Josepha, como os 
parentes e amigos destes, porque, entre nossos escravos, havia afeições sinceras e 
espírito de família, o que não se dava com escravos de cativeiro bárbaro, onde os 
sentimentos naturais pareciam asfixiados pelos maus tratos e humilhações. 
(BITTENCOURT, 1992, p. 30-31) 

 

Desta narrativa, segue-se uma apreciação do procedimento da sua mãe em relação aos 

escravos. D. Ana Maria da Anunciação Ribeiro tinha, já naquele período, a convicção de que 

os escravos possuíam a mesma humanidade que os senhores, e que deveriam ser tratados 

como semelhantes pelos seus proprietários. Costumava se reunir com as escravas na sala de 

jantar enquanto estas cosiam e faziam renda. Nestas ocasiões, contava-lhes histórias, quase 

sempre retiradas da Bíblia. Esta relação de proximidade e indulgência com os cativos era 

censurada por pessoas da família e por outras senhoras que acreditavam contrariar a posição 

de respeito que deveria caber a uma matriarca. Ao falar da assertividade com a qual a sua mãe 

sustentava esta postura, a autora cita duas leituras do período que haviam chegado a sua mãe e 

que eram por ela comentadas. 

Segundo Anna Bittencourt, sua mãe, ao ser questionada sobre o comportamento que 

adotava junto aos escravos, costumava citar uma frase do livro A Cabana do pai Tomás, de 

Mistress Stowe: "Tratem-nos como homens, e eles procederão como homens; tratem-nos 

como cães, e eles procederão como cães" (BITTENCOURT, 1992, p. 32). Esta obra da autora 

norte-americana Harriet Elizbeth Beecher Stowe (1811-1896) foi inicialmente publicada em 

capítulos no jornal abolicionista de Washington, National Era, e lançada em livro em 1852. 

Nela, Mrs. Stowe manifesta o pensamento abolicionista que passou a cultivar, após o contato 

com escravos fugidos de fazendas próximas da sua, que a conduziu a solidarizar-se com eles. 

Esta obra e a que se seguiu a ela, A chave para a cabana do Pai Tomás, foram utilizadas pelos 

combatentes do Norte abolicionista para animar a mobilização na Guerra Civil (1861-1865) 

que acabou pondo fim ao trabalho escravo nos Estados Unidos (MARIANI BITTENCOURT, 

1992, nota 27, p.261). 

A mãe de D. Anna inspirava-se também em uma passagem do livro A Educação de 

Cora. Este livro, escrito pelo Dr. Lino Coutinho (1786-1836), médico e professor da 
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Faculdade de Medicina29, era composto de cartas dirigidas à preceptora de sua filha Cora, 

com o objetivo de orientá-la na educação da mesma30. As cartas foram publicadas em livro 

por um amigo da família em 1849, quando Cora já era mãe, e serviu para divulgar o 

pensamento de Rousseau na Bahia (MARIANI BITTENCOURT, 1992, nota 28). O livro era 

citado pela mãe de Anna para sustentar o repúdio que tinha ao comportamento de algumas 

Senhoras que costumavam ocupar com garbo o papel de carrasco na repreensão de seus 

escravos, acreditando que assim seriam consideradas "boas e enérgicas donas de casa". 

Esses dados sugerem a emergência de valores que cerceavam a violência da 

escravidão a partir da segunda metade do século XIX. Estes valores se aguçam 

gradativamente, unidos à ideologia da chegada do século da civilização, consubstanciando a 

crença na incompatibilidade entre escravidão e modernidade, tornando-a injustificável e sem 

alicerces morais que pudessem sustentá-la, mesmo entre a classe dos senhores de engenho. 

Paralelamente, a Lei do Ventre Livre, que determinou a libertação de todas as crianças 

nascidas de pais escravos a partir de 1871, tornava a abolição uma realidade iminente. Neste 

contexto, mesmo membros das famílias de proprietários de terras e de escravos estiveram 

envolvidos em movimentos abolicionistas. Lima Brito (2003) identificou três senhores de 

engenho como membros da Sociedade Abolicionista 25 de Julho, da cidade de Cachoeira. 

Entre os escritores baianos aqui estudados, outros dois pertencem à camada mais 

abastada, ao modo de Anna Bittencourt, embora não estejam, como ela, ligados à aristocracia 

rural. Um deles, o português Silva Lima. Nascido em 1826, Silva Lima chegou à Bahia aos 

quatorze anos de idade, dedicou-se inicialmente ao comércio, depois iniciou os estudos em 

medicina e tornou-se uma figura muito conceituada na área, não só na atividade clínica, como 

no ramo de higiene pública, prestando colaborações constantes nos jornais da cidade com 

artigos sobre assuntos médicos e sanitários.31 Era também um estudioso: segundo Braz do 

Amaral (1909), produziu um trabalho sobre as "línguas vivas". Formou um grupo 

experimentalista intitulado Escola Tropicalista Baiana, em colaboração com dois nomes de 
                                                
29 José Lino dos Santos Coutinho (1786-1836) foi também deputado nas Cortes de Lisboa, em 1821, e no 
Primeiro Império, em duas legislaturas. 
30 Ao se tornar escritora, a própria Anna Bittencourt iria seguir uma prerrogativa pedagógica similar a que servia 
de base à obra A Educação de Cora. Os seus romances eram dirigidos ao público feminino, em especial às moças 
de famílias abastadas, como um guia educativo que prescrevia a manutenção dos valores familiares da sua 
geração em contraposição ao avanço de novos comportamentos possibilitados pelo contato com as modas 
estrangeiras do início do século XX, as quais abriam possibilidade à maior exposição da mulher no espaço 
público. 
31Em exemplar do dia 07 de janeiro de 1907 do Jornal de Notícias, em uma coluna da primeira página, intitulada 
Saúde Pública, onde se lê uma critica ao saneamento da cidade, o Dr. Silva Lima é citado como presidente do 
conselho sanitário e comunica a ata da reunião do referido conselho. No exemplar deste mesmo jornal do dia 15 
de janeiro do mesmo ano, o Dr. J. F. Silva Lima é homenageado pelos seus 81 anos. 
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destaque na medicina da Bahia fora do âmbito da faculdade, Otto Wucherer e Patterson — o 

primeiro investigador e publicista, o segundo clínico, apelidado popularmente como doutor 

inglês. A partir dessa atividade de pesquisa, produziu importantes estudos sobre o Beri-beri, a 

Febre Amarela, o Ainhum e a Filariose (AMARAL, 1909). 

Da sua participação na imprensa cabe destacar o desempenho como um dos 

fundadores da Gazeta Médica da Bahia, juntamente com seus parceiros Wucherer, Patterson e 

ainda Pires Caldas e Januário de Farias. Silva Lima assinou o artigo inaugural deste 

importante órgão de divulgação da produção acadêmica da Faculdade de Medicina da Bahia 

em 1866 (CARVALHO, 2008). 

Em 1907, Silva Lima publicou pelo Jornal de Notícias suas recordações da Bahia de 

tempos imperiais sob o título A Bahia de Há 66 Anos: reminiscências de um contemporâneo, 

segundo o autor sob "reiteradas solicitações de um dos principais diretores do Jornal de 

Notícias" (LIMA, 1907). Um dos aspectos definidores da vida cotidiana da cidade registrados 

pelo médico Silva Lima é o emprego dos escravos como meio de transporte praticamente 

exclusivo: de passageiros a todos os tipos de cargas, de alimentos a dejetos, toda locomoção 

se fazia pelos braços e ombros de escravos. Voltaremos a esta questão adiante, quando 

tratarmos da caracterização da vida urbana no Império, como ponto de partida para uma 

reflexão e compreensão da modernidade, por estes autores.  

Voltando ao cerne da argumentação — ou seja, a difusão de valores abolicionistas 

como temática compartilhada que favorece o encontro dos escritores, constituindo um solo 

comum sobre o qual se assenta o reconhecimento mútuo da intelectualidade em finais do 

século XIX — cabe observar o modo como Silva Lima aborda os maus tratos e a exploração 

exacerbada dos escravos, avaliando-os como um aspecto sombrio da experiência passada, a 

qual ainda não ia longe, mas era já compreendida com estranheza. Menos de vinte anos havia 

se passado desde o fim da escravidão, no entanto o suplício impingido a um semelhante 

submetido ao cativeiro é narrado com aversão como que a uma prática alienígena, fora da 

esfera comum: 

Abstenho-me de mencionar aqui os bárbaros castigos do tronco, na cidade, e do 
carro e vira-mundo, nos engenhos e fazendas, com que eram cruelmente punidos os 
escravos, poupando a mim o desgosto de referir, e ao leitor moderno a repugnância 
de conhecer os horrores da escravidão, que tão profundamente aviltou o trabalho, 
corrompeu os costumes e a moral nas famílias, e até a própria linguagem, deixando 
na nossa história uma nódoa negra que jamais apagarão a esponja do tempo e a 
reabilitação social no presente século e nos que se lhe seguirem. Afastemos da nossa 
vista esse quadro sombrio de iniquidades, de misérias, e de crimes de lesa-
humanidade. (LIMA, 1907 p. 105) 
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Analisando a estranheza com a qual é abordada a escravidão, o autor se recusa a 

descrever os "bárbaros castigos" pelo desgosto que lhe proporciona a simples referência aos 

mesmos, como também para poupar o "leitor moderno" de conhecê-los. Em 1907, o leitor 

brasileiro que não conhecesse os "horrores da escravidão" teria que possuir menos de 19 anos, 

pertencendo a uma faixa etária que não devia ser majoritária entre os leitores do Jornal de 

Notícias interessados nas memórias de Silva Lima. A abolição e o trabalho livre são causas de 

uma intelectualidade com olhos no futuro; constituem uma parte importante do próprio 

discurso de modernidade que se teceu a partir da segunda metade do século XIX. Nesse texto 

do início do século XX, sobressai a associação entre a escravidão, seus horrores e o passado 

indesejável que se deixa para trás com pudor. 

Da senhora de engenho versada em Literatura abolicionista que animou os 

combatentes do Norte na guerra civil americana, ao sapateiro Manuel Roque que 

desempenhou com diligência o encargo de Tesoureiro da Sociedade Libertadora Baiana, todas 

as camadas sociais foram tocadas pela abolição — provavelmente a primeira questão pública 

brasileira, considerando que a Independência tocava de perto as elites produtoras, mas não 

representava mudanças amplas no modo de vida da população32. 

A abolição teve os seus porta-vozes em vários setores sociais; nem todos eram 

letrados, a exemplo dos chamados "oradores do povo". Uma das crônicas de Manuel Querino, 

publicada em 23 de setembro 1913 no Jornal de Notícias, compondo a série A Bahia de 

Outrora (e posteriormente o livro, correspondendo ao 36º capítulo deste), foi dedicada a estes 

personagens urbanos: tipos populares como o sapateiro Marcelino e o operário Roque Jacinto 

da Cruz, que, mesmo não tendo acesso à educação formal e sem saber ler ou escrever, 

desenvolviam grande capacidade como oradores autodidatas, frequentando os debates do 

corpo legislativo provincial e os sermões das Igrejas. Estes oradores costumavam discursar ao 

lado de representantes políticos em eventos cívicos e tiveram participação nos movimentos 

abolicionistas e republicanos. 

Os lugares que cada um desses representantes ocupa é outra questão a ser vista. 

Evidentemente, os oradores do povo — com a sua desenvoltura voltada apenas para a 

oratória— não possuíam o mesmo prestígio que os abolicionistas recrutados entre os 
                                                
32 Ao pontuarmos a adesão a valores abolicionistas por parte de intelectuais egressos de famílias proprietárias de 
escravos não estamos supondo uma adesão simultânea ao igualitarismo democrático e à luta contra o racismo. 
Apenas destacamos a abrangência desta causa como questão pública, para a qual convergiam projetos políticos 
diversos. 
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Bacharéis e Doutores. Wlamyra Albuquerque (2009) aborda as formas de atuação dos 

brasileiros de cor e dos libertos africanos33 no movimento abolicionista: todos pertenciam às 

classes populares, embora nem todos fossem analfabetos desprovidos de quaisquer fatores de 

distinção e inserção social, como é o caso de Manuel Querino, que adquirira destaque através 

dos estudos e possuía excelentes vínculos societários, como a relação com o Cons. Pinto de 

Souza Dantas e a honraria de pertencer ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia. 

Devido à possibilidade de transitar entre variados meios sociais, os brasileiros de cor e 

os africanos livres tinham um papel importante na divulgação dos ideais abolicionistas entre 

os "incultos", na visão de dirigentes egressos das elites econômicas, como o Dr. Luís Anselmo 

da Fonseca. Mas a sua atuação não se restringia a essa função proselitista: através, por 

exemplo, da Sociedade Libertadora da Bahia — da qual foram integrantes o sapateiro Manuel 

Roque e o então artista, professor de desenho e líder operário Manuel Querino —, os homens 

de cor tiveram forte influência sobre o movimento, permitindo o exercício de estratégias 

diferenciadas, como a organização de fugas e o acoitamento de escravos. 

Além de ideais de liberdade, vários interesses estiveram em jogo no rompimento da 

ordem senhorial-escravista. O fim da escravidão não representava simplesmente a libertação 

dos escravos e a adoção do trabalho assalariado, mas a reconstrução da sociedade brasileira, 

principalmente em suas bases hierárquicas, implicando a discussão sobre o papel que os 

africanos e seus descendentes iriam ocupar na sociedade. Ao mesmo tempo, era preciso retirar 

esta mácula da história da nação brasileira, que então reivindicava o seu espaço no rol das 

nações civilizadas. Nesse contexto, situa-se a preocupação da aristocrata Anna Bittencourt em 

relacionar a sua memória familiar aos valores humanistas de indulgência para com os 

escravos, assim como o embaraço do médico Silva Lima em relatar os castigos aos escravos, 

em suas memórias. 

Deste modo, a abolição e o nacionalismo — a construção da nação e a formação de 

um povo apto a exercer o seu papel dentro dos meandros burocráticos — eram chamarizes da 

esfera pública — em outras palavras, constituíam questões inescapáveis das quais um 

pretendente a escritor, político, poeta ou jornalista não poderia jamais se esquivar. O 

abolicionismo como credencial para a dinâmica das letras na Bahia é também perceptível na 

biografia de Xavier Marques, intelectual egresso da classe média que chega à capital do 

                                                
33 Albuquerque (2009) menciona a associação entre abolicionistas da Sociedade Libertadora da Bahia e libertos 
africanos — africanos importados ilegalmente, chegados ao Brasil depois da lei de 1831 — na organização de 
fugas e no acoitamento de escravos, como parte das variadas estratégias desempenhadas pelo movimento 
abolicionista. 
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Estado em 1882 e começa a escrever nos jornais em 1885, no auge do movimento 

abolicionista.  

2.4 Breve escorço biográfico de Xavier Marques: jornalista e escritor, via de regra, 
abolicionista. 

 
 

Francisco Xavier Ferreira Marques, nascido em Itaparica a 1861, primogênito entre os 

três filhos do casal Vicente Avelino Ferreira Marques e Florinda Agripina, foi um dos 

escritores baianos de seu tempo que mais gozou de prestígio nacional. Entre os seus 

contemporâneos e antecessores encontram-se à sua frente apenas três nomes em grau de 

popularidade: Castro Alves (1847-1871), Rui Barbosa (1849-1923) e Afrânio Peixoto (1876-

1947). Foi um artista pioneiro por trazer para a ficção brasileira a paisagem e os personagens 

característicos de Salvador, Itaparica e Recôncavo baiano, em contos e romances que 

compuseram a sua obra de ficção, cuja produção se manteve constante por um período de 50 

anos34 (SALLES, 1969). 

Xavier Marques nasceu em um lar de classe média baixa. Seu pai possuía um barco e 

fazia transporte de passageiros e de cargas entre Salvador e Itaparica; não possuía maiores 

recursos e terminou exercendo a atividade de comerciante em Itaparica. Marques perdeu a 

mãe aos seis anos de idade e, com os irmãos, foi criado por uma tia materna, D. Emília 

Joaquim Bernardes. 

Ainda em Itaparica, cursou o primário com o professor Genuíno Imbirussu Camacã, 

egresso de uma família de latinistas. Este foi o seu único curso formal; porém, nas palavras de 

Salles (1977), "como autodidata, Marques chegou a ter educação a considerar de nível 

universitário em aspectos linguísticos e literários" (SALLES, 1977, p. 215).35 Ainda em 

Itaparica, durante a adolescência, fez a sua primeira incursão pelo jornalismo em um 

periódico de um palmo que se chamava Cosmos, quase homônimo da famosa publicação 

                                                
34 Sua primeira obra de ficção, Simples Histórias, foi publicada em 1886 pela tipografia do Jornal de Notícia; a 
sua última obra nesse gênero, Terras Mortas, é de 1936, o que perfaz 50 anos de produção. Seu último livro, 
publicado pela editora carioca José Olímpio, constitui uma obra de ocaso e foge da temática que caracteriza a 
prosa do autor (SALLES, 1977). Trata-se de um romance de caráter regionalista sobre a vida sertaneja e, 
provavelmente, representa uma "aventura" de Marques pela estética modernista de cunho sociológico, movida 
pelo êxito do romance nordestino a partir de 1928. 
35Machado Neto (1973) destacou o autodidatismo como uma constante na formação dos intelectuais entre 1870-
1930. Apesar da maioria dos "informantes", compreendidos na amostra de 60 escritores, possuírem diploma de 
bacharel ou doutor, quase todos os escritores foram autodidatas nos campos de atuação nas letras, como 
jornalismo, literatura, etnografia, história e crítica literária, não tendo recebido formação acadêmica específica na 
área onde se tornaram reconhecidos. 
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carioca Revista Kósmos, onde se destacaram, por exemplo, as crônicas de Bilac 

representativas da vida na Belle Époque carioca. No periódico itaparicano, Marques fez às 

vezes de redator, sendo responsável pela composição dos artigos de fundo. 

Em 1882 foi morar na capital baiana. Nesse ponto é interessante salientar a sua 

condição de primogênito, sendo esta um traço comum na biografia dos literatos do período 

(MICELI, 2001). A trajetória de Xavier Marques indica um investimento especial na sua 

formação, por parte da família, que subsidia suas primeiras letras e envia-o à capital assim que 

ele completa a maioridade. Aparentemente, a teia de relações e o pouco prestígio do qual 

dispõe o seu clã de origem não possibilitam que Marques venha a tornar-se bacharel ou doutor 

nos dois cursos universitários existentes no Nordeste, a Faculdade de Medicina da Bahia e a 

Faculdade de Direito de Recife. Através da amizade com o Cônego Francisco Bernardino de 

Souza, Marques inicia a vida profissional assim que aporta na capital, lecionando em escolas 

primárias, na instituição dirigida pelo próprio Cônego Francisco B. de Souza e na escola de 

Raimundo Bizarria. Ou seja: o magistério serviu-lhe como porta de entrada e sustentação do 

início da sua carreira como escritor, à semelhança de outros escritores do período, cujas 

trajetórias foram analisadas por Machado Neto (1973). 

Por outro lado, o jornalismo era o seu intento. Já em 1885, depois de ter publicado o 

seu primeiro livro de versos, Temas e Variações, Xavier Marques ingressa no Jornal de 

Notícias36, iniciando uma carreira duradoura na imprensa diária que só iria deixar em 1919, 

quando já exercia o cargo de Deputado Estadual. A atividade como jornalista iniciada em 

1885 fez parte do cotidiano do escritor por mais de trinta anos (SALLES, 1969). 

Chegando a Salvador em 1882 aos 21 anos, buscando nas letras o caminho para a 

conquista de uma colocação social, adentrando logo no jornalismo em 1885 pelo Jornal de 

Notícias, sendo rapidamente alçado do posto de colaborador a redator, é natural que a questão 

da escravidão tenha perpassado a sua biografia. Xavier Marques foi também um abolicionista 

(Albuquerque, 2009), item que não podia faltar na trajetória desse intelectual que, segundo 

Eugênio Gomes (1969), definia o seu próprio papel com a seguinte assertiva: "o escritor é um 

homem público. Tem uma função e um dever social" (Gomes, 1969 p. 195). Esta frase soa 

como uma síntese do papel missionário que a intelectualidade brasileira outorgava a si 

(Pécaut, 1990). A afeição às pugnas na imprensa e às polêmicas literárias é um traço da 

                                                
36X. Marques adentra o jornalismo através do prestígio adquirido com seus versos, que começam a ser 
publicados no Jornal de Notícias pela iniciativa de um dos seus redatores, João Augusto Neiva, que fez de 
Xavier Marques um colaborador efetivo do diário (Salles, 1969). 
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experiência dessa "mocidade do império", à qual pertenceu o próprio Xavier Marques, e da 

qual lembra com saudade ao confrontá-la com a juventude do período republicano, cooptada 

pelas seduções proporcionadas "pela política e a indústria como fatores do milhão" 

(MARQUES, 1928, p. 186). 

Por fim, mesmo o autor do romance Dois metros e Cinco — obra hoje esquecida, mas 

de grande repercussão entre a juventude de Salvador em 1912 (Carvalho Filho apud Oliveira, 

2007) — José Manuel de Oliveira Cardoso, que trilhou a formação de diplomata e que, por 

essa razão, não encontra diante de si a questão da abolição como parte de uma vivência na 

esfera pública urbana da qual era mister participar ao adentrar o círculo intelectual, flerta 

também com a causa. Nascido em Salvador em 1865, diplomou-se na Faculdade de Direito de 

Recife em 1885 e publicou no último ano do curso o poemeto "Os Precitos da Senzala", com 

o qual afirma pela primeira vez o seu pendor para as letras "desinteressadas", no dizer de 

Berbert de Castro37. 

 

2.5 Conclusão 

 
Como foi visto, a campanha abolicionista e, em menor grau, a mobilização em favor 

da República, favoreceram a reunião de cidadãos provenientes de estratos sociais diversos, 

assim como de origens étnica e de gênero variadas, em torno da defesa de um novo 

encaminhamento político e social. Isso implicou o exercício de práticas de escrita e de 

oratória de caráter intelectual, por estarem voltadas à reflexão sobre a formação da sociedade 

brasileira, as quais ajudaram a forjar o reconhecimento de um saber de domínio específico 

desse grupo. 

Este capítulo explorou a importância da militância política, especificamente, do 

envolvimento com a causa abolicionista como credencial para a participação no círculo das 

elites letradas. Este fator se manifesta de modo diferente na biografia dos intelectuais 

estudados. O abolicionismo esteve presente em suas trajetórias, ora como movimento que 

introduz escritores na vida pública, através das reuniões das organizações abolicionistas — as 

quais possibilitaram o reconhecimento mútuo entre jornalistas, literatos, estudiosos e políticos 

— ora como questão prioritária, tema que oferecia o ponto de partida para uma reflexão sobre 

a sociedade brasileira em modernização.   
                                                
37 Rememorando o romance Dois Metros e Cinco, o imortal baiano Berbert de Castro discorre sobre a biografia 
de Cardoso de Oliveira em leitura proferida na Academia de Letras da Bahia a 17 de julho de 1955. 
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Ao tempo em que esta participação política constituía uma via de promoção social, 

dando visibilidade à ação intelectual, o acesso às principais páginas da imprensa era o meio 

privilegiado para obter reconhecimento como escritor. O capítulo seguinte investiga o 

envolvimento dos intelectuais com a imprensa baiana. 
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3. O PERIODISMO E A CONSOLIDAÇÃO DA 
"CLASSE" INTELECTUAL: 
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Para a análise da vida intelectual na Bahia, seguimos a premissa de que não é possível 

definir de maneira abstrata a profissão intelectual, sendo esta uma posição social que só se 

define pelo mútuo reconhecimento entre integrantes de círculos voltados à prática da escrita 

como cultivo de um saber especial sobre a sociedade. Estas práticas, e as formas de 

reconhecimento que delas derivam, são próprias a cada conjuntura histórica e geográfica. 

Lembramos que as fontes que permitem traçar esta perspectiva sobre a intelectualidade na 

Bahia na passagem do século XIX para o XX são os escorços biográficos dos autores aqui 

estudados, especialmente as informações sobre as suas trajetórias profissionais, em 

cruzamento com dados apresentados por estudos históricos e análises sociológicas sobre o 

intelectual brasileiro do período.  

De acordo com estas fontes, na segunda metade do século XIX, surgiram as condições 

favoráveis à profissionalização da atividade de escritor. Ocorre o fortalecimento da "classe" 

dos homens de letras através dos movimentos abolicionistas e republicanos, pelo estímulo 

dado por essas duas questões públicas aos órgãos da imprensa, assim como à formação de 

círculos intelectuais, também estimulados pela prática da boemia literária. No entanto, o 

impulso gerado pela mobilização pró-abolição e pró-república não é uma causa determinante 

isolada, concorrendo para a promoção de uma vida intelectual em paralelo com outras 

circunstâncias, como as mudanças tecnológicas, a possibilidade de maior autonomia da elite 

letrada em relação ao Estado Monárquico e, principalmente, o florescimento de uma vida 

urbana que possibilita a existência de pontos de encontro de estudantes, jornalistas, líderes 

operários, líderes abolicionistas e republicanos, assim como a própria oferta de profissões 

voltadas aos escritores. Dentre todas estas circunstâncias, a existência de jornais que abriam 

espaço para a publicação de crônicas, folhetins e memórias foi fundamental para a atuação 

intelectual do período. A seguir, investigamos a relação dos intelectuais da nossa amostra com 

a imprensa baiana. 

3.1 Os vínculos de X. Marques, Silva Lima, M. Querino e Anna Bittencourt com o 
periodismo na Bahia. 

 

No início do século XX, os jornais baianos que detinham a preferência geral — logo, 

os de maior circulação — eram o Diário da Bahia, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. 
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Vários jornais surgiram no período entre 1890 e 1910, muitos vinculados a causas políticas; 

os que não eram partidários se definiam como jornais "noticiosos", forma pela qual se 

declaravam neutros. Em cada conjuntura política formava-se sempre a imprensa situacionista 

e a imprensa de oposição. Carvalho Filho (2008) chama atenção para a centralidade que a 

imprensa escrita possuía como veículo de discussões políticas num momento em que ainda 

não proliferavam os meios de comunicação e as reuniões a céu aberto eram consideradas 

vulgares. Ao mesmo tempo, concorriam para a supremacia dos jornais como meios de 

comunicação as condições econômicas e sociais, que favoreciam a abertura de pequenos 

prelos em esquinas de ruas ou em portas de casas. 

Por vezes esses pequenos jornais podiam carregar o nome do seu proprietário, dado o 

caráter comezinho dos prelos de esquina. Um exemplo é o Jornal Pequeno, que foi adquirido 

em 1890 pelo eloquente e temido deputado César Zama, ficando conhecido como "Jornal do 

Zama" (CARVALHO FILHO, 2008). Contando com esta conjuntura favorável para a abertura 

de jornais, o próprio Manuel Querino fundou os periódicos O Trabalho e A Província, 

respectivamente em 1882 e 1887, quando ainda era apenas um artista e começava a 

desempenhar a atividade de professor de desenho. À época, não contava nem mesmo com o 

ordenado fixo, embora também modesto, do funcionalismo público, no qual ingressou após a 

abolição (ATHAYDE PEREIRA, 1932). Como proprietário e redator desses jornais, Manuel 

Querino ganhou notoriedade como abolicionista e líder operário. 

Alguns dos vínculos que os intelectuais do período costumavam manter com a 

imprensa diária eram os de colaborador ou correspondente. Este tipo de participação podia 

constituir uma etapa importante em suas trajetórias intelectuais. Nesta atividade, cidadãos 

socialmente influentes podiam reforçar a sua imagem como autoridades em suas áreas de 

atuação profissional. É o que exemplificam algumas contribuições presentes nos exemplares 

do Jornal de Notícias dos anos de 1912 e 1913, consultados nesta pesquisa, nos quais o 

advogado A. J. Araújo escrevia artigos dando instruções sobre processos jurídicos, em 

colunas como A jurisprudência e Uma questão de atualidade: proprietários e inquilinos; 

Frederico Villar escrevia sobre política e economia no artigo A carestia da Vida: o 

protecionismo é sinônimo de patriotismo — o livre cambismo é insânia; o correspondente de 

Paris D. Jayme assinava a coluna Aqui, ali, acolá; o professor Deoclécio Silva assinava a 

coluna Pedagogia e apresentava-se por Aluno-mestre, Candido Augusto Ribeiro escreveu uma 

série de artigos sobre a plantação de fumo em São Felix e se apresentou como Baiano 

Lavrador. 
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Como já foi mencionado anteriormente, Silva Lima costumava dar informações sobre 

as medidas adotadas pelo conselho sanitário e outras questões de higiene na coluna Saúde 

Pública, também no Jornal de Notícias. Além de contribuir com assuntos da alçada médica, 

Silva Lima participou da imprensa no tratamento de temas gerais, segundo informações do 

seu contemporâneo Braz do Amaral: 

 

Jornalista, foi ele quem escreveu o primeiro artigo para o Diário da Bahia, há 55 
anos, e colaborou em quase todos os órgãos da imprensa diária, em assuntos que 
dependiam de seus conhecimentos profissionais, especialmente os que entendiam 
com a higiene pública; mesmo nos seus menores detalhes, como por exemplo, o do 
transporte das carnes para alimento da população. (AMARAL, 1909) 

 

Por sua vez, os dois primeiros livros publicados por Manuel Querino — Os Artistas 

Baianos: indicações biográficas e As artes na Bahia: escorço de uma contribuição histórica 

—, ambos de 1909, foram primeiramente divulgados em jornais baianos. O segundo destes é 

uma reunião de diversos artigos publicados no Diário de Notícias entre os anos de 1908 e 

1909 sob o título Contribuição para a História das Artes na Bahia (NUNES, 2007). Desse 

modo, antes que o livro de sua autoria fosse publicado, Manuel Querino já havia atingido o 

público com os seus artigos divulgados na imprensa diária, fazendo-se reconhecido como um 

intelectual da classe artística, à qual pertencia por formação. 

Do mesmo modo, entre 03 de março de 1913 e 02 de dezembro 1915, Querino 

contribuiu de forma esporádica com artigos que saíram publicados em uma coluna do Jornal 

de Notícias sob o título A Bahia de Outrora: vultos e fatos populares. Assim como no caso das 

colunas citadas acima, abaixo do título constava a seguinte indicação entre parênteses: "Para o 

Jornal de Notícias da Bahia”. Abaixo do texto constava a data da sua redação, que não 

coincidia com a data de publicação do jornal, e o nome do autor, Manuel Querino. 

A série deu origem ao livro homônimo publicado em 1916, do qual trataremos mais 

adiante. Como articulista da série A Bahia de Outrora, Manuel Querino extrapolava o campo 

das artes e adentrava nas questões candentes para a intelectualidade do período, que se 

dedicava ao estudo das tradições e à elaboração de memórias dos tempos imperiais — 

reflexões estas que se ligam à tarefa de constituição de um povo-nação, as quais deveriam 

pautar a formação das instituições do novo Estado Republicano (PÉCAUT, 1990). 

Com essa série, Manuel Querino atingia o público sob uma nova insígnia. Não apenas 

como um artista-escritor, mas como um intelectual no sentido mais amplo. É o que sugere o 
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registro feito por Anna Bittencourt em seus cadernos de memórias, ao confrontar a sua 

descrição de um jantar de família aristocrática, ambientado em um Engenho que frequentou 

na infância, com a descrição de Querino sobre um jantar passado em um lar de classe média 

na Capital baiana, em tempos do Império. A partir deste comentário, Anna Bittencourt testa a 

legitimidade e a procedência do conteúdo rememorado, já que, uma vez transmitida na 

imprensa diária, tal narrativa adquire um sentido histórico. Ao mesmo tempo, seu autor passa 

a ser reconhecido como um estudioso das tradições. 

Anna Bittencourt também fez uma importante incursão na imprensa baiana. Ela e o 

marido estabeleceram-se em Salvador no ano de 1885, permanecendo na capital enquanto este 

completava seus estudos na Faculdade de Medicina. Durante esse período, Anna Bittencourt 

colaborou com poesias e crônicas para diferentes jornais da capital como a Gazeta de 

Notícias, A Verdade e o Almanach de Lembranças Luso-Brasileiro. Depois da morte do 

marido, Sócrates Araújo Bittencourt, em 1907, ela se mudou para Salvador definitivamente; a 

partir de então, começou a colaborar regularmente com órgãos da imprensa católica como A 

Paladina do lar, O Mensageiro da Fé e A Voz da Liga das Senhoras Católicas; passa, por fim, 

a colaborar com os jornais de grande tiragem como A Bahia, Gazeta do Povo e Diário da 

Bahia. 

Também Xavier Marques, antes de iniciar a sua carreira como redator de vários 

jornais, adentrou a imprensa, e também a literatura, através do espaço que lhe foi concedido 

no Jornal de Notícias para a publicação de seus versos. A partir deles, Marques foi feito 

colaborador efetivo desse periódico, pela iniciativa de um de seus redatores, João Augusto 

Neiva. Os versos, uma vez publicados no jornal, foram depois reunidos em livro, dando 

origem à primeira publicação do gênero desse autor: a coletânea de poesias intitulada Temas e 

Variações. 

Os vínculos estabelecidos entre os escritores e o periodismo diário sugerem que os 

jornais foram portas de entrada à imprensa escrita da época. Antes de estabelecerem os elos 

necessários para publicar suas obras em formato de livro, os escritores conseguiam pautas nos 

jornais que serviam, desse modo, tanto como uma oficina, na qual os autores poderiam testar 

a recepção dos seus escritos pelo público, como abertura para as editoras. As obras divulgadas 

em jornais e posteriormente publicadas em livros poderiam aparecer na imprensa inicialmente 

na forma de crônicas — divulgadas esporadicamente — na forma de série — publicada com 

um espaçamento de tempo regular — ou na forma de folhetins. Estes últimos poderiam estar 
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dispostos no final da folha, tomando a frente e o verso, prontos para serem recortados e 

colecionados, ou poderiam ser apresentados em capítulos com apenas uma face. 

Para adentrar o mundo das letras, fortemente dominado por associações e círculos 

destinados apenas à audiência masculina, Anna Bittencourt criou um projeto literário que a 

permitiu utilizar os cânones do período, o romantismo e o naturalismo, apenas no que 

conviesse ao desenvolvimento do "romance de formação para mulheres" (OLIVEIRA, 2007). 

Ao definir esse estilo próprio, a autora buscava cativar um público específico, as moças da 

aristocracia e da burguesia em ascensão. Uma das circunstâncias que tornaram possíveis esta 

estratégia de publicação foi a utilização do espaço do jornal disponível aos folhetins. 

Tanto assim, que Anna Bittencourt publicou apenas dois dos seus romances em livro, 

A Filha de Jephte (1882) e Letícia (1908) — o primeiro, impresso na Tipografia à Rua da 

Alfândega nº 31; o segundo, pela Litografia Tipografia e Encadernação Reis & C., mesma 

empresa por onde eram publicados os exemplares da revista do IGHB até 1913. Os outros 

romances da autora foram publicados em folhetins nos rodapés dos jornais, de onde eram 

recortados pelos leitores e colados em livros de folhas brancas — ao menos, assim o fazia a 

própria autora (Cabral apud Morais, 2008). Anjo do Perdão (1885) foi publicado na Gazeta de 

Notícias; Abigail (1921) saiu em capítulos no Diário da Bahia. 

Antes de começar a produzir obras de maior fôlego, como os romances acima citados, 

a estreia de Anna Bittencourt nas letras foi através dos jornais, com poemas e contos 

publicados na Gazeta de Notícias de Salvador, no periódico A Verdade de Alagoinhas-Bahia 

e no Almanach de Lembranças Luso-Brasileiro38. Os jornais também foram espaços para a 

publicação de contos da autora, como Dulce & Alina pelo Diário da Bahia em1901, Violeta & 

Angélica pelo Jornal de Notícias1906 e Marieta pelo mesmo jornal em 1908. 

Na trajetória de Xavier Marques, a relação entre carreira literária e participação na 

imprensa diária é definitiva. A colaboração com o Jornal de Notícias, através do envio de 

versos, abrir-lhe-ia as portas tanto ao mercado literário, quanto à entrada definitiva no 

jornalismo. O autor publica o seu primeiro livro, Temas e Variações, em 1884, pela 

Tipografia João G. Tourinho em Salvador. Nele reuniu os poemas escritos desde 1880. Graças 

ao sucesso adquirido com seus versos, Marques começa a colaborar com o Jornal de Notícias 

(SALLES, 1969). 

                                                
38Estreou nas letras em 1880, aos 37 anos, depois de criar seus três filhos (Morais, 2008). 



89 
 

Depois disso, pela iniciativa do redator João Augusto Neiva, Xavier Marques se torna 

um colaborador efetivo nesse mesmo jornal. Ao sair do Jornal de Notícias, em 1885, João 

Augusto Neiva convida-o a ocupar a sua vaga como redator. Nota-se uma progressão na 

carreira de Marques, de colaborador esporádico a colaborador efetivo e deste posto ao cargo 

de redator. Ao mesmo tempo, no campo literário, a atividade como jornalista iria favorecer a 

publicação dos seus dois próximos livros, os quais representam a sua primeira incursão pela 

ficção, o seu début como romancista. A coletânea Simples Histórias (1886) e o romance Uma 

Família Baiana (1888) são publicados pela tipografia do Jornal de Notícias. 

Provavelmente esse início como ficcionista não teria sido possível — ao menos não 

nesse período da sua vida, por volta dos 25 anos — se Marques não estivesse em contato com 

a redação do Jornal de Notícias. Ainda que estes dois livros representem a fase de 

aprendizagem literária de Marques, que nunca os reeditou e os omitiu em bibliografias 

divulgadas posteriormente, eles favoreceram a sua primeira incursão como autor. Cabe 

salientar que o romance de ficção era um estilo literário que à época serviu de veículo para a 

divulgação de valores acerca da sociedade brasileira. Existia então uma forte ligação entre a 

sociologia e a literatura. Os romances escritos a partir da segunda metade do século XIX eram 

espaços privilegiados para análise e estudo das relações sociais. Nesse sentido, com a 

publicação dessas duas obras ficcionais, Xavier Marques provavelmente ambicionava mais do 

que o reconhecimento hoje adquirido por um escritor de ficção. Pleiteava a colocação como 

porta-voz autorizado de uma proposta nacionalista. 

Mais ou menos no mesmo período foram publicadas as obras O Mulato (1881), Casa 

de Pensão (1884) e O Cortiço (1890), de Aluízio Azevedo, que são ainda hoje o exemplo 

paramétrico da recepção do estilo naturalista no Brasil. Estas três obras sintetizam aspectos 

importantes da interpretação sobre as raízes raciais do povo brasileiro e a constituição das 

relações sociais e hierárquicas durante o império e a vigência do sistema senhorial escravista. 

Segundo Salles (1977), nos seus dois trabalhos de estreia, a coletânea Simples Histórias 

(1886) e o romance Uma Família Baiana (1888), Xavier Marques explorou alguns 

pressupostos do naturalismo que são ilustrados pelas obras de Aluísio de Azevedo, como o 

documentarismo sensualista e o desenvolvimento de teorias deterministas aplicadas à análise 

das relações familiares e sociais. 

A descrição de submundos e o tratamento de temas eróticos são marcas dessa incursão 

pelo estilo naturalista, que futuramente Xavier Marques abandonaria em favor de uma prosa 

mais amena e de uma crítica moderada que tangenciava muito levemente temas indecorosos 
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como a miséria socioeconômica, comportamentos sexuais, cultura não-europeizada e aspectos 

negativos da nacionalidade. Ou seja, depois dessa primeira incursão literária, quando Marques 

volta a publicar, já existia uma nova tendência no mundo das letras nacionais, encabeçada por 

cânones como Machado de Assis, o qual defendia a sutileza no tocante às temáticas sociais e 

sensualistas. 

Após a entrada no Jornal de Notícias, passaram-se oito anos até que Xavier Marques 

voltasse a publicar de novo. Durante esse período, firmou o seu nome na imprensa baiana, à 

qual se dedicou inteiramente. A atividade como jornalista, iniciada em 1885, fez parte do 

cotidiano do escritor por mais de trinta anos (SALLES, 1969). Traçar a progressão de Xavier 

Marques pela imprensa baiana é um caminho interessante para percorrer o cenário do 

jornalismo local e analisar a importância deste como meio de subsistência, ainda que 

secundário, dos escritores brasileiros do período — única forma possível de conciliar 

necessidades pecuniárias com o exercício da atividade de escritor, intelectual. 

Embora existisse uma polêmica entre os homens de letras no Brasil acerca dos 

malefícios ou benefícios do trabalho no jornal para o desenvolvimento das potencialidades 

artísticas de nossos escritores, era consenso o reconhecimento da atividade literária praticada 

nos jornais para a afirmação do trabalho intelectual e para a consolidação da profissão de 

escritor. Como salientou Machado Neto (1973), esta profissão se fez socialmente aceita 

principalmente pelo prestígio obtido pelo escritor através do jornalismo, apesar do imenso 

trabalho e dos poucos ganhos que ele representava. 

3.2 Marques e a imprensa baiana: 
 

Xavier Marques assume pela primeira vez uma colocação na imprensa da capital 

baiana em 1885, ao ocupar a vaga de redator deixada por João Augusto Neiva. Aí trabalha até 

1891, quando ingressa no Diário da Bahia no cargo de redator político. Possivelmente esta 

mudança foi motivada por questões financeiras, já que Marques se retira do Jornal de Notícias 

duas semanas depois do nascimento do seu filho primogênito, Hugo. Em nota a este 

periódico, afirmou que saía "por motivos que não importa aqui expor" (JORNAL DE 

NOTÍCIAS apud SALLES, 1969). Por seu turno, a edição do Jornal de Notícias, sob a 

responsabilidade de Aloísio de Carvalho, em outra nota fez-lhe os elogios de praxe e 

mencionou maliciosamente a "segurança de um futuro que é necessário prover" (JORNAL 

DE NOTÍCIAS apud SALLES, 1969). 
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De todo modo, é também provável que X. Marques tenha conseguido certa 

estabilidade financeira durante o período em que trabalhou no Jornal de Notícias, ao menos o 

suporte necessário para casar-se em 1889 com D. Georgina Coelho de Menezes Dórea 

Marques39. Além da atividade de jornalista, é possível que tenha mantido em paralelo o 

trabalho como professor do ensino médio; esse fato, no entanto, não é esmiuçado por David 

Salles, o principal pesquisador de sua vida e obra. 

Quando ingressa no Diário da Bahia em 1891, X. Marques ocupa o posto de redator 

político e nele permanece até 1896. Essa colocação, segundo Salles, serve-lhe de ponte aos 

cargos públicos, primeiro como oficial da Câmara dos Deputados — onde ingressou como 

terceiro oficial e ascendeu até primeiro oficial nos vinte anos em que prestou serviço, 

aposentando-se depois por invalidez — e por último aos cargos eletivos de Deputado Estadual 

(1915-1921) e de Deputado Federal (de 1921 a 1924) 40. 

O Diário da Bahia, jornal que lhe garantiu a entrada no métier político, caracterizou-se 

como uma tribuna partidária desde a sua criação em janeiro de 1856, no período de 

estabilidade que se seguiu à maioridade de D. Pedro II. Foram seus fundadores Manuel 

Jesuíno Ferreira e Demétrio Ciríaco Tourinho. Nasceu sob os auspícios dos princípios 

liberais: entre 1856 e 1868, teve à sua frente os liberais históricos Demétrio Tourinho e 

Landulfo Medrado e, entre 1868 e 1880, o Conselheiro Dantas, presidente do Partido Liberal 

na Bahia, outras vezes mencionado nessa pesquisa como padrinho de Manuel Querino, que, 

por seu turno, atuou como colaborador do Diário da Bahia na fase em que o Conselheiro 

Dantas esteve à sua frente. Por sua redação passaram os também liberais Rui Barbosa41 e 

Manoel Victorino (CARVALHO, 2008). 

Xavier Marques entra no Diário da Bahia como redator político na fase em que este 

esteve sob a liderança de Álvaro Guimarães, entre 1880 e 1901. Permanece neste jornal entre 

1891 e 1896, e sai da sua redação antes da fase compreendida entre 1901 e 1917, na qual o 

jornal esteve sob a influência de Severino Vieira, governador do Estado de 1900 a 1904. 

Xavier Marques ingressa então no periódico A Bahia, participando apenas da sua fase de 

                                                
39 D. Georgina era neta de portugueses e filha de Luiz Sérvulo de Menezes Dórea, um comerciante com nível de 
vida satisfatório (SALLES, 1969). 
40Cabe pontuar que o jornalismo, especificamente o jornalismo político, foi durante o século XX uma porta de 
entrada para a própria política; esta é uma faceta da biografia de um político baiano emblemático, Antônio 
Carlos Magalhães, que ingressou primeiro como comentarista esportivo e aos poucos chegou a comentarista 
político. 
41A hipótese da relação entre jornalismo e carreira política pode ser reafirmada na trajetória de Rui Barbosa. 
Calmon (1949) arriscava concluir que o jornalismo serviu como primeiro degrau da carreira pública da 
personalidade baiana mais ilustre do período da Primeira República. 
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fundação, entre junho de 1896 e abril de 1897, na qual este periódico buscava congregar 

"homens de imprensa experimentados" (CARVALHO FILHO, 2008). Retirou-se deste antes 

que ele se tornasse um órgão do pensamento oficial, durante as administrações estaduais de 

José Marcelino e de Araújo Pinho, entre 1904 e 1911. Provavelmente em razão da sua filiação 

política, as instalações do periódico A Bahia foram liquidadas durante o bombardeio à cidade 

em janeiro de 1912, em meio às perturbações advindas na sucessão ao Governo do Estado.  

Em menos de um ano Xavier Marques sai do jornal A Bahia para integrar o corpo de 

redatores do Diário de Notícias, que resistia alheio às articulações políticas, assim como o 

Jornal de Notícias: ambos consolidavam o seu espaço como órgãos conservadores42. A 

disputa entre esses dois jornais — que partilhavam o mesmo mercado, por se definirem 

igualmente como vespertinos neutros e "lucidamente opinantes" (CARVALHO FILHO, 2008, 

p. 85) — foi um excelente estímulo à imprensa local, tanto em termos materiais como pela 

preocupação com o enriquecimento do quadro de redatores e de colaboradores, um zelo que 

se estendia também aos jornais menores. Alguns colaboradores poderiam ser buscados no 

estrangeiro. O literato Coelho Neto, famoso nas rodas da Capital Federal, escreveu colunas no 

Jornal de Notícias pelas quais recebeu uma razoável remuneração. 

Outra característica em comum entre os conceituados Diário de Notícias e Jornal de 

Notícias era a intenção de não se limitarem à capital, buscando agregar ao quadro de 

assinantes habitantes das cidades do interior baiano. 

O Diário de Notícias foi fundado em 15 de Março de 1875, por M. S. Lopes Cardoso, 

com a ideia de que seu programa em tudo se igualasse ao seu homônimo de Lisboa 

(BIZARRIA, 2008) 43. Buscava promover a imprensa popular no Brasil através de preços 

baratos. Custava 60,00 réis, o mesmo valor na época das passagens do elevador Lacerda ou 

Hidráulico, fundado em 08 de dezembro de 1873, e do Plano Inclinado, fundado em 1874 

(CARVALHO, 2008). Em 1923 as gazetas já custavam 200,00 réis. Segundo Calmon (1949), 

com o seu aparecimento inicia-se a chamada Imprensa Barata na Bahia e a novidade do 

Gazeteiro apregoando o jornal pelas ruas. 

                                                
42 Não obstante, o Jornal de Notícias amparou com sinceras simpatias a candidatura de Seabra em 1912. Cabe 
lembrar que à época todo o periodismo era envolvido com as disputas pela sucessão ao governo do Estado; os 
jornais que se declaravam "apolíticos" definiam-se dessa forma por não serem vinculados a um partido 
específico, sendo, mais precisamente, apenas apartidários. 
43 Bizarria, Raimundo. Manoel da Silva Lopes. In: Tavares, Luís Guilherme Pontes (org). (2008) Apontamentos 
para a História da Imprensa na Bahia. 2ª ed. Salvador: Academia de Letras da Bahia. Artigo saído no Almanach 
do Diário de Notícias, nono ano, 1889, parte Literária e recreativa. O autor na ocasião era editor do Diário de 
Notícias e esse artigo trata do fundador desse jornal. 
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O Diário de Notícias, juntamente com o Jornal de Notícias e o Diário da Bahia, 

tiveram como qualidade a longevidade, mas coube ao primeiro sobreviver aos outros dois. Em 

sua passagem pelo Diário de Notícias, Xavier Marques foi aproveitado como um dos 

articulistas para o editorial de crítica e de doutrina. Havia, nos responsáveis pela manifestação 

do pensamento destes jornais, o propósito de ajustá-los à índole conservadora. Desse fato 

derivava a impressão de um "jornalismo conceituoso e dramático" (CARVALHO FILHO, 

2008, p. 88). 

Durante a primeira década do século XX, consolida-se a corrente política encabeçada 

por J. J. Seabra, então ministro da justiça do governo de Rodrigues Alves. Os seabristas eram 

aliados dos legionários de Luís Viana (governador em 1896-1900) e ocuparam posições na 

Gazeta do Povo. Xavier Marques continua a percorrer o seu caminho na política, aberto pelo 

jornalismo por meio da admissão, em 1891, ao cargo de redator político no Diário da Bahia— 

a "mais gloriosa tribuna política da nossa imprensa", segundo o testemunho de Carvalho Filho 

(2008, p. 90). Entre 1905 e 1907, Marques participa do corpo de redatores da Gazeta do Povo, 

consolidando a sua entrada na política a partir da ascendência ao quadro de correligionários 

de Seabra. Mais uma vez, o jornalismo e a política caminhavam lado a lado em sua trajetória 

profissional. 

Além de Xavier Marques, entre jornalistas e políticos, encontravam-se ligados à 

corrente seabrista Octávio Mangabeira, Antônio Moniz e Simões Filho — este, no entanto, 

viria a fundar o jornal A Tarde em 1912, onde se tornaria opositor ao governo de J. J. Seabra. 

A Gazeta do Povo foi fundada em 1905; era um vespertino político que, à época, não 

possuía um verniz partidário. Durante o governo de Seabra, passou a ser o órgão situacionista 

da imprensa, servindo ao mesmo tempo como veículo partidário e como órgão oficial. Em 

1915, foi substituída pelo nascente Diário Oficial do Estado, para o qual perdeu a sua função 

de órgão oficial. Deixou finalmente de circular quando foi substituída, em sua derradeira 

função de veículo partidário, pelo jornal O Democrata, cujo título não deixava dúvidas quanto 

a sua vinculação ao PRD — Partido Republicano Democrata — ligado a Seabra. 

Como foi visto, desde o seu ingresso no Diário da Bahia, Marques trabalha 

intensamente no jornalismo, só voltando a publicar obras de ficção em 1897. Viveu 

praticamente do jornalismo e do cargo de oficial na Câmara, aposentando-se um pouco antes 

de tornar-se Deputado Estadual e Depois Federal em dois mandatos seguidos. A conquista dos 

cargos eletivos ocorreu sob o influxo político de J. J. Seabra, a quem seguiu como fiel 

partidário. Em 1916, Xavier Marques, então Deputado Estadual, ingressa no jornal seabrista 
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O Democrata como redator-chefe e diretor do jornal, onde permanece até 1919. Ao deixá-lo, 

abandona definitivamente a imprensa diária, ainda que nunca tenha largado totalmente o 

jornalismo, seja como redator ou como colaborador. 

Após o seu mandato como Deputado Estadual, Xavier Marques deixou a Bahia por 

três anos como representante da Câmara Federal, sempre sob orientação de J. J. Seabra e 

como membro do Partido Republicano Democrata. Como político, não revelou grandes 

méritos, a não ser pelo interesse na Educação — ou, como se dizia, pela Instrução Pública. 

Foi como membro da Comissão de Instrução Pública que revelou certa combatividade na 

Câmara Federal. O interesse em programas de alfabetização era, à época, compartilhado entre 

os escritores. Um exemplo canônico desse tipo de engajamento entre integrantes da classe 

intelectual foi a militância dos escritores Olavo Bilac e Manuel Bonfim. 

O caminho percorrido por Xavier Marques no jornalismo baiano, entre as duas últimas 

décadas do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, sugere o pendor político da 

imprensa local. Segundo Carvalho Filho (2008), quem quer que acompanhe a história da 

imprensa da Bahia encontrará sempre entre os periódicos uma nota de caráter político. 

Durante os últimos anos do Império, o jornalismo foi animado pelas disputas entre o partido 

Conservador e o Partido Liberal, mas, principalmente, pelas duas grandes questões públicas 

do momento, a abolição do trabalho escravo e a instauração da República. 

Com a entrada do regime republicano, os jornais voltam o seu foco às disputas na 

sucessão do governo do Estado. Afastam-se ligeiramente dessa tendência o Diário de Notícias 

e o Jornal de Notícias, que se definiam como jornais noticiosos: estes buscavam destacar-se 

pelo conteúdo das notícias, pelos artigos de fundo de tom conservador e moderado e pelos 

serviços prestados à população: informações sobre comércio, saneamento, transportes, 

eventos públicos e divulgação literária através dos folhetins que viabilizavam a leitura de 

clássicos europeus, e obras de escritores baianos a preços acessíveis à população. Desse 

modo, ambos mantinham seus adeptos, acima de contingências partidárias. À parte esses dois 

exemplos, entre os jornais de maior circulação, formava-se sempre a imprensa situacionista e 

a imprensa de oposição, a depender da conjuntura política. 

No começo da administração de Seabra reaparece a Gazeta de Notícias, sob direção de 

José Alves Requião, como órgão da situação. Em 1913 aparece O Estado, que reunia os 

antigos marcelinistas44 em torno do combate ao grupo de J. J. Seabra. Em julho de 1918 surge 

                                                
44 Partidários de José Marcelino, governador da Bahia entre 1904 e 1908. 
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outro periódico situacionista, intitulado O Tempo. Nesse período, Simões Filho já tinha 

rompido com Seabra e o A Tarde formava oposição ao governo de Antônio Moniz (1916-

1920), sucessor daquele no Governo Estadual. A Hora era também outra gazeta de oposição, 

liderada por Artur Ferreira. De acordo com uma das versões sobre a morte de Ferreira, ele 

teria sido assassinado em Salvador por conta da sua oposição ao governo de Antônio Moniz. 

Nos vinte anos derradeiros da primeira República, tiveram destaque no jornalismo 

independente, alheio a questões políticas, os seguintes jornais: Jornal Moderno, O Correio, A 

Notícia, A Cidade, A Manhã e A Noite. Com exceção deste último, todos foram fundados 

antes de 1920. O Imparcial e A Tarde também pertencem a esta quadra movimentada: o 

primeiro foi anunciado em 1918, como órgão de defesa dos interesses do comércio, tendo 

como primeiro diretor Lemos de Brito; passou por várias fases de acordo com a passagem de 

diferentes diretores. A Tarde apareceu em 1912, como órgão independente de propriedade de 

Simões Filho, tendo na direção Ranulfo Oliveira, que esteve à sua frente até a década de 1960. 

Esse periódico marca a estreia na Bahia da imprensa moderna, seguindo o modelo do 

periódico A Noite da Capital Federal. 

A trajetória de Xavier Marques como jornalista permite salientar, como tendência 

compartilhada entre intelectuais brasileiros na passagem do século XX, a atuação política — 

notadamente, o acesso a cargos públicos eletivos, mediado por contatos adquiridos no 

jornalismo. Segundo a análise de Pécaut (1990), os intelectuais brasileiros atuaram em 

diversos momentos como protagonistas políticos e acreditavam-se especialmente capacitados 

para esta função. Eles outorgavam para si essa posição, dado o contraste da sua formação com 

um cenário caracterizado por um povo pouco escolarizado, classes sociais ainda em formação, 

desarticulações na estrutura social. Miceli (2001) também destacou a sobreposição entre 

carreira política e jornalismo como uma característica da trajetória dos escritores brasileiros 

deste período. 

Voltando à biografia de Xavier Marques, entre 1891 e 1919 — período da sua vida 

que corresponde ao ingresso no jornalismo, à aquisição de um cargo público como oficial da 

Câmara e, por fim, à vitória nas eleições para Deputado Estadual (1915-1921) — o escritor 

muda de residência várias vezes na cidade de Salvador, revelando sempre um trajeto 
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econômico ascendente45, fato que atesta a possibilidade de ascensão social através da junção 

entre profissão intelectual e política. 

Mas, sem o fenômeno reconhecido por Machado Neto (1973) como "jornalismo 

literário” 46o sucesso de Xavier Marques como profissional na imprensa não seria o mesmo. O 

espaço que os jornais diários destinavam às crônicas, às memórias, à crítica literária, aos 

contos e aos romances divulgados como folhetins já foi mencionado neste capítulo e será 

reaberto novamente no item seguinte sobre o Jornal de Notícias. As fontes consultadas nesta 

pesquisa47sugerem que este jornal foi o mais "literário" da imprensa baiana do período. 

Entre os jornais de maior circulação, o Jornal de Notícias foi aquele que cedeu maior 

espaço à produção literária, desde os já citados folhetins à divulgação dos textos das tertúlias 

organizadas pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). A análise do Jornal de 

Notícias, destacando as suas principais características e a crise por ele enfrentada, a partir de 

1914, a qual acabou levando ao seu fechamento, permite compreender as características do 

jornalismo da época, como espaço de atuação dos intelectuais. 

 

3.3 O Jornal de Notícias: importante espaço para o jornalismo literário. 

 
O Jornal de Notícias existiu entre os anos de 1879 e 1920. Foi espaço de permutas 

entre jornalismo e literatura através da publicação de folhetins, da divulgação de palestras 

pronunciadas originalmente no IGHB e, em muitos casos, serviu como porta de entrada de 

escritores no jornalismo baiano, seja como colaboradores ou como redatores. 

O Jornal de Notícias teve como inspiração o Diário de Notícias, nascido antes dele e 

fundado pelo português Manoel Lopes da Silva, que visava instalar a imprensa "noticiosa" na 

Bahia, tendo como modelo o Diário de Notícias de Lisboa (CARVALHO FILHO, 2008). Os 

artigos editoriais do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias vinham, ordinariamente, nas 

colunas de abertura de ambas as folhas, assim como as sessões humorísticas Na Flauta, de Zé 

Gongolim (Antonio H. de Casais), do Diário de Notícias, e Cantando e Rindo, de Lulu Parola 

(Aloísio de Carvalho), do Jornal de Notícias, onde se encontravam notas críticas sob o 

                                                
45Da Rua da Preguiça para o Areal de Cima, depois Rua do Sodré. Por duas vezes na Rua Carlos Gomes, depois 
para a Rua Almeida Couto, próxima à Avenida Joana Angélica. 
46Termo que sintetiza o papel proeminente dos literatos na imprensa brasileira a partir de 1870 até as duas 
primeiras décadas do século XX. 
47 Acesso aos próprios exemplares do Jornal de Notícias, dados contidos nos escorços biográficos dos escritores 
estudados, permutas entre este periódico e o Instituto Geográfico Histórico da Bahia. 
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disfarce descompromissado do riso. Segundo o próprio Aloísio de Carvalho, graças à 

permanência dessa seção de versos, a Cantando e Rindo, editada por 6.708 dias, foi na Bahia 

que por mais tempo se manteve uma coluna de versos em gazeta no Brasil (CARVALHO, 

2008) 48. De acordo com Calmon (1949), as poesias diárias escritas no "Cantando e Rindo" 

por Aloísio de Carvalho, mais conhecido como Lulu Parola, entre 1891 e 1916, possuíam um 

tom humorístico que contrastava com o teor austero do Jornal de Notícias. 

O mesmo público que nutria interesse pelas colunas bem-humoradas e pelas notícias 

tinha paixão pelos folhetins, que ocupavam um espaço importante no periódico em questão. 

Em janeiro de 1913, os exemplares do Jornal de Notícias possuíam 12 páginas. Em um 

mesmo exemplar chegaram a ser publicados, simultaneamente, dois folhetins, um tomando 

toda a parte inferior da primeira página, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e 

outro intitulado Angústias (de autoria não encontrada), apresentado na última folha — a frente 

na parte inferior da 11ª página e o verso na 12ª página. 

Ao final de um folhetim ficava sempre a dúvida em relação ao seu sucessor. 

Prevalecia o critério de que fosse uma leitura ora para moças, ora para o povo. No primeiro 

caso, a reserva se justificava pelo fato de que as moças, por normas rotineiras de educação, 

não tinham acesso livre a todas as obras. No segundo caso, a reserva era merecida pelo fato de 

que o povo, com o vintém ou o tostão do jornal, passava a ter contato com obras que, devido 

ao elevado preço, não leriam de outra maneira (CARVALHO FILHO, 2008). Os folhetins 

eram obras-primas da novelística universal ou, por vezes, criações da terra, como o romance 

Abigail, da escritora Anna Ribeiro Bittencourt, publicado em 1921 pelo Diário da Bahia, cujo 

diretor, à época, era Clemente Mariani. 

Como foi visto, o Jornal de Notícias foi a porta de entrada no jornalismo para o 

escritor Xavier Marques quando, em 1885, ocupou a vaga de redator deixada por João 

Augusto Neiva, permanecendo neste periódico até 1891. Foi também pelo Jornal de Notícias 

que Silva Lima e Manuel Querino fizeram publicar, respectivamente, as memórias intituladas 

A Bahia de Há 66 Anos e a série de crônicas A Bahia de Outrora. Segundo Athayde Pereira 

(1932), o Jornal de Notícias era também a "folha oficial das tertúlias literárias" realizadas pelo 
                                                
48 Carvalho, Aloísio de. A Imprensa na Bahia em 100 anos. In: Tavares, Luís Guilherme Pontes (org). (2008) 
Apontamentos para a História da imprensa na Bahia. 2ª ed. Salvador: Academia de Letras da Bahia. Publicado 
originalmente no Diário Oficial do Estado da Bahia, edição comemorativa do centenário da Independência da 
Bahia, 02 de julho de 1923. 
Aloísio de Carvalho, conhecido como Lulu Parola, nasceu em 1866; foi aluno da primeira turma da Faculdade 
Livre de Direito, fundada em 1891; foi editor do Jornal de Notícias; morreu em 1942, jornalista até os últimos 
dias em A Tarde. 
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Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e intituladas "Palestras", instituídas em 1912 e 

iniciadas em 1º de maio. Por este meio, foram publicados os trabalhos A Bahia e a Campanha 

do Paraguai, de Manuel Querino, em 03 de maio de 1913 — anexado em 1916 à publicação 

em livro da série A Bahia de Outrora — e As Relíquias do Padre Anchieta, de autoria de 

Xavier Marques, em 06 de novembro de 1913. 

A forte ligação entre integrantes da intelectualidade baiana, via de regra sócios do 

IGHB, e o jornal liderado por Aloísio de Carvalho — editor e proprietário do Jornal de 

Notícias que se imortalizou como Lulu Parola, epíteto com o qual assinava a coluna 

humorística em versos Cantando e Rindo — reforça a hipótese de que este pode ter sido o 

periódico de Salvador mais aberto às produções de caráter literário e sociológico. 

Coincidência ou não, esta folha diária, que deu forte destaque à produção dos 

intelectuais baianos e os abrigou como escritores profissionais, é justamente a primeira, entre 

as folhas de maior circulação, a fechar devido às dificuldades impostas pela modernização da 

imprensa, ficando atrás de outros periódicos — Diário da Bahia, Diário de Notícias e os mais 

recentes A Tarde, O Imparcial e O Democrata, lançados já no século XX. É curioso notar que 

estas mudanças foram as mesmas que atingiram em cheio os intelectuais que, obtendo 

destaque com a atuação nas campanhas abolicionistas e republicanas, lograram fundar no 

Brasil a profissão de escritor. A modernização gradativa da imprensa levaria à substituição do 

literato pelo jornalista, versado em técnicas específicas de redação. 

Este tema é abordado por Aloísio de Carvalho, ao ser convidado pelo Diário Oficial do 

Estado da Bahia para escrever sobre a história da imprensa baiana nos cem anos transcorridos 

após a independência — artigo publicado em edição comemorativa ao centenário da 

emancipação política na Bahia, em 02 de julho de 1923. Com certo pesar, o popular Lulu 

Parola narra as inovações sucessivas no maquinário, às quais tiveram que se adaptar as folhas 

baianas: das "máquinas rotativas à estereotipia, à clicherie, ao linotipo" (CARVALHO, 2008, 

p. 56). O Jornal de Notícias— que chegou a publicar edições diárias com 16 páginas, 

possivelmente as maiores já publicadas na Bahia até 1923, excetuando-se os números 

especiais (CARVALHO, 2008) — não conseguiu atravessar esta fase de modernização e 

alcançar as máquinas linotipos mais aperfeiçoadas. Em 1923, apenas dois periódicos 

possuíam tal maquinário no Estado, o Diário Oficial e A Tarde. Não obstante, durante a 

segunda década do século XX, foram notáveis as tentativas de modernização no Jornal de 

Notícias, tanto em termos gráficos quanto em termos de conteúdo. 
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De 1900 a 1914, os exemplares deste periódico mantiveram um padrão constante no 

que se refere ao conteúdo veiculado: as notícias produzidas pela edição e a coluna editorial 

dividiam espaço com artigos de colaboradores diversos, pertencentes à elite letrada da cidade, 

que tratavam de temas relativos às suas atividades profissionais, e comentários opinativos 

sobre política e fatos do dia. Órgãos governamentais, educacionais, companhias de serviços 

públicos também utilizavam os jornais para mandar avisos à população, publicados 

geralmente da segunda página em diante. Todos os tipos de associações, desde o IGHB aos 

blocos carnavalescos, utilizavam os jornais para divulgação das suas atividades. Reportagens, 

notícias, entrevistas e outras modalidades textuais, características do jornalismo moderno 

profissionalizado, que se desenvolve no século XX, não eram ainda constantes. 

Em alguns exemplares do Jornal de Notícias do período entre 1900 e 1914, os artigos 

escritos por colaboradores e correspondentes ocupavam mais espaço que as notícias 

produzidas pela redação. O jornalismo tinha um teor opinativo, por vezes doutrinário, como 

indicavam os tradicionais artigos de fundo que corresponderiam hoje aos editoriais, e 

resumiam a opinião do jornal sobre temas da atualidade que moviam outras colunas do 

mesmo número do diário. 

Mudanças nesse formato são percebidas no Jornal de Notícias a partir de Agosto de 

1914, quando a cobertura da guerra na Europa passa a ocupar toda a primeira folha do jornal 

com textos informativos. Ilustrações, fotos e clichês, antes raros, passam a constar em todas as 

edições. As notícias são então um ensejo à descoberta das cidades europeias envolvidas no 

conflito, cujas características geográficas e históricas são abordadas. Fotos das cidades 

envolvidas na Primeira Guerra passam a ser exibidas, despertando interesse não só pela 

batalha como pela paisagem europeia. 

A partir de então, o modelo de reportagens contendo fotos e ilustrações, que se 

observa primeiramente na cobertura da guerra na Europa, passa a ser empregado em temas da 

vida local, como na cobertura de matches de Foot-ball e campeonatos de regatas dos clubes 

esportivos recém-fundados. Outras novidades incorporadas aos lazeres das camadas médias e 

altas urbanas são temas de reportagens, como o desfile da primavera, ilustrado com fotos dos 

carros de flores. Fatos da vida policial, a cobertura de crimes, também são trazidos para o 

jornal, a partir da incorporação do modelo das reportagens, onde se exibem fotos da sala do 

tribunal, dos réus e de outros envolvidos. Eventos tradicionais como missas, procissões e 

festas populares passam a ter as suas coberturas acompanhadas também por fotos e ilustrações 

— são exemplos: a notícia sobre a missa celebrada na Catedral Basílica pelas Exéquias do 
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Papa Pio X, em 21 de Setembro de 1914, exibindo foto do Terreiro de Jesus; imagem da 

Igreja da Conceição da Praia exibida por ocasião da tradicional festa em homenagem à Santa, 

em 06 de Dezembro do mesmo ano, e uma reportagem da procissão marítima do Nosso 

Senhor dos Navegantes, acompanhada de fotos dos barcos, à mostra no exemplar do dia 02 de 

janeiro de 1915, data posterior à da festa. As retrospectivas das festas populares conhecidas 

como as "segundas-feiras do Bonfim" e as "segundas-feiras do Rio Vermelho" passaram a vir 

acompanhadas de fotos, ilustrações e caricaturas, dando destaque às figuras dos foliões — 

músicos com seus instrumentos à mão, homens e mulheres cantando e dançando. 

O caráter do jornal se altera, indicando o processo de modernização da imprensa e a 

profissionalização gradativa do jornalismo, passando a requerer estilos textuais 

especializados, voltados à transmissão rápida e concisa de informação. Gradativamente, 

diminui o espaço destinado aos textos de caráter literário e aos artigos persuasivos que 

exibiam as opiniões de colaboradores e do próprio jornal. A partir de julho de 1914 o jornal 

passa a publicar apenas um folhetim. 

Um exemplo da perda de espaço do texto em estilo não jornalístico, ou seja, literário e 

opinativo, é a sequencia da série de crônicas A Bahia de Outrora do escritor Manuel Querino, 

que começa a ser publicada de modo intermitente na primeira folha do jornal em março de 

1913 e continua até dezembro de 1915. Sua publicação segue um espaçamento médio de 21 

dias entre cada crônica até o início da guerra, em Agosto de 1914. A partir da crônica 

publicada em 26 de junho de 1914, a série é suspensa por mais de oito meses, voltando a ser 

publicada apenas no dia 06 de março de 1915, até ser extinta, definitivamente, em dezembro 

desse mesmo ano. Este fato é exemplo do fenômeno descrito por Calmon (1949) com as 

seguintes palavras: 

 
Foi quando o jornal se deslocou da gravidade do artigo de fundo para a vivacidade do 
noticiário; o imperativo da informação dominou as especulações doutrinárias; a notícia 
e a crônica superaram o registro frio ou o telegrama incolor; e se dividiu entre o político 
e o repórter. (CALMON, 1949, p. 127) 

 
 

Voltando ao texto escrito pelo proprietário e diretor do Jornal de Notícias sobre os cem 

anos da imprensa baiana transcorridos após a independência da Bahia — texto produzido a 

pedidos para ser publicado em edição comemorativa do Diário Oficial do Estado da Bahia — 

o conhecido Lulu Parola não esconde o tom lamentoso que envolve tal tema já em 1923, 

relembrando a fase de transformação à qual não resistiu o seu próprio jornal: 
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Quanto ao serviço de informações, a diferença então é pasmosa. O repórter passou a ser 
a alma do jornal. O velho artigo de fundo, doutrinário e extenso, morreu ou agoniza. O 
que se quer agora é logo a informação, com profusão de títulos em todos os corpos e os 
competentes clichês, representativos da ocorrência ou da personagem. Alguns leitores 
chegam a exigir, e o jornal a satisfazê-los, que venha a narrativa encimada por 
epígrafes, que digam logo tudo, com dispensa de maior leitura. É a notícia em pílulas 
que não há mais tempo para mastigar doutrinas. (CARVALHO, 2008 p. 56) 

 

Na tentativa de modernizar-se, o Jornal de Notícias, em 08 de abril 1916, anunciou ao 

público a sua suspensão entre os dias 10 e 12 daquele mês, para a realização de "reformas 

radicais em suas feições materiais [...] iniciando assim os seus grandes melhoramentos em 

ilustrações, reportagens originais, minucioso serviço telegráfico, enquetes, instantâneos, 

modas, literatura, etc." (Nota da redação, JORNAL DE NOTÍCIAS, 08 de abril de 1916). Ao 

retornar na quinta-feira, 13 de abril, o periódico exibe em primeira página reportagens com 

muitas fotos. Traz uma nova página feminina, com a epígrafe Modas Literatura e Teatros. 

As notícias, doravante, possuem um teor diferente, entre o realismo e o exagero 

sensacionalista. O exemplar do dia 29 de abril de 1916 exibe reportagem e foto de três 

crianças mortas por ingestão de mandioca envenenada; em 1º de maio do mesmo ano é 

exibida uma ilustração de um feto mal formado. O Jornal de Notícias perde o pendor literário 

e opinativo; não são mais publicados os folhetins e os artigos de correspondentes rareiam. 

Assuntos referentes à literatura são agrupados em uma página destinada, ao mesmo tempo, à 

moda e ao teatro, e voltada especificamente ao público feminino. 

Em 04 de maio de 1916, o jornal anuncia suspensão da sua publicação por alguns dias 

por falta de papel, que deveria chegar dos Estados Unidos da América. Em 24 de julho do 

mesmo ano, a folha divulgava a sua suspensão até o dia 19 de agosto, em virtude, novamente, 

da falta de papel. 

De acordo com Carvalho Filho (2008), a firma Aloísio de Carvalho & Irmãos, 

proprietária do Jornal de Notícias desde 1890, foi atingida pelas dificuldades desencadeadas 

pela primeira guerra, em 1914, como a escassez de papel importado. Não pôde se recuperar 

das despesas com reformas materiais introduzidas em 1910, quando o jornal adquiriu uma 

máquina rotativa de "moderno tipo" importada da Alemanha. O Jornal de Notícias foi 

adquirido por uma sociedade anônima de negociantes e capitalistas em 1917, que o 

transformou em um matutino. Por volta de 1920, este importante periódico baiano saiu de 

circulação. 
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A falência do Jornal de Notícias da Bahia constitui um ícone das mudanças ocorridas 

na esfera pública, na segunda década do século XX, quando o literato perde o seu espaço para 

o jornalista profissional e as notícias e reportagens substituem as crônicas e os artigos de 

fundo. O folhetim, importante atrativo do publico feminino, é substituído pelas notícias sobre 

moda e registro dos fatos de sociedade, o que hoje se denomina crônica social. 

Ocorre uma reviravolta no papel desempenhado pelo escritor literário em nossa 

sociedade. A geração que logrou instituir a profissão intelectual no país, principalmente a 

partir da popularidade da condição dos literatos como "olimpianos" do jornal (MACHADO 

NETO, 1973), recolhe-se a uma posição menos popular e mais erudita. A literatura que, 

através dos jornais, dos saraus e das palestras, vislumbrou atingir um público amplo49, passa a 

concorrer com o apelo de novas formas de lazer, como o esporte, o consumo recreativo da 

moda, o cinema e, pouco a pouco, o cultivo individualizado de personalidades públicas, as 

celebridades da sociedade, da moda, das artes cênicas. Os literatos recorrem agora a um 

público mais especializado, composto por aqueles interessados em adquirir livros e os seletos 

associados das agremiações literárias. A produção dos escritores se afasta do grande público, 

ao perder o espaço que outrora ocupou no primeiro mass media usado entre nós — o jornal. 

A segunda desilusão enfrentada por esta geração de intelectuais brasileiros diz respeito 

ao papel que ela esperava desempenhar na política republicana. Após a proeminência na vida 

pública adquirida pela participação nas campanhas pela abolição e pela República, a posição 

de artista da pena passou a equivaler a um confinamento social. Esta elite intelectual 

pretendia ocupar cargos proeminentes na chefia do Estado, em vista do mérito da sua 

formação, mas a maioria de seus integrantes é preterida em favor dos herdeiros diretos das 

antigas oligarquias agrárias e escravistas, os quais, ameaçados com a crise do sistema 

agroexportador, há décadas acediam ao ensino formal das Faculdades e Escolas Livres do 

meio urbano. 

De acordo com Pécaut (1990), a experiência de isolamento dos intelectuais brasileiros, 

no início do século XX, diz respeito à desilusão após os primeiros anos da República. Os 

intelectuais tinham que lidar com a emergência dos "novos ricos", que instituíam um gosto 

menos austero e mais imediatista, e com as solicitações dos donos de jornais e editoras, que se 

beneficiavam com a expansão do público. Os que se dispunham diante dessa condição tinham 

                                                
49 O público composto pelos leitores de jornais era muito mais amplo que àquele dos leitores de livros. O 
mercado editorial era ainda muito precário, eram poucas as editoras e alta a taxa de analfabetismo.  
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que disputar a concorrência em um mercado urbano aquecido e participar do sistema de 

hegemonia no espaço público republicano, assumindo a posição de classe social isolada. 

Desse modo, a intelectualidade vivamente atuante nas últimas décadas do século XIX 

viu naufragar as esperanças de ver emergir um regime político que valorizasse o seu 

conhecimento como competência técnica — e que os tornaria, consequente e naturalmente, os 

primeiros candidatos a cargos públicos, segundo o imperativo da seleção pelo mérito. Ao 

invés disso, chocaram-se com uma política de alianças entre o Estado e as oligarquias 

regionais, conhecida como "política dos governadores" ou "República dos governadores", 

onde prevaleceu a nomeação segundo interesses de consolidação do poder sob as antigas 

bases. Segundo Lima Barreto, via-se o "paraíso das mediocridades, preferência dos atributos 

inferiores, seleção natural invertida" (BARRETO apud PÉCAUT, 1990) ou, nas palavras de 

Euclides da Cunha, presenciava-se o reino da "imbecilidade triunfante" (CUNHA apud 

PÉCAUT, 1990). Crescia o incômodo diante da ostentação das fortunas. 

A geração intelectual nascida no século XIX, ao alcançar a década de 1920, está 

marcada pelo ressentimento, mas tenta reagir, buscando colocar a escrita a serviço da 

recuperação da nacionalidade, elegendo este tema como novo instrumento de transformação 

política e social. Tenta recuperar a assimilação entre o escritor profissional e o homem 

público, entre o Homem de Letras e o Homem de Ação, exercida durante a campanha 

abolicionista e republicana. 

Desse modo, a modernidade é recebida por nossos "olimpianos" baianos mediante os 

desafios colocados por uma experiência de isolamento. Voltando às palavras de Aloísio de 

Carvalho — proprietário do Jornal de Notícias de 1890 a 1917, atuante na imprensa baiana 

por mais de 30 anos quando escreve este texto em 1923, para o Diário Oficial: 

 

A época não é mais da candeia de azeite para alumiar, do navio a vela para viajar, da 
mulher de capona para contar. A época é de eletricidade para iluminar, do aeroplano 
para voar, do repórter para informar. O primeiro jornal da Bahia é a cadeirinha de 
arruar. O de hoje tem que ser o automóvel. O cinema, onde, em minutos, todos os 
acontecimentos e seres passam animados, substituiu a porta da botica ou da loja do 
capelista, onde as ocorrências e as pessoas ficavam escalpeladas. (CARVALHO, 2008, 
p. 56-57) 
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Fonte:  Jornal de Notícias 20 de Setembro 1915. 

Figura 1 — Foto de Aloísio Carvalho em homenagem ao 37º aniversário do 
Jornal de Notícias. 

Figura 2 — Exemplar da Coluna em Versos 
"Cantando e Rindo" assinada por Lulu Parola, 
pseudônimo de Aloísio de Carvalho. 
 

Figura 3 — Dificuldades enfrentadas pelo 
Jornal de Notícias: aviso aos leitores da 
suspensão da publicação pela falta de papel. 
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3.4 Conclusão: 

 
Neste capítulo analisamos a atuação dos intelectuais baianos através dos jornais. 

Observamos, na trajetória de Manuel Querino, a ação como proprietário de dois jornais 

abolicionistas de curta duração. Na biografia deste autor, assim como nas de Silva Lima, 

Anna Bittencourt e Xavier Marques, é possível destacar a atuação na imprensa local como 

colaboradores e articulistas. A utilização do espaço do jornal para publicação de romances na 

forma de folhetim é um traço importante da trajetória de Anna Bittencourt como escritora. O 

periodismo diário foi também utilizado por Marques, Querino e Silva Lima50 como oficina no 

exercício da atividade literária e porta de entrada para as editoras, favorecendo a publicação 

das obras em livro, após a sua inauguração no jornal. 

De modo especial, a trajetória profissional de Xavier Marques é exemplar no que se 

refere a outro tipo de vínculo entre intelectuais e imprensa: o exercício da atividade de redator 

e diretor em jornais de venda diária. É interessante perceber como esta atividade, em aliança 

com o salário recebido como funcionário público, proporcionou-lhe renda suficiente à 

manutenção de sua família. Ao mesmo tempo, esta atividade, ainda que exaustiva e mal 

remunerada, mostrou-se conciliável com a sua carreira literária, no que tange tanto ao 

favorecimento de contatos no meio letrado — editores, leitores, escritores — quanto ao 

exercício da própria escrita. Mais além, o jornalismo serviu a Xavier Marques como porta de 

entrada na política, definindo uma linha de ascensão que se inicia no posto de redator político, 

passando pelo cargo de oficial da Secretaria da Câmara e termina nos cargos eletivos de 

Deputado Estadual, entre 1915 e 1921, e Deputado Federal, entre 1921 e 1924. O período em 

que esteve nos cargos de deputado foi, enfim, o mais favorável à alavancada da sua carreira 

literária, até então prejudicada pelo excesso de trabalho nos jornais. 

Ainda neste capítulo, abordamos as mudanças pelas quais a imprensa passou no início 

do século XX, utilizando como caso ilustrativo a falência do Jornal de Notícias da Bahia. 

Estas mudanças comprometeram, naturalmente, o modo de atuação da intelectualidade. A 

lógica da economia de mercado afetou este setor, instaurando a produção sob a égide da 

compra e venda de mão de obra letrada e especializada. Foram fatores dessa nova conjuntura 

o aumento da concorrência provocado pela inflação de diplomas, a partir da criação das 

                                                
50 Devido a sua posição como médico e sanitarista, a atuação de Silva Lima como escritor é menos substancial; 
não obstante, as memórias A Bahia de Há 66 Anos foram publicadas em espaço dedicado a folhetins pelo Jornal 
de Notícias. 
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faculdades livres, e a necessidade de profissionalização formal, conferida pela ampliação do 

mercado cultural. Parte da intelectualidade é levada a renunciar ao modo de vida das camadas 

cultas. Cresce a desilusão com a República e o repúdio à aliança do Estado com as antigas 

oligarquias do Império. 

No capítulo seguinte, abordaremos o modo como estas mudanças afetaram outros 

meios de atuação dos intelectuais: as agremiações literárias e o Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia — órgão aglutinador da intelectualidade na conjuntura histórica que 

antecedeu a fundação da Universidade Federal da Bahia. 

  



107 
 

  

4. DO DILETANTISMO DOS GRÊMIOS À 
FORMALIDADE DOS INSTITUTOS. 
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Os integrantes da geração de Machado de Assis, que presenciaram em fase adulta os 

anos de mobilização pela Abolição e pela República, como Silva Lima e Anna Bittencourt, 

assim como os integrantes da geração seguinte, que viveram os conturbados anos de 1870 a 

1880 durante a juventude, como Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira, 

testemunharam um estágio no qual sequer existia a profissão de escritor no Brasil. De acordo 

com Machado Neto (1973), coube a esses dois grupos geracionais a conquista de uma 

vigência intelectual. O reconhecimento da profissão de escritor dependeu principalmente do 

prestígio que se obteve através do jornalismo — a propósito, o prestígio era uma parcela 

importante do retorno obtido com essa atividade, tendo em vista a pouca remuneração obtida 

em troca do trabalho muitas vezes árduo. 

Nos anos 1890, pouco se publicava no Brasil. Os autores eram desencorajados a 

escrever para o público devido à falta de editor, imprimindo apenas o ordinário e oportuno, o 

que pudesse suprir os interesses momentâneos. O mercado editorial mantinha-se incipiente, 

sendo um desestímulo aos escritores que procurassem se consagrar com obras de fôlego, cuja 

edição em livro fosse imprescindível. Os meios mais acessíveis para publicação eram os 

jornais diários e as revistas de associações literárias e intelectuais, como os Institutos 

Históricos Geográficos. 

Nesse cenário, a fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897, sediada na 

cidade do Rio de Janeiro — antiga Corte do Império e então Capital Federal — foi um passo 

importante para a institucionalização do espaço conquistado pelos intelectuais militantes do 

Império. Por outro lado, este órgão consolidava a centralização excessiva da vida intelectual 

no Rio de Janeiro. As reputações literárias só se formavam a partir da consagração no meio da 

Capital — lá se encontravam as principais editoras: Garnier, Laemmert, Francisco Alves, 

Quaresma, Jacinto. O historiador Jeffrey Needell (1993) descreve a Academia Brasileira de 

Letras como um núcleo francófilo inspirado em seu homólogo francês, a Academie Française 

de Lettres, e animado por uma relação de simbiose entre a literatura e o mundanismo da elite 

urbana carioca. 

Segundo Brito Broca (1960), a Academia Brasileira de Letras despertou reações nos 

outros Estados, que fundaram instituições literárias próprias em resposta à predominância 

absoluta da antiga Corte — um predomínio resultante do centralismo monárquico no campo 

político e econômico que, durante o Império, determinou também a vida literária. Dessa 

maneira, mesmo São Paulo e Recife, sedes das Faculdades de Direito do país, as quais foram 



109 
 

núcleos de intensa vida literária durante o período romântico, não retinham os poetas e 

escritores, que, após a sua participação estudantil em jornais, em revistas e em saraus, vinham 

para a Corte publicar os seus livros e consagrar-se literatos. 

Nesse sentido, a República acenou para um novo horizonte na produção literária, ao 

instituir a organização federativa em oposição ao centralismo do poder Imperial. As antigas 

províncias ganharam maior autonomia ao se tornarem Estados da União, condição que 

estimula o surgimento de agremiações e de movimentos culturais em diversas partes do país, 

fora da órbita da Capital. A mudança de regime influiu positivamente na vida literária 

brasileira, ainda que as oportunidades de publicação permanecessem incipientes. 

Algumas associações dessa ordem surgiram na Bahia durante esse período. Todavia, 

pela sua preeminência como capital do Império Colonial Lusitano, a Bahia se destacou no 

campo literário, ao menos pela presença precoce de academias e arcádias. Já no séc. XVIII, 

em 1724, existiu a Academia dos Esquecidos, que foi sucedida pela Academia dos Renascidos 

(MACHADO NETO, 1973). Calmon (1949) destaca a existência do Grêmio Literário, 

fundado em 1860, uma associação muito ativa no final do século XIX, cujo poder de reunião 

favoreceu o surgimento posterior de outras agremiações de âmbito acadêmico, como a 

Faculdade Livre de Direito (1891), o Instituto Geográfico Histórico (1894) e a Academia de 

Letras da Bahia, que herdou a sua biblioteca em 191751. 

Com a chegada do século XX, as agremiações em torno da Literatura diversificam-se e 

ganham notoriedade entre os jovens baianos, muitos deles egressos das faculdades de 

Medicina e de Direito. A primeira agremiação desse gênero de que se tem notícia na Bahia 

dos Novecentos é a Tertúlia das Letras, fundada provavelmente entre 1900 e 1901. Dela 

restou apenas um único registro, um convite impresso e sem data onde constam os assentos 

distribuídos entre escritores baianos da época. Cada membro recebia uma cor simbólica, entre 

eles os médicos Afrânio Peixoto, cuja cor era renille-safran-passée e Juliano Moreira, cor 

jaspe verdolengo. 

A Faculdade de Medicina contribuiu para formar grupos interessados em letras. 

Caracterizou-se por uma cultura médica onde se juntaram a ciência e a literatura graças à 

exigência de tese para o doutoramento. Essas teses eram publicadas "com os mimos de livro 

                                                
51Segundo Calmon (1949), também existiram na Bahia as seguintes instituições no âmbito das letras, anteriores à 
entrada do século XX: a Sociedade Euterpe (14/03/1848), a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 
(14/08/1859), o Gabinete Português de Leitura (02/03/1863), o Clube Caixeiral (21/05/1876) e Associação 
tipográfica baiana (16/04/1871). Machado Neto (1973) cita também a presença do Grêmio Evolução (1893-94). 
 



110 
 

de estreia" (CALMON, 1949, p. 145) e defendidas em atos solenes que suscitavam discussões 

no meio intelectual. 

As "teses" — trabalhos de jovens doutores ou de doutores conhecidos, que buscavam a 

conquista de cadeiras no curso — eram trazidas à circulação nos prelos. De acordo com 

Calmon (1949), a Faculdade de Medicina era caracterizada por uma ciência livresca e pouco 

prática, tendo em vista a existência de apenas dois hospitais na cidade, o Hospital da 

Misericórdia e o Hospital Militar. Existia um gosto especial pela retórica, que era cultivada 

em discussões — nesse sentido, era comum a afluência de professores e de estudantes de 

medicina às sociedades literárias. A ligação entre prática médica e letras é exemplificada na 

trajetória de Silva Lima, autor das memórias intituladas A Bahia de Há 66 Anos. A sua 

atuação como conceituado médico clínico e pesquisador das doenças tropicais, ao lado de 

John Lizertwood Paterson (1820-1882) e Otto Henry Wucherer (1820-1873), com quem 

formou a Escola Tropicalista Baiana, caminhou pari passu com o seu envolvimento na 

imprensa, como articulista e colaborador em quase todos os jornais diários de Salvador. Silva 

Lima foi também sócio benemérito do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, através do 

qual desempenhou a função de palestrante, como nas Comemorações do Centenário do Padre 

Antônio Vieira e do Centenário do Brasil (AMARAL, 1909). 

Á época, a medicina tratava não apenas de questões envolvendo a saúde do indivíduo: 

buscava fornecer diagnósticos da sociedade. Hábitos e práticas cotidianas passavam pelo 

crivo da ciência médica, que foi o berço do pensamento reformista do final do século XIX no 

Brasil. As faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia foram portas de entrada para 

as novas doutrinas do século, entre elas o Darwinismo Social, o Organicismo de Spencer e o 

Positivismo de Comte52. Coube a elas o pioneirismo na incorporação das novas tendências na 

elaboração de análises da sociedade brasileira. Os trabalhos dos doutores recém-formados 

versavam sobre questões urbanísticas, sociológicas e antropológicas. 

Na lista das teses defendidas entre 1837 e 1885 na Faculdade de Medicina da Bahia, 

encontram-se títulos que indicam a aproximação da ciência médica com temas de amplitude 

social, os quais possivelmente forneceram bases científicas para intervenções estatais no 

espaço urbano. Em 1841, Antônio José Alves defendeu a tese Considerações sobre os 

                                                
52De acordo com Calmon (1949), o baiano Antônio Ferrão Moniz (1813-1887), lente da Faculdade de Medicina, 
foi o primeiro brasileiro que interpretou o positivismo de Auguste Comte a partir da elaboração de uma 
classificação das ciências para o Catálogo da Biblioteca Pública da Bahia (1878), após ter acompanhado em 
Paris as lições de Comte. Pode ser considerado o seu primeiro divulgador em língua portuguesa. 
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enterramentos nas Igrejas; em 1856, Antônio Joaquim Rodrigues da Costa dissertou sobre as 

"condições que deve reunir uma habitação privada num país quente" (CALMON, 1949, 

ps.145-147). 

Desse modo, o gosto pela retórica e a exigência de teses para doutoramento fizeram 

dos estudantes de medicina grandes animadores das agremiações literárias baianas, que, 

portanto não estiveram apenas sob a responsabilidade de literatos como Xavier Marques — 

para o qual a atividade como escritor foi o principal vetor de ascensão social. 

A mais duradoura das agremiações literárias da Bahia novecentista foi a Nova 

Cruzada. Fundada por estudantes em 13 de maio de 1901, conservava o estilo ainda boêmio. 

Não tinha uma sede fixa; as suas reuniões eram inicialmente marcadas no adro da Catedral da 

Sé, podendo se deslocar para uma alfaiataria das redondezas, para o Liceu de Artes e Ofícios, 

para a Associação Tipográfica ou para a Associação dos Empregados do Comércio. Adquiriu 

a maturidade em 1º de setembro de 1910, quando foi expedido o seu estatuto. Dentre a 

camada de sócios mais elevada, a ordem dos cavaleiros de honra, figurava Xavier Marques. 

Segundo Calmon (1949) naqueles anos a República estava consolidada e deixava para 

trás os conflitos partidários. A poesia era "sensualista", explorando as emoções adquiridas 

pelos sentidos, tato, olfato, visão, audição. Na prosa, a linguagem fixava o realismo 

combativo, agressivo e social. Passados os anos de mocidade e de boemia, A Nova Cruzada 

se dissolveu a partir da dispersão dos seus fundadores. 

Em 1906 foi criada a Ateneida Baiana por Sílvio Bocanera Junior, com a intenção de 

levantar as artes e impulsionar o ressurgimento do Teatro na Bahia. Embora fosse uma 

instituição de caráter literário, prestava-se também a objetivos didáticos ao anexar duas 

escolas de ensino público teórico e prático, os Conservatórios Dramáticos e Musical, voltados 

à formação de artistas dramáticos, musicistas e cantores. 

A Academia de Letras da Bahia foi fundada apenas em 07 de março de 1917 por 

Arlindo Fragoso. Contou com 40 membros, seguindo o modelo da Academie Française de 

Lettres e da Academia Brasileira de Letras, 20 anos mais velha. Teve uma vida de altos e 

baixos, esteve muitos anos quase dissolvida. Reanimou-se e ganhou sede própria em 1943. 

Continua ativa ainda hoje. A primeira diretoria foi composta por Ernesto C. Ribeiro, Gonçalo 

Moniz, Pacífico Pereira, Arlindo Fragoso, Xavier Marques e Torquato Bahia. 

Se por um lado a passagem pelo jornalismo foi fundamental para consolidar a 

ascensão profissional de Xavier Marques de professor primário a Deputado Federal, o acesso 
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às agremiações literárias e o destaque obtido na participação em seus eventos foi de igual 

importância para promover a sua carreira literária, de conferencista "de público seleto e 

assíduo" (SALLES, 1969) a imortal da Academia Brasileira de Letras. Marques foi integrante 

de vários grupos literários baianos, e veio a ser distinguido pela principal sociedade de 

renovação literária do início do séc. XX na Bahia, a Nova Cruzada, como cavalheiro de honra. 

Os membros desta instituição dedicaram-lhe um número inteiro de sua revista e promoveram 

uma sessão solene de consagração em 10 de setembro de 1906. De acordo com Salles (1969), 

para tais homenagens havia motivos de ordem literária e outros da vida literária. 

A primeira vez que se candidata à Academia Brasileira de Letras, em 1905, Xavier 

Marques não se dá ao cuidado de ir ao Rio de Janeiro para fazer o tradicional pedido de voto 

aos Acadêmicos. Recebeu apenas um voto, o de Machado de Assis, o voto mais ilustre da 

época, e perdeu a vaga para Euclides da Cunha. Depois disso se negou a postar uma nova 

candidatura. Quando Euclides da Cunha foi assassinado, o ilustre baiano e acadêmico Afrânio 

Peixoto53 exige que Xavier Marques seja consultado. Este se mantém, no entanto, impassível 

frente à decisão de não se apresentar candidato. A Academia promove um desagravo à sua 

derrota, com a premiação, por aprovação unânime, do romance histórico de sua autoria O 

Sargento Pedro em 1911. Somente em 1919, por um artifício, uma carta forjada de Goulart de 

Andrade, foi candidato sem concorrentes. Quando a candidatura tornou-se um fato 

consumado, tal carta foi substituída por uma verdadeira. Xavier Marques tomou posse da 

cadeira nº 28 da Academia Brasileira de Letras em setembro de 1920, ocupando a vaga 

deixada pelo fundador Inglês de Souza. Já era imortal pela Academia de Letras da Bahia 

desde 1917, como membro fundador dos mais ativos. Ocupou a cadeira nº 33 (patrono: 

Castro Alves). Na academia baiana foi eleito 2º secretário, e ainda orador da sessão oficial de 

instalação acadêmica. 

Falando da vida Literária existente em Salvador no início do século XX, deve-se 

atentar para as reuniões, eventos e publicações promovidos por órgãos da Igreja católica, os 

quais serviram como importantes veículos de participação feminina na vida pública. A este 

propósito, cabe ressaltar que a presença da "mulher literata" na Bahia desde o século XIX é 

                                                
53Afrânio Peixoto (1876-1947), nascido em Lençóis, tratou em sua obra de vários temas, romance, crítica, 
medicina, higiene, poesia, sociologia, história, instrução, leis, folclore, memórias. Discípulo de Nina Rodrigues e 
ao mesmo tempo simbolista, entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1911, foi professor da Faculdade de 
Medicina e de Direito do Rio de Janeiro (higienista e legista). Foi autor do terceiro Best-Seller da década de 
1900, o romance A Esfinge,editado pela Livraria Francisco Alves em 1911, livro que descreve o alto mundo 
carioca, dos salões aristocráticos, do meio diplomático e político, da sociedade elegante que vai veranear em 
Petrópolis (BROCA, 1960, p. 149). 



113 
 

tratada por Machado Neto (1973) como um indicador da significância da vida cultural da 

Província Mater brasileira. A revista católica A Paladina do Lar, de publicação mensal, 

fundada em 1910 por iniciativa da Liga Católica das Senhoras Baianas, foi a primeira revista 

feminina da Bahia, escrita por mulheres e voltada especificamente para mulheres (ARAÚJO, 

2002) 54. Foi apresentada à sociedade baiana pela escritora Amélia Rodrigues, sua redatora-

chefe, a quem Anna Bittencourt considerava uma de suas Mestras (OLIVEIRA, 2007). 

Após a morte do marido Sócrates em 1907, Anna Bittencourt deixa o meio rural do 

recôncavo baiano e transfere definitivamente a sua residência para Salvador, quando então 

começa a colaborar regularmente com periódicos da imprensa católica. Entre 1910 e 1917 

contribuiu para a revista A Paladina do Lar e, a partir de 1911, com os periódicos O 

Mensageiro da Fé e A Voz — órgão da Liga Católica das Senhoras Brasileiras. Anna 

Bittencourt participou de maneira ativa desta sociedade não só escrevendo para a revista deste 

órgão, como participando das reuniões e atividades. A Liga foi fundada pelo Abade D. Majolo 

de Caigny, que veio do Rio de Janeiro em julho de 1904. Diligente e investido de iniciativa, 

além de instituir mudanças no funcionamento do mosteiro — como manutenção e 

investimentos patrimoniais em casas urbanas — contribuiu para fundação da Liga Católica 

das Senhoras Baianas e também das revistas A Paladina do Lar e a Voz. As suas ações 

incluem também a criação de uma escola para o público externo. Em 1912, liderou uma luta 

junto ao público católico contra a demolição do conjunto arquitetônico do Mosteiro de São 

Bento, prevista no plano para construção da Avenida Sete de Setembro. 

Os grêmios literários, as associações estudantis voltadas ao cultivo das letras e os 

órgãos da imprensa católica foram importantes espaços para a manutenção e sobrevivência da 

vida literária na Bahia durante a segunda metade do século XIX e os primeiros anos do XX. 

Entre as instituições desse gênero, as únicas que sobreviveram até os dias atuais foram a 

Academia de Letras da Bahia e o Instituto Geográfico Histórico da Bahia (IGHB). Os itens 

seguintes, deste capitulo, serão dedicados ao IGHB, dada a proeminência deste na vida 

intelectual de Salvador até a década de 194055.  

 

                                                
54O programa original da revista sob a responsabilidade de Amélia Rodrigues e Maria Luiza de Souza Alves 
tinha entre seus objetivos propagar ideias moralizadoras de orientação cristã, e procurar defender o papel 
tradicional da mulher na sociedade, em contraposição à maior exposição da mulher proporcionada pela 
modernização do início do século XX. Por outro lado, foi um importante meio de defesa da igualdade 
educacional entre gêneros. 
55 Em 1946 foi fundada a Universidade Federal da Bahia que passa a ser a instituição Acadêmica de maior relevo 
no estado, papel até então ocupado pelo IGHB. 
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4.1 Os Institutos Históricos da Bahia: 

 

Durante o Império de D. Pedro II, em 03 de março de 1856, foi fundado O IHB, 

Instituto Histórico da Bahia. Tratava-se da iniciativa de um reduzido número de integrantes da 

elite local, onde se destacaram as ações do então Arcebispo da Bahia, D. Romualdo Antônio 

de Seixas, Marquês de Santa Cruz, e do professor Manuel Correia Garcia56. A atuação do 

arcebispo merece destaque por ter sido ele a primeira autoridade a emprestar o seu nome à 

proposta, ocupando o posto de presidente da instituição. Por seu turno, o professor Manuel 

Correia Garcia foi responsável por convocar os "homens eminentes" da terra para a formação 

do instituto, e assumiu o cargo de primeiro secretário durante toda a existência da instituição, 

de 1856 a 1877. 

O primeiro instituto baiano foi uma iniciativa regional que abraçou o exemplo do 

IHGB — Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, que contava 

com o ilustre apoio de D. Pedro II. Os donativos do Estado imperial correspondiam a 75% do 

orçamento da instituição carioca. O Imperador participou e presidiu seções daquele Instituto 

por quarenta anos, entre 1849 e 1889 (SCHWARCZ, 2011). 

O grande estímulo para a fundação do Instituto Histórico da Bahia era a ideia de que a 

província precisava de uma instituição que assegurasse a sua importância nacional como 

primeira capital do país. Segundo o historiador José Aldo Morais Silva (2006) 57, os seus 

objetivos regimentais eram: produzir a biografia de baianos célebres; obter o apoio do 

Imperador para o instituto; manter correspondência com o IHGB e com instituições 

congêneres no estrangeiro; formar biblioteca; adquirir e organizar documentos de interesse 

histórico e geográfico tanto para a Província quanto para o Império, visando auxiliar o 

Instituto Brasileiro sediado na Corte, cidade do Rio de Janeiro. 

No entanto, o instituto baiano nunca conseguiu subsídio financeiro da parte do 

Imperador D. Pedro II, assim como não contou com a ajuda do governo da Província, 

desinteressado em apoiar uma agremiação acadêmica, em vista do imobilismo que 

caracterizou a política local durante o período de estabilidade do regime monárquico. Além 
                                                
56 Bacharel Manuel Correia Garcia — Professor aposentado, jornalista, político e advogado. Foi designado como 
tutor de Manuel Querino pelo Conselheiro Dantas, então juiz dos órfãos. Correia Garcia foi deputado pelo 
Partido Liberal. Doutor em filosofia pela Universidade de Turíngia, na Alemanha, foi enviado pelo governo da 
província da Bahia para graduar-se pela Escola Normal de Paris. Lecionou aritmética, desenho e caligrafia na 
Escola Normal da província Baiana, dispensado da sua cadeira em 1847. 
57 Silva, José Aldo Morais. (2006) Instituto Geográfico e histórico da Bahia: Origem e Estratégias de 
Consolidação Institucionais. (Tese Doutorado). Programa de Pós-graduação em História — UFBA. 
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disso, o contexto socioeconômico era dos mais conturbados devido à epidemia de colera 

morbus que assolou a província entre 1855 e 1856, provocando cerca de 36.000 mortes. Além 

da mortandade, a epidemia esteve associada a uma crise de abastecimento e a mudanças 

drásticas e repentinas de costumes. 

Dessa forma, o IHB acabou reconhecido como um luxo desnecessário, ou mesmo 

como uma ameaça ao governo provincial, por conferir visibilidade política aos seus 

integrantes, que podiam se beneficiar dessa instituição como instância de autopromoção no 

jogo da política local (SILVA, 2006). A instituição não resistiu e foi fechada em 1877. 

Após dezessete anos de fechamento do IHB, em 1894, surge o IGHB — Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia. Dessa vez, o contexto político e social era favorável à 

criação, na Bahia, de uma instituição que pudesse sustentar ideologicamente o papel do 

Estado no cenário nacional. A República recém-instaurada trazia consigo um forte apelo 

progressista, baseado nos princípios positivistas e na real expectativa de modernização do 

país. Ao mesmo tempo, o novo regime reordenou a participação das antigas províncias nos 

rumos da política nacional. Essa era uma questão preocupante para a elite política baiana, 

economicamente debilitada pela crise econômica iniciada em 1870 e cujos membros apoiaram 

de forma majoritária a monarquia. 

Transcorridos 12 anos da instalação do IGHB, o ajuste entre o poder executivo da 

união e a autonomia dos Estados permaneceria uma questão para os seus associados. Na ata 

da sessão aniversária, em 03 de Maio de 1906 — à qual compareceram como sócios o 

Professor Manoel Querino e o Dr. Silva Lima —, o então presidente, Cons. Antonio Carneiro 

da Rocha, em discurso tratou do projeto federativo nacional e salientou a forma peculiar como 

a federação dos Estados era praticada no Brasil. Declarou-se favorável à federação desde que 

esta garantisse a unidade sob um poder centralizador e o tratamento igualitário dos Estados 

(REVISTA do IGHB, nº 32, 1906). 

Enquanto ao IHGB, sediado na Corte, coube a missão de formatar uma História 

oficial, sustentando a união das províncias sob o centralismo do Estado Imperial pós-

independência, aos demais institutos cabia garantir as especificidades regionais e defender a 

hegemonia cultural de seus Estados (SCHWARCZ, 2011). 
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Ao IGHB, fundado em 1894, ano em que o país se preparava para o mandato do 

primeiro presidente civil da Republica58, cabia garantir o ajuste da Bahia ao novo projeto de 

nação. Buscava-se, através da história e dos saberes produzidos pela instituição, alcançar uma 

inserção positiva no cenário nacional, minimizando o enfraquecimento político e econômico 

do Estado. Segundo Silva (2006), o esforço em manter uma instituição exclusivamente 

dedicada ao saber representava a aptidão do Estado para engajar-se no projeto civilizatório 

republicano. O IGHB era visto como um sintoma legítimo da própria modernização em curso. 

Como foi visto, a mudança de regime colocou em evidência as instituições voltadas 

para o saber e para a produção intelectual, porquanto o governo recém-instaurado buscava 

legitimar-se através de novas interpretações da nacionalidade que consubstanciassem o seu 

projeto político. Este panorama influenciou positivamente as instituições literárias. A 

fundação da Academia Brasileira de Letras em 1897 e a sua instalação em 1905 em um 

palacete na Avenida Central — chamariz das reformas da Capital Federal — são exemplos 

claros desse estímulo positivo. 

Ademais, como salientou Schwarcz (2011), os Institutos Históricos Geográficos, 

fundados em vários Estados brasileiros entre a segunda metade do século XIX e o início do 

século XX, possuíam em comum a relação de dependência com o Estado, principalmente na 

forma de ajuda financeira. Desse modo, a descentralização de poder, proporcionada pela 

transformação das Províncias em Estados, tornou mais simples a busca por recursos dentro 

dos limites regionais do poder executivo. O centralismo do poder Imperial dificultara a 

iniciativa de criação do IHB, enquanto o federalismo Republicano favoreceu a retomada desse 

empreendimento, tornando mais simples a cata por subsídios públicos, mediante negociação 

com os governos dos Estados.59 

A recriação de um instituto histórico geográfico na Bahia tinha como estímulo a 

mudança de regime. Por essa razão, a sessão de instalação do IGHB, em 13 de maio de 1894, 

foi marcada pela dúvida em torno da total desvinculação para com o projeto do antigo 

instituto provincial, o IHB. De um lado, o eclesiástico Frei Carneiro defendia a memória do 

antigo instituto, insistindo que fosse mantida uma continuidade entre este e o IGHB, cuja 

inauguração deveria ser compreendida como uma restauração do Instituto havido à época 

                                                
58 Prudente José de Morais Barros, presidente entre novembro de 1894 e novembro de 1898, foi o primeiro 
presidente civil da República, sucedendo o mandato do Marechal Floriano Peixoto (1891, 1894), também 
conhecido como Marechal de Ferro. 
59 Este quadro favorável não impediu, todavia, que o novo instituto passasse por um período de instabilidade e 
crise financeira, devido aos poucos recursos recebidos do Estado, antes que viesse a ser aceito como instituição 
produtora de uma "história oficial". 
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imperial. Por seu turno, Severino Vieira, que viria a ser governador da Bahia em 1900, era 

contrário à associação do IGHB com a imagem do antigo instituto, alegando que este não 

poderia ser restaurado, já que deixara de existir havia dezessete anos sem deixar nenhum 

vestígio, com exceção do seu nome. 

Vale lembrar que o Frade Beneditino Francisco da Natividade Carneiro da Cunha foi 

integrante do antigo instituto, que, por sua vez, possuía entre os seus associados vários 

membros da Igreja Católica, e tivera como fundador o então Arcebispo da Bahia, D. 

Romualdo Antônio de Seixas. Por sua vez, Severino dos Santos Vieira era à época um dos 

fundadores do Partido Republicano Federalista (PRF). O que estava em jogo, na verdade, era 

a pertinência da vinculação do IGHB para com o antigo instituto provincial, cuja história 

estava sensivelmente vinculada à política do Império. Essa questão poderia parecer uma 

simples divergência entre os membros fundadores do novo Instituto, não fora esta relação 

com o contexto sociopolítico. No comunicado à imprensa, elaborado pelo corpo dirigente do 

IGHB, através do qual era notificada oficialmente a sua criação, não houve menção ao antigo 

instituto (SILVA, 2006). 

Segundo Silva (2006), o IGHB foi anunciado pelo corpo dirigente como uma 

instituição que visava equiparar a Bahia aos demais estados, abrigando uma organização 

voltada ao saber e, logo, ao aperfeiçoamento intelectual do estado. Dessa maneira, ficava 

subtendido que nunca existira na Bahia, ao olhar dos dirigentes do IGHB, uma instituição 

com as características que eles atribuíam ao novo instituto. Além disso, a criação do IGHB 

fora apresentada como uma consequência dos acontecimentos políticos — mais 

especificamente, do federalismo da República. Dentro desse contexto ideológico, a ligação 

com a antiga instituição provincial, cuja origem esteve relacionada à construção da 

nacionalidade durante o Império, mostrava-se impopular e prejudicial para a elite baiana que 

pleiteava uma inserção no contexto federalista. 

Ao assumir a função de aproximar o Estado da Bahia das intenções modernizadoras do 

regime republicano, esta instituição acabou obtendo grande apoio do governo e da sociedade 

civil, o que lhe possibilitou um destino longevo, bem distinto do fim precoce a que foi 

submetido o antigo IHB. 

A contenda entre o grupo de sócios identificados com o antigo instituto e a ala 

majoritária, que constituía a diretoria, foi resolvida com a decisão de instaurar a sessão 

aniversária de instalação no dia 03 de Maio, mesma data da fundação do IHB. A concessão 

dessa homenagem ao antigo instituto conseguiu apaziguar os ânimos dos membros 
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congregados em torno de Frei Carneiro, e não chegou a desagradar a ala progressista 

vinculada ao ideário da República — já que não constituía, de fato, o estabelecimento de um 

vínculo de continuidade entre o projeto dos dois institutos. 

Sendo assim, o IGHB foi fundado sob a égide da política modernizadora do novo 

regime, através de um discurso progressista que defendia que a Bahia, antiga capital colonial, 

seria introduzida à modernidade por efeito dessa instituição, cujo interesse pela história estava 

vinculado a uma missão civilizadora, razão pela qual não buscava constituir-se como uma 

casa da memória (SILVA, 2006, p. 10). 

A sociedade baiana buscava recuperar um lugar de destaque entre as capitais 

brasileiras, posição que fora perdida com o processo de retração econômica desencadeado a 

partir da década de 1870. O Instituto foi concebido como um instrumento para a superação do 

desprestígio socioeconômico do Estado, ao representar o interesse da sociedade baiana pelo 

conhecimento, pela racionalidade e pela civilidade, presentes em instituições congêneres 

espalhadas pelos centros urbanos do país. Percebe-se nessa afirmação a função pedagógica a 

qual estava destinado o IGHB. 

Por outro lado, o discurso a favor da adoção de uma cultura "civilizada e branca", 

propagado durante a fundação do instituto, deve ser entendido como um ajustamento às 

necessidades políticas do momento e não como um reflexo honesto das convicções 

ideológicas de seus integrantes. No contexto da sociedade baiana, o lastro identitário 

mantinha fortes ligações com a herança colonial e africana. No entanto, para consolidar as 

suas bases institucionais, o IGHB devia se alinhar às diretrizes progressistas do governo 

republicano. Este descompasso seria alvo de contradições e ambiguidades na memória 

histórica, construída através das pesquisas divulgadas em palestras e em artigos publicados na 

revista do instituto. 

4.2 O público do IGHB 
 

De acordo com Silva (2006), o IGHB constituiu um espaço elitista no contexto da 

sociedade baiana, possibilitando aos seus membros o reconhecimento social advindo da sua 

identificação como elite intelectual. Nesse sentido, pertencer ao IGHB era um sinal de 

prestígio. Como espaço identificado com o cultivo das letras, o instituto atraía famílias 

tradicionais empobrecidas com a crise econômica que sobreveio nas últimas décadas do séc. 
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XIX, que viam na filiação ao instituto uma forma de recompor o status familiar, outrora 

sustentado no poder econômico. 

Herdeiros de famílias aristocráticas empobrecidas com a crise do sistema agrário-

exportador procuravam na filiação ao IGHB a obtenção de honrarias relacionadas ao saber e à 

cultura letrada. Ao mesmo tempo, o instituto era um espaço que proporcionava o encontro 

entre a antiga aristocracia e os representantes da burguesia em ascensão. Esse relacionamento 

favorecia o soerguimento material dos herdeiros da aristocracia em crise — todavia legatários 

de títulos e de atributos de estirpe — mediante a obtenção de sinecuras do serviço público ou 

de casamentos com as famílias ascendentes. 

Este traço permite um paralelo com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), situado no Rio de Janeiro. Ao analisar o perfil dos seus sócios, Schwarcz (2011) 

destaca a reunião de políticos e proprietários de terra com literatos e pesquisadores de renome, 

o que sugere que o instituto carioca estava revestido da função de consagração da elite local. 

Para os integrantes da política e da elite econômica, o IHGB era um espaço de promoção 

pessoal; para pesquisadores e literatos, um local de projeção intelectual. Segundo Schwarcz 

(2011), o recrutamento dos sócios do IHGB estava pautado mais em determinantes sociais do 

que na produção intelectual dos pretendentes. Tratava-se de um espaço "marcado por uma teia 

de relações pessoais" (SCHWARCZ, 2011, p. 101). 

Do mesmo modo, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) era um centro 

voltado para o público elitista — mais precisamente para as elites urbanas letradas, que se 

diferenciavam da parcela iletrada da população tanto em termos dos valores e interesses 

socialmente compartilhados quanto pelas limitações impostas pelo analfabetismo. A 

alfabetização era um atributo indispensável ao enquadramento do público preferencial do 

Instituto, já que toda divulgação dos eventos e da produção do IGHB era feita através das 

mídias impressas e escritas, não existindo, no período, outros meios de comunicação, como o 

rádio. 

Em todo caso, mesmo entre a parcela alfabetizada, somente aqueles que possuíam uma 

cultura letrada empregada em funções especializadas eram tidos como interlocutores 

preferenciais do instituto. Cidadãos alfabetizados cujo hábito da leitura estivesse vinculado a 

funções técnicas incultas, como calcular ou escrever documentos, estavam excluídos do 

círculo de influência do IGHB (SILVA, 2006). 
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O seu público preferencial era composto por indivíduos dos segmentos ditos médios 

da sociedade, agregando profissionais liberais — como jornalistas, advogados, professores, 

farmacêuticos, pequenos comerciantes — assim como funcionários públicos. Muitos dos 

interlocutores do instituto que provinham dos segmentos médios e de profissões não tão 

prestigiadas nutriam um forte interesse em integrar o quadro de sócios e, muito 

provavelmente, acabaram por compor as fileiras da instituição (SILVA, 2006). Logicamente o 

ingresso como sócio concedia prestígio, equivalendo a um ingresso na elite intelectual do 

estado, além de possibilitar excelentes contatos profissionais. 

No entanto, devido ao aspecto reduzido da própria classe média baiana durante a 

Primeira República, estimada em 5% da população (SILVA, 2006), este grupo não chegou a 

ter um número expressivo no âmbito da instituição pelo menos até a década de 1930. Dessa 

forma, o IGHB circunscreveu a sua área de influência à elite econômica e tradicional. 

Constituiu-se em uma instância científica de saber que, de acordo com a crença cientificista 

do período, deveria oferecer as bases para as diretrizes políticas do Estado. Esse 

enquadramento institucional caminhava pari passu com a ação tecnocrática da política no 

âmbito Federal que se fez observar na campanha sanitarista liderada por Oswaldo Cruz e na 

reforma urbana chefiada por Pereira Passos na Capital Federal na primeira década do séc. XX. 

4.3 O IGHB e o projeto modernizador da República 
 

Segundo Silva (2006), o ano de fundação do IGHB, 1894, corresponde ao período de 

comprometimento dos seus membros com a integração da Bahia ao projeto de modernização 

nacional. Cabe considerar que o momento de luta pela consolidação institucional do IGHB, 

além de coincidir com as primeiras décadas da República, compreende também o momento 

identificado como Belle Époque, que pode ser caracterizado pela crença nos saberes 

científicos e na visão evolucionista da sociedade, de acordo com a qual a adesão aos modelos 

civilizatórios difundidos pelas nações europeias era um caminho seguro para a superação do 

atraso do país, cuja causa era identificada com as heranças do colonialismo ibérico e do 

escravismo. 

O ano de 1923 pode ser reconhecido como marco da consolidação institucional do 

IGHB. Foi apenas nessa data que o instituto inaugurou a sua sede própria. Por outro lado, o 

ano de 1946 marca a perda da sua supremacia como instituição aglutinadora da 

intelectualidade do estado, devido à fundação da Universidade Federal da Bahia. 
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Não por acaso, as comemorações pelo centenário da independência na década de 1920 

foram ocasiões em que o IGHB pôde expressar o prestígio alcançado junto à sociedade 

baiana, tendo em vista a sua consolidação paulatina, tecida ao longo dos anos, desde 1897, a 

partir do engajamento em questões prementes para o Estado (SILVA, 2006) e da valorização 

simbólica da Bahia, segundo os moldes do pensamento progressista republicano. 

No entanto, o processo de construção de uma identidade positiva da Bahia realizado 

através de um instituto, seguindo o ideal de modernização da República, expunha um aspecto 

contraditório: o problema da assimilação do passado colonial e da composição mestiça da 

população e da cultura local ao projeto civilizatório. Ao mesmo tempo em que os associados 

se esforçavam por resgatar a memória do período de pujança do estado, identificado com o 

Segundo Reinado, deviam reafirmar a relação da Bahia com o Federalismo Republicano: a 

missão de buscar uma identidade vanguardista se contrapunha — e ao mesmo tempo não 

podia prescindir — da memória dos tempos da Colonização e do Império. 

O modelo de civilização defendido pelo novo regime implicava a superação do 

passado colonial e depois monarquista. Tais origens eram tidas como causas do atraso 

nacional frente ao ideal europeu de modernidade. Aspectos como a industrialização 

incipiente, a insalubridade crônica das cidades e mesmo o caráter mestiço de nossa população 

eram identificados como sinais de anacronismo, cujas origens remontavam ao passado 

"bárbaro" da colonização ibérica escravista, assim como à permanência dessas estruturas 

durante o Império. 

Cabe destacar que a política imperial já havia posto em prática ações modernizadoras 

que visavam uma mudança de costumes no ambiente urbano como resposta às epidemias do 

final do séc. XIX. O incremento dos serviços públicos, assim como a interferência do governo 

na salubridade das cidades, remontam ao reinado de D. Pedro II. Nesse ponto, o contexto 

político republicano vai além, e se distingue pela exacerbação das expectativas relacionadas à 

adoção de um modelo de civilização. Essa crença teve como expressão a ação autoritária do 

poder público, amparada por uma lógica tecnocrática, onde prevaleciam os interesses elitistas 

amparados no discurso das ciências. 

A elite dirigente buscava estender os seus valores para toda a sociedade brasileira 

através de ações drásticas levadas a cabo pelo Estado, em campanhas sanitaristas e em 

grandes reformas urbanas. Os grandes planos de reformas urbanas identificavam o esforço de 

sintonia com o modo de vida europeu, constituindo a expressão mais clara da intenção em 

difundir padrões sociais identificados com a Europa. 
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Exemplos desses empreendimentos: a construção da nova capital mineira, Belo 

Horizonte, entre 1894 e 1897; as amplas reformas da Capital Federal, o Rio de Janeiro, entre 

1902 e 1906; as reformas de Recife e de Belém, entre 1909 e 1913, as de Porto Alegre, em 

1914, e as de Salvador, entre 1912 e 1916. 

Nesse contexto, as reformas urbanas estavam diretamente associadas às mudanças 

socioculturais — como a adoção de práticas relacionadas à saúde e à higiene, diretamente 

ligadas às discussões médicas, e outras referentes à moral burguesa. Esta última buscava reger 

o mundo do trabalho, incidindo especificamente sobre hábitos que pudessem destoar das 

relações condizentes com a adoção do trabalho assalariado. Algumas atividades econômicas e 

recreativas passam a ser identificadas como costumes ociosos que deviam ser combatidos. 

4.4 A ação literária de Manuel Querino através do IGHB: limites e possibilidades do 
mundo das letras na Bahia da Primeira República. 

 

Como foi discutido no item acima, o IGHB era um espaço que possibilitava aos seus 

associados a obtenção de notoriedade no meio intelectual. Embora tenha se definido como um 

centro voltado às elites urbanas letradas, fundado sob a égide do paradigma progressista da 

Primeira República, os trabalhos produzidos e divulgados através desta instituição revelam 

dilemas e ambiguidades no tratamento de questões consideradas incômodas para a sociedade 

baiana, notadamente a interpretação da herança africana e do legado político do período 

imperial. Uma análise da passagem de Manuel Querino por esta instituição é ilustrativa dos 

limites e das possibilidades abertas pelo contraditório meio letrado da Bahia na passagem do 

século XX. 

Este item investiga o modo como se constituiu o reconhecimento do escritor negro 

Manuel Querino (1851-1923) — líder sindical, modesto professor de desenho e funcionário 

público — como intelectual baiano, através da sua filiação ao Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia — IGHB. A maneira como os artigos de Querino se inserem na linha editorial da 

revista indica a sua trajetória pelo mundo das letras: de uma atuação restrita ao campo da 

História da Arte baiana a uma reflexão mais ampla no tocante às questões candentes para a 

intelectualidade do período, a partir da construção da memória da Independência na Bahia e 

de suas festas populares. Esse percurso sugere a tendência de superação de um discurso 

academicista e a gradativa demonstração de afinidade com a cultura popular de origem 
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mestiça e africana, encontrando como forma de mobilização a tessitura das tradições, dos 

costumes e dos personagens urbanos do passado. 

4.5 Manuel Querino: um "mestiço cultural" no meio elitista 
 

Uma das principais vias de divulgação do conhecimento produzido pelos sócios do 

IGHB era a publicação anual da sua revista. Manuel Querino contribuiu para este órgão entre 

1905 e 192360, ano do seu falecimento, com um total de 12 artigos. Para entender o tipo de 

ação intelectual desempenhada por Manuel Querino através dos artigos publicados na revista 

do IGHB, cabe investigar a maneira como os seus trabalhos se inseriram em sua linha 

editorial. 

Uma consulta aos volumes 31, 35, 36, 37-39, 40, 42, 45 e 48 da revista do instituto, 

onde foram publicados os artigos de Manuel Querino, sugere como eixo temático das edições 

a valorização da Bahia através de trabalhos sobre a história e a geografia do estado, a 

divulgação da biografia de baianos ilustres e a republicação de documentos históricos. Muitos 

artigos enaltecem o papel do estado na defesa da União nacional, seja como sede política da 

colônia, seja pelo papel desempenhado nas lutas pela independência. O "patriotismo" 

(decorrente dos feitos do estado nas lutas pela Independência) é sempre destacado como 

qualidade de baianos ilustres e como critério para avaliar as ações e o caráter de 

personalidades diversas.61 

De acordo com a análise de Schwarcz (2011) sobre o Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, o Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano e o Instituto Histórico 

Geográfico de São Paulo, concluímos que havia uma grande semelhança entre as funções 

prioritárias destes e as prerrogativas estabelecidas pelos sócios do instituto baiano, eram elas: 

o estudo da história do estado, a definição dos limites geográficos, a comemoração de datas 

cívicas, a catalogação e divulgação de documentos, a elaboração de biografias de 

personalidades ilustres do estado e o enaltecimento de feitos cívicos nas lutas pela 

independência. 

                                                
60O período de contribuição de Querino para a revista do IGHB praticamente coincide com a extensão da sua 
atividade como escritor em sua totalidade, entre 1903 e 1922, segundo Maria das Graças Leal (IGHB, 2009). 
61 Veremos adiante que ao criticar certas medidas do governo republicano em seus escritos, notadamente nos 
artigos que compuseram a série A Bahia de Outrora, Querino utiliza este argumento — a defesa do patriotismo, 
aceito entre as elites — para denunciar o enfraquecimento das festas populares de caráter cívico no espaço 
público. 
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A percepção deste eixo temático na revista do IGHB coaduna com as falas do 

presidente e do 1º secretário sempre que se trata das atribuições do instituto. Na sessão 

aniversária de 03 de Maio de 1905, em seu discurso, o presidente esclarece que são 

atribuições da instituição "celebrar datas importantes e honrar cidadãos ilustres". De acordo 

com o artigo 2º do novo Estatuto, divulgado no volume 40 de 1914, ano em que o IGHB é 

reformado após ter sofrido um incêndio: 

 

Os fins do Instituto são promover o estudo, animar o desenvolvimento e fazer a 
difusão da geografia e da história em todos os seus ramos e em todas as suas 
aplicações à vida social, política e econômica, especializando os seus trabalhos no 
que toca ao conhecimento do Estado da Bahia. (REVISTA do IGHB v. 40, 1914, 
Estatuto p. 1) 

 

Embora fosse membro fundador do IGHB, Manuel Querino começa a publicar na 

revista apenas em 1905, onze anos depois da sua fundação. Ele contava então 54 anos. Este é 

um momento de instabilidade desta instituição, como revelam os discursos do Presidente e do 

1º secretário na sessão aniversária de 03 de Maio de 1905, transcritos no volume 31 da 

revista, primeiro número a conter um artigo assinado por Querino. Em sua fala, o presidente 

Antônio Carneiro da Rocha reclama dos cortes e atrasos nas subvenções recebidas do Estado 

e da falta de apoio por parte do congresso baiano. 

Por sua vez, no relatório das principais ocorrências havidas no ano social da 

instituição, o primeiro secretário queixa-se do possível desânimo dos sócios, tendo em vista a 

escassez de trabalhos apresentados. Teria sido este momento de desprestígio pelo qual 

passava a instituição e a relativa indiferença de sócios ilustres o que possibilitou a entrada dos 

artigos de Querino na pauta da revista? Tratava-se de um intelectual negro, egresso das 

camadas populares e simples professor de desenho. Além disso, o seu envolvimento com a 

Causa Operária e a luta sindical coloca dúvidas sobre a sua inserção em um meio elitista 

como o IGHB. 

Bacelar (2009), ao comentar dois dos artigos de Querino divulgados na revista do 

IGHB, coloca em questão os meios pelos quais o autor se fez reconhecido entre a elite baiana, 

já que o seu perfil o definia claramente como intelectual egresso das camadas populares. Na 

perspectiva de Bacelar (2009), a trajetória de Querino o aproxima da figura do "mestiço 

cultural" que, para ocupar um lugar de destaque na sociedade, precisa forjar um universo 

próprio de reconhecimento social, ocupando um nicho intersticial entre a cultura de elite e a 

cultura popular. Bacelar acrescenta que, embora a modéstia e o uso de um discurso adequado 
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ao padrão hegemônico tenham garantido a Querino um lugar no mundo das letras, esta 

distinção, em relação aos seus pares de origem popular, não o alçou ao patamar dos doutores e 

dos cientistas do meio acadêmico. 

Uma boa pista para entender a participação ativa de Manuel Querino no IGHB e a sua 

proeminência como membro fundador desta instituição é a presença do Bacharel Manuel 

Correia Garcia como uma das três personalidades que estiveram à frente da fundação do 

primeiro Instituto Histórico baiano o IHB, existente à época do Império. Manuel Querino 

contava em torno de quatro anos de idade, quando o Professor da Escola Normal, Manuel 

Correia Garcia, foi nomeado seu tutor pelo Cons. Dantas, Juiz dos Órfãos em Salvador e 

Santo Amaro. Considerando que o IGHB, assim como os Institutos congêneres sediados em 

outras capitais brasileiras, constituiu um espaço marcado pelas relações pessoais 

(SCHWARCZ, 2011), é bastante provável que a inserção de Querino como sócio fundador 

tenha sido possibilitada pela influência de seu tutor junto ao primeiro corpo dirigente da 

instituição. 

De todo modo, a influência de Manuel Querino como sócio do instituto foi negociada 

através do trabalho de construção da sua legitimidade como intelectual. Analisando os artigos 

de sua autoria divulgados via IGHB, por ordem cronológica de publicação, torna-se 

perceptível um desenvolvimento segundo temas. Os cinco primeiros artigos tratam da história 

das artes na Bahia. Os dois primeiros, Os Artistas Baianos: indicações biográficas 

(REVISTA do IGHB, n. 31, 1905) e Contribuição para a história das artes na Bahia: José 

Joaquim da Rocha (sua naturalidade) (REVISTA do IGHB, n. 34, 1908) narram a vida e os 

feitos de artistas baianos dos séculos XVIII e XIX e se inserem na linha editorial do instituto 

através do interesse pela biografia de baianos destacados, como forma de enaltecimento da 

cultura do Estado. O terceiro artigo, Teatros da Bahia (REVISTA do IGHB, n. 35, 1909) e o 

quarto, Contribuição para a história das artes na Bahia: os quadros da Catedral (REVISTA 

do IGHB, n. 36, 1910), são dirigidos à história das artes no Estado, enumerando as antigas 

casas de espetáculo existentes na cidade e adentrando em uma polêmica acerca da autoria dos 

quadros pertencentes à Catedral. O quinto artigo, Notícia Biográfica de Manuel Pessoa da 

Silva (REVISTA do IGHB, n. 36, 1910), volta a se inserir na linha de estudo sobre a biografia 

de artistas da terra. 

Essa primeira série de artigos indica que Querino se fez reconhecido pelos seus 

colegas de instituto através de um enquadramento como intelectual da classe artística, 
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detentor de um conhecimento histórico e acadêmico voltado especificamente ao campo das 

artes, no qual ele desempenha também uma atividade profissional. 

Durante o período em que se deu a publicação dos cinco artigos acima citados (entre 

1905 e 1910) — que pode ser tratado como a primeira etapa da contribuição de Manuel 

Querino à publicação do IGHB — vários indícios sugerem que o instituto passava por uma 

crise. Na sessão aniversária de 1906, o presidente se queixa novamente do poder legislativo 

do Estado, que cortou das suas despesas o auxílio dirigido ao Instituto. Em 1909, o cargo de 

amanuense é retirado do quadro da fundação após a morte do funcionário encarregado, com o 

intuito de cortar gastos. Por fim, como indicativo mais claro do momento de desprestígio que 

enfrentava a instituição, o Presidente inicia o seu discurso na sessão aniversária de 1909 da 

seguinte forma: 

Ainda uma vez, cabe-me a honra de dirigir-vos a palavra, nesta comemoração de 
mais um ano de existência deste Instituto, tão útil, quanto abandonado até pelos 
próprios associados. (Revista do IGHB, n. 35, 1909) 

 

Esses indícios corroboram a hipótese, já exposta, de que Manuel Querino conseguira 

um espaço na revista graças ao vazio deixado pelo desânimo da maior parte dos associados, 

dadas as más relações que o IGHB estabeleceu com o Governo do Estado em um momento de 

instabilidade, no qual a instituição carecia ainda de um reconhecimento contundente por parte 

da sociedade baiana. O discurso proferido pelo amigo Antônio Viana em 13 de maio de 1928, 

data na qual Manuel Querino foi homenageado pelo IGHB com um retrato colocado em sua 

galeria de Honra, relembra os dias de enfraquecimento pelos quais passou a instituição e a 

presença assídua de Querino, a despeito do desinteresse manifestado pela maior parte dos 

sócios: 

Conheci-o, aqui, nesta casa quando ameaçada pelo marasmo de um grupo de 
desajudados sócios. O Instituto era, assim, na feição de centenas de sociedades que 
vivem do registro da tradição, e, somente, nisto... 

Querino jamais lhe faltou com a contribuição mental. Era dos assíduos, dos poucos, 
que vieram até os dias precursores do triunfo atual. Não pôde vê-lo, ao Instituto, no 
apogeu sonhado. (VIANA, 1928) 

 

O ápice desse momento de crise se deu entre 1911 e 1913, quando a publicação da 

revista ficou suspensa por três anos. Em 1913, finalmente foi publicada a produção referente 

aos nºs 37, 38 e 39 da revista, em um único exemplar com apenas 230 páginas62. A comissão 

                                                
62 Os outros volumes estudados possuem em média 200 páginas para a produção de cada ano da instituição, em 
separado. 
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encarregada, então composta por Theodoro Sampaio, Torquato Bahia e Bernardino de Souza, 

prestou esclarecimentos sobre o atraso da publicação, elencando como motivos as condições 

financeiras do instituto, a morte do 1º Secretário, Dr. João Torres, e o incêndio sucedido de 

roubo que vitimou o instituto na noite de 14 de Setembro de 1913. 

Não por acaso, esse é o primeiro exemplar a conter um artigo de Querino sobre um 

tema fora do campo das artes: Episódio da Independência (REVISTA do IGHB, n. 37-39, 

1911-1913), publicada a 1ª parte também no Jornal de Notícias em 28 de julho de 1913, e em 

22 de setembro do mesmo ano a 2ª parte. Trata-se de um texto em torno da memória do Dois 

de Julho. Este será um tema explorado pelo autor em vários escritos e que servirá como ponto 

de partida para a proposição de uma identidade regional. Revisando os fatos históricos, o 

autor acabava propondo os ritos adequados à memória desta data cívica. 

Era uma prática comum a outros institutos a escolha de um evento da história como 

eixo da narrativa de uma identidade nacional ou regional. No caso do IHGB, situado na 

Capital Federal e fundado sob a proteção do Segundo Império, a emancipação política do 

Brasil em relação à metrópole portuguesa, em 1822, foi o tema de grande parte dos artigos de 

história produzidos por seus sócios. A independência era o evento conformador da 

nacionalidade. Por sua vez, o Instituto Arqueológico Geográfico Pernambucano elegeu as 

revoltas que levaram ao fim do domínio holandês na região como experiências fundadoras de 

uma identidade da província. Da mesma forma, as pesquisas históricas realizadas no âmbito 

do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo valorizavam o fenômeno do bandeirantismo 

como evento central da narrativa nativista paulista. A grandeza e o crescente poderio 

econômico e político do estado de São Paulo era remetido à origem desbravadora e laboriosa 

dos bandeirantes. 

Como data cívica mais importante para o estado, o instituto baiano priorizou a 

expulsão das tropas portuguesas da Bahia em 02 de julho de 1823, quase um ano após o brado 

de independência proferido por D. Pedro I a 07 de setembro de 1822. Em torno deste evento 

se formaria a narrativa histórica do estado — e a defesa de sua importância no cenário 

nacional, como resposta à predominância do eixo centro-sudeste na conformação da política 

federal. A partir de 1913, Manuel Querino começa a publicar trabalhos sobre a memória deste 

episódio, ora revendo dados sobre os acontecimentos passados nos últimos momentos da luta, 

ora tratando da história das comemorações desta data, iniciadas no ano consecutivo às lutas 

pela independência na Bahia. O interesse em tratar da história dos atos comemorativos em 

torno do Dois de Julho, e não só da história do próprio combate, é uma característica original 
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dos estudos de Manuel Querino, quando comparados a outros trabalhos produzidos sobre o 

mesmo tema, na esfera do IGHB. 

Note-se que, no artigo Episódio da Independência, publicado em pleno momento de 

crise institucional, Querino encontra a primeira brecha para se expressar via IGHB sobre um 

tema que extrapola o campo das artes e permite adentrar em uma discussão candente para seus 

compatriotas. Esta fase de instabilidade pela qual passa o IGHB pode ter favorecido certo 

desvio da produção dos seus associados em relação ao discurso oficial encabeçado pelo 

governo republicano. Seria esse fato um indício do percurso trilhado por esse mestiço, órfão, 

modesto professor e funcionário público na construção de um espaço no campo intelectual? 

A busca por parâmetros para abordar esta questão pode conduzir à obra As Regras da 

Arte. Nela, Bourdieu desenvolve os fundamentos para uma teoria da produção artística, a 

partir da gênese e estruturação do Campo Literário na França do século XIX, tendo como 

exemplo central o empreendimento estético de Flaubert (1821-1880). Ainda que soe 

contraditório, o trabalho de reconstrução do Campo Literário — entendido como a dimensão 

estrutural na qual se engendram os modos de reconhecimento e consagração dos artistas e de 

suas obras — tem como cerne a redescoberta da ação individual de Flaubert no seu esforço 

para forjar o seu próprio lugar dentro do campo e de se autoproclamar sujeito da sua obra. 

Nesse sentido, a proposta de análise colocada por Bourdieu avança além do impasse 

provocado pelo estabelecimento de uma relação de causalidade entre obra artística e meio 

social, ao fazer emergir o investimento dispensado no ato artístico e a ação social 

empreendida na escrita literária. 

De modo análogo, a passagem de Manuel Querino como sócio fundador do IGHB, e 

como colaborador da sua revista, sugere o esforço empreendido pelo autor na construção da 

sua persona como sujeito de uma obra de peso acadêmico. O seu reconhecimento no meio 

letrado inicia-se com a sua aceitação como artista e acadêmico do Liceu de Artes e Ofícios e 

da Escola de Belas Artes. Aproveitando o espaço editorial da revista do IGHB, em um 

momento de instabilidade da instituição, o autor percebe aos poucos os atributos que ele pode 

reivindicar para si, no sentido de forjar um espaço como intelectual. 

Em 1914, o IGHB começa a se soerguer, este é o ano da sua reinauguração. O nº 40 da 

revista, publicado naquele ano, passa a conter gravuras. A contracapa da revista estampa uma 

foto da nova fachada do instituto e o anexo traz a publicação do seu novo Estatuto. Nesse 

exemplar de monta, com caráter comemorativo, Querino volta a publicar um artigo inserido 

no campo da História das Artes intitulado A Litografia e a gravura. Essa publicação sugere 
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que o autor é convidado a fazer uma participação comme il faut, instado novamente a atuar em 

um terreno onde a sua produção já é consagrada, tendo em vista o momento de reajustamento 

da instituição. O seu artigo é ilustrado com quatro gravuras que são reproduções de litografias 

de 1835. 

A presença de gravuras confere certo destaque ao artigo de Querino por conter a 

aplicação da nova tecnologia de impressão que, a partir desse volume, passa a ser utilizada na 

revista. Nesse mesmo ano, a impressão de gravuras e clichês constitui uma inovação entre os 

jornais, como o Jornal de Notícias de Salvador. Por outro lado, cabe pontuar, acerca da 

passagem do autor como membro do instituto e do tipo de reconhecimento que a sua 

contribuição à revista prenuncia, que a pompa recebida pelo seu artigo, em exemplar que 

possui caráter comemorativo, corrobora a reafirmação do seu papel como intelectual da classe 

artística, capacitado a tratar de temas restritos à história da arte. 

Após essa publicação, Querino atua em vida em mais dois números da revista, 

voltando a explorar temas fora do campo das artes: Primórdios da Independência (REVISTA 

do IGHB n. 42, 1916) e Candomblé de Caboclo (REVISTA do IGHB n. 45, 1919). No 

primeiro, o autor desenvolve uma reflexão sobre os motivos que levaram às lutas pela 

Independência, creditando-as a uma reação natural ao excesso de tirania imposto pela 

metrópole. Nesse sentido, não se trata de uma novidade em termos da ação do autor 

desempenhada na revista, tendo em vista a publicação anterior do artigo Episódio da 

Independência, dedicado ao mesmo tema. Além disso, em 1916, Querino já tinha publicado a 

série de artigos A Bahia de Outrora nos jornais de Salvador e acabava de publicá-la em livro, 

consolidando o seu reconhecimento como "estudioso" da história e das tradições. Embora este 

reconhecimento tenha se construído através de outros meios de publicação, especificamente 

os jornais, ele contribuiu para criar um espaço mais diverso para a sua participação na revista 

do IGHB. 

Por seu turno, o artigo Candomblé de Caboclo é totalmente original quanto ao tema 

abordado, e representa uma atuação inovadora de Querino via IGHB. Segundo Bacelar 

(2009), excetuando os escritos de Nina Rodrigues, essa era a primeira vez em que o tema era 

trazido à baila. Manuel Querino interpreta as origens do candomblé de caboclo como produto 

da fusão dos elementos supersticiosos do europeu, do ameríndio e do africano, o que enseja 

uma visão sincrética igualitária que contrastava com os discursos em voga nas academias de 

medicina e nas escolas politécnicas, as quais adotaram os princípios do racismo científico e do 

evolucionismo positivista. De todo modo, o autor tinha como pretexto, para execução dessa 
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interpretação original, uma oferta, feita ao instituto pelo coronel Arthur Atahyde, de objetos 

outrora pertencentes a um Candomblé de Caboclo da cidade. Quanto à abertura obtida pelo 

autor para o tratamento desse tema, deve-se levar em conta a publicação da sua obra de maior 

vulto no que tange ao estudo da cultura africana no Brasil, O colono preto como fator da 

civilização brasileira — memória apresentada no 6º Congresso Brasileiro de Geografia em 

Belo Horizonte e publicada em separata na Bahia em 1918 — antecedida pela comunicação A 

Raça Africana e seus costumes na Bahia — publicada nos anais do 5º Congresso Brasileiro de 

Geografia, realizado em 1916 em Salvador. Estas comunicações provavelmente abriram um 

precedente para a aceitação do seu artigo sobre o Candomblé de Caboclo na revista do IGHB. 

Voltando às considerações feitas por Bacelar (2009), podemos considerar Manuel 

Querino como um "mestiço cultural", que não possui os fatores de distinção necessários para 

ser incorporado a elite intelectual, mas forja um espaço dúbio entre o saber elitista e a cultura 

popular. Vemos na contribuição do autor à revista do IGHB as brechas que ele utiliza para 

explorar temas de cunho histórico e etnográfico, permitindo estender a sua militância como 

intelectual identificado com as classes populares para dentro do meio culto baiano, à época 

representado pelo IGHB. Nesse esforço de reconhecimento, Querino consegue utilizar a sua 

vinculação às camadas menos abastadas da população — consideradas pelas elites como 

classes "incultas"— como um fator positivo para a construção da sua imagem como 

"estudioso das tradições", ao mobilizar a ideia de um conhecimento prático, no que se refere à 

cultura popular, possibilitado por uma vivência junto a este segmento social. Cabe ainda 

explorar as limitações impostas por esse reconhecimento. 

A partir de 1914, o IGHB começa a se soerguer, beneficiando-se do auxílio do 

Governo do Estado. A revista do instituto passa a ser publicada pela Imprensa Oficial do 

Estado a partir do nº 42, de 1916. Os relatórios do primeiro secretário da instituição contêm 

agradecimentos constantes ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa. Os relatórios 

mencionam desde doações de material de secretaria e expediente, passando pelo 

financiamento de eventos promovidos nas datas comemorativas da Independência do Brasil e 

da Bahia, até o custeio completo da publicação da revista. 

Em 1923, o IGHB recebe uma nova sede situada na Avenida Sete de Setembro, 

justamente o local que se tornou o grande chamariz das obras de remodelação da capital 

baiana lideradas por Seabra entre 1912 e 1916. A nova sede foi inaugurada como monumento 

comemorativo ao centenário da libertação da Bahia, preconizando a consolidação do IGHB 

como órgão produtor do saber legítimo junto à sociedade baiana. O Instituto angaria as graças 
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do Estado e se alinha com a elite imobiliária, através do empresário Guilherme Guinle, que 

passa a figurar entre a categoria de Sócio Grande Benemérito, posto criado para agraciar a 

iniciativa de figuras abastadas que fizessem doações de grande vulto ao instituto. J. J. Seabra, 

agora em seu segundo mandato, ocupa o posto de Sócio Benemérito da instituição, devido ao 

apoio do Estado na construção da nova sede. 

Para Silva (2006), o período entre a fundação do IGHB, em 1894, e o momento de 

aquisição de uma sede própria, em 1923, deve ser compreendido como etapa de luta pela 

consolidação institucional e de busca por legitimidade frente ao poder hegemônico. Esse 

período coincide com a contribuição de Querino à revista do instituto. A partir de 1923, o 

IGHB consolida a sua ligação com o projeto de modernização nacional defendido pelo regime 

republicano, que preconizava a superação radical dos tempos da colônia e do Império. 

Manuel Querino falece no dia 14 de fevereiro de 1923. No exemplar da revista nº 48, 

referente à produção do instituto do ano de 1923, foram publicados, post-mortem, três artigos 

seus. Trata-se de um exemplar longo, com 547 páginas, voltado à comemoração do centenário 

da independência: quase todos os artigos tratam desse tema. Um dos artigos de Querino 

publicados nesse exemplar está inserido nessa linha: Notícia Histórica sobre o 2 de julho de 

1823 e a sua comemoração na Bahia. Nesse artigo o autor não se restringe a uma revisão dos 

acontecimentos históricos envolvendo a batalha do Dois de Julho. A maior parte do texto é 

dedicada à memória dos festejos populares durante os anos que sucederam à Independência e 

durante todo o período Imperial, especialmente a segunda metade do séc. XIX.  

A temática das festas populares é um meio pelo qual o autor expõe uma identificação 

com as práticas da população negra e mestiça e reflete sobre as mudanças urbanas, 

denunciando o fim de determinadas tradições identificadas com o período Imperial, 

decorrente da atuação repressora do governo republicano. Não obstante, este é o único artigo 

com esse teor que foi publicado na revista do IGHB, o que sugere certas limitações que o 

conservadorismo institucional imputava tacitamente à produção de Querino. 

Os outros dois artigos post-mortem divulgados nesse exemplar são: Um baiano ilustre 

— Veiga Muricy — onde se rememora a produção de Querino como biógrafo e estudioso da 

história das artes — e Os Homens de cor preta na História. Este último revela mais uma vez a 

perspicácia de Querino como intelectual mestiço que busca reconhecimento no meio elitista. 

Aproveitando o interesse professado pelo IGHB em honrar os baianos ilustres, o autor traz 

para dentro do meio culto, dominado pela identificação com a cultura europeia, uma 

compilação biográfica de baianos negros que tiveram destaque na sociedade de seu tempo, em 
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ramos diversos: intelectuais, militares, médicos, políticos, farmacêuticos, sacerdotes e 

professores. De acordo com Bacelar (2009), Querino antecipa, com esse artigo, uma das 

estratégias adotadas pela militância do movimento negro que se estrutura a partir da década de 

1930. O autor reagia contra a invisibilidade do negro na história a partir da constituição de um 

panteão de homens de cor que pudesse inspirar as gerações futuras. 

Em todo caso, é preciso considerar que esse artigo aparece na revista do IGHB no ano 

de falecimento do autor, junto com mais dois artigos. O que talvez indique que a aceitação 

desse tema só foi possível pelas honras que a morte desse associado demandava por parte da 

instituição. 

Outro aspecto relevante no que tange ao reconhecimento de Manuel Querino como 

intelectual e colaborador da revista é a forma como o seu trabalho é apresentado por outros 

associados, a exemplo da nota introdutória ao artigo Um baiano ilustre — Veiga Muricy e da 

nota de pé de página, transcrita abaixo, adicionada ao artigo Notícia Histórica sobre o 2 de 

julho de 1823 e a sua comemoração na Bahia: 

 

O Professor Manuel Querino, esforçado investigador das coisas antigas da Bahia, 
não chegou a terminar este trabalho. A morte o surpreendeu, inclemente e traiçoeira. 
(Nota in: Querino, 2009, p.81) 

 

Na nota acima, Querino é qualificado como "esforçado investigador", pondo em 

evidência o seu autodidatismo e demarcando o seu distanciamento em relação aos que à época 

eram reconhecidos como "cientistas" — preferencialmente os bacharéis e doutores egressos 

das faculdades de Medicina e de Direito. O seu campo de estudo — história das artes, eventos 

e tradições populares — é desvalorizado ao ser qualificado como interesse pelas "coisas 

antigas da Bahia". Na introdução ao artigo Um baiano ilustre — Veiga Muricy a natureza do 

seu trabalho é descrita de forma menos depreciativa como "trabalho histórico-literário". No 

entanto, essa qualificação continua a pontuar um hiato entre a produção de Querino e os 

estudos acadêmico-científicos no campo da História. O texto dessa introdução salienta 

também a "operosidade fecunda" do autor, o que contribui para reforçar a imagem do 

autodidata esforçado. A introdução esclarece que este trabalho foi a última leitura feita por 

Querino em uma reunião no IGHB e que a sua publicação no exemplar da revista deve-se a 

uma homenagem prestada ao companheiro. 
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Ao analisar o tipo de inserção dos representantes negros no Brasil e nos Estados 

Unidos no campo político e intelectual durante a primeira metade do século XX, Antônio 

Sérgio Guimarães (2004) escolhe Manuel Querino (ao lado de Edson Carneiro, atuante na 

Bahia na década de 1930) como um exemplo emblemático do intelectual negro moderno, que 

consegue negociar a sua inserção no establishment branco como folclorista ou antropólogo 

autodidata, tomando a "cultura" e os "costumes" africanos como fonte do seu trabalho. Um 

tipo de inserção que demandava muito jogo de cintura, no sentido de evitar uma postura 

subserviente ou uma recorrência excessiva ao apadrinhamento por parte de brancos influentes. 

Os Institutos Históricos e os Congressos (Afro-Brasileiros e de Geografia) eram os espaços de 

consagração que eles podiam acessar, ao passo que a legitimidade dos mesmos como 

intelectuais baseava-se no acesso privilegiado aos informantes e às fontes de sua pesquisa 

(Guimarães, 2004). No caso de Querino, o seu contato com os artistas baianos e com os 

integrantes das camadas menos abastadas da população, bem como a sua própria vivência no 

meio popular, balizavam os seus estudos no campo da história, das artes e das tradições. 

Outro modo de mapear o espaço ocupado por Querino como sócio do IGHB é através 

dos postos que ele preencheu como integrante das comissões para gerenciamento das funções 

do instituto. Os membros das comissões eram eleitos, a princípio, para um mandato anual; a 

partir de 1914, as eleições passaram a ocorrer de dois em dois anos, conforme a reforma do 

Estatuto. 

Querino ocupou o cargo de membro da comissão de Filatelia, Numismática e 

Cerâmica durante nove anos consecutivos, entre 1900 e 1909. No entanto, os manuscritos das 

atas das sessões do instituto indicam que Querino tinha interesse em ocupar outras comissões, 

como exemplificam as eleições do ano de 1900. Nesse ano, Querino foi indicado com 1 voto 

para a comissão de estatística, 1 voto para comissão de topografia e 10 votos para a comissão 

de Filatelia, Numismática e Cerâmica, para a qual foi deveras eleito (atas das reuniões dos 

sócios do IGHB, manuscritos do arquivo Theodoro Sampaio). As funções da comissão de 

Filatelia, Numismática e Cerâmica eram: dar parecer e organizar objetos históricos recebidos 

pelo instituto — no caso, selos, moedas, medalhas e artefatos em cerâmica. A indicação de 

Querino para essa comissão sugere mais uma vez o seu reconhecimento entre os membros do 

instituto como artista e estudioso prático. 

Excepcionalmente, nas eleições de 1910, Querino foi eleito para compor a comissão 

de Biografias, juntamente com os Doutores Satyro Dias e Guilherme Rebello. Essa posição 

poderia indicar um ganho de status por parte de Querino junto aos membros mais atuantes do 
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IGHB, tendo em vista que os apontamentos biográficos de baianos ilustres eram atividades 

prioritárias para o instituto. Todavia, como já foi mencionado anteriormente, o IGHB passou 

por uma crise institucional entre 1910 e 1913, o que pode ter favorecido o destaque 

temporário de Querino em determinadas funções, por conta do desinteresse de boa parte dos 

associados. Ainda durante o período de crise, Querino é indicado para compor a comissão de 

Mapas, Plantas e Retratos, cujo escopo intelectual era mais amplo que às possibilidades de 

atuação da comissão de Numismática, Filatelia e Cerâmica. Embora a sua função estivesse 

restrita a dar parecer e organizar documentos, os objetos em questão abriam uma interface 

com campos acadêmicos de maior prestígio, como a Geografia e a Engenharia. 

Passado o período de maior crise institucional e com a reforma do Estatuto em 1914, 

as comissões foram redistribuídas entre os seguintes tópicos: Admissão de Sócios; Fundos e 

Orçamentos; Estatutos e Revista; Manuscritos e Autógrafos; Geografia; História. Desse ano 

em diante, Querino passa a compor a comissão de Manuscritos e Autógrafos, desempenhando 

uma função que, ao menos a princípio, denota menos prestígio. 

Ou seja, as comissões de Admissão de sócios, de Fundos e Orçamentos e de Estatutos 

e Revista têm como atribuições o desempenho de funções centrais à vida do instituto como a 

manutenção do corpo de associados, o balanço dos haveres e dos gastos, a salvaguarda aos 

princípios do instituto e a organização da revista. A comissão de Manuscritos e Autógrafos 

diz respeito ao acompanhamento de documentos recebidos pela diretoria para compor o 

acervo do instituto. Trata-se de uma atividade intelectual, mas ao mesmo tempo prática. As 

comissões de Geografia e História lidam com objetos e documentos que possibilitam um 

campo amplo de análise, aberto pelo próprio teor do reconhecimento dessas cátedras no 

âmbito científico. Por outro lado, a comissão de Manuscritos e Autógrafos compreende a lida 

com documentos cujo caráter é restringido pelo próprio teor do material. 

Até aqui constatamos o espaço ambíguo que Querino ocupava como integrante do 

IGHB. Como foi visto, os anos que compreendem a ação de Querino junto ao IGHB, como 

associado e colaborador da revista, coincidem com o período de legitimação da instituição 

junto à sociedade baiana, de acordo com Silva (2006). Entre o ano de sua fundação, 1894, e a 

inauguração da sua sede própria em 1923, o IGHB vai gradativamente se consolidar como 

instituição ligada ao Estado que sedia a produção de um ideal de modernização. É o que se 

pode inferir a partir de uma comparação da história dessa instituição, cuja influência está 

restrita ao âmbito regional, às análises feitas por historiadores que trataram da modernização 

sociocultural desse período no âmbito nacional. 
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Herschmann & Pereira (1994), ao investigarem o processo de consolidação de um 

paradigma moderno no Brasil na passagem do século XIX para o XX, consideram que a 

promulgação da constituição republicana desencadeou um processo de burocratização, no 

qual tomaram parte as elites, com o intuito de montar um aparato institucional como sede da 

produção de um universo cognitivo modernizante. É este o papel que o IGHB vem ocupar de 

forma definitiva a partir de 1923.  

Uma vez que Manuel Querino falece também no ano de 1923, é dado imaginar que, 

caso não houvesse falecido, a sua produção viria a sofrer outros tipos de ajuste para ser aceita 

nesse veículo. Em outras palavras, uma vez consolidada a articulação do IGHB com o projeto 

de modernização do Estado Republicano — e consideradas as suas implicações em termos da 

adoção de uma proposta de higienização social — talvez Querino tivesse que mobilizar outro 

tipo de enquadramento para continuar a ocupar o espaço como colaborador da revista. 

Quanto à trajetória de Manuel Querino como intelectual que busca o IGHB como 

espaço de consagração, percebe-se que a sua aceitação como escritor se deu de forma mais 

relevante no terreno da História da Arte. Não por acaso, este é o campo no qual o autor 

professa de forma mais clara a sua vinculação ao ideal de modernização ora vigente, como 

herança da sua passagem pelo contexto acadêmico da Escola de Belas Artes. Segundo Nunes 

(2007), Querino apreende a sua concepção sobre arte e o seu conhecimento sobre História da 

Arte em uma escola nos moldes do movimento denominado Academicismo, que chegou ao 

Brasil com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816, e à Bahia a partir da 

fundação da Escola de Belas Artes da Bahia, em 1877. 

Por sua vez, em sua incursão pelo tema histórico da independência, Querino se alinha 

ao empreendimento levado a cabo por outros integrantes do IGHB, como Braz do Amaral, no 

sentido de inscrever na memória nacional as lutas emancipatórias que ocorreram na Bahia 

entre 1822 e 1823 (ALBUQUERQUE, 2009). Com o enaltecimento dos feitos heroicos do 

passado, buscava-se reverter a perda de visibilidade do Estado no cenário nacional durante a 

Primeira República. 

No que concerne à narrativa dos fatos históricos, a abordagem de Querino não é 

inovadora, com exceção do modo como interpreta os motivos da guerra na Bahia — qual seja, 

como uma consequência direta do sofrimento do povo sob o jugo da metrópole lusitana. É 

apenas na segunda parte do artigo Notícia Histórica sobre o 2 de julho de 1823 e a sua 

comemoração na Bahia, publicado no ano do seu falecimento — na qual o autor narra os 

festejos populares ocorridos por ocasião da comemoração dessa data cívica — que se pode 
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destacar o aspecto inovador e quase subversivo da sua escrita. Segundo Albuquerque (2009), 

o autor narra os eventos festivos dando ênfase aos códigos locais de patriotismo, conferindo 

visibilidade à participação popular e enaltecendo o simbolismo do caboclo. 

Dessa forma, é possível perceber que, mesmo dentro do contexto limitado e 

conservador do IGHB, Querino utiliza, de forma muito sagaz, os temas aceitos pelo instituto 

para veicular, nas entrelinhas, o seu engajamento como membro do movimento operário, 

como defensor do trabalhador africano e como intelectual identificado com a cultura popular. 

De todo modo, quando comparamos o teor das críticas diretas ao governo republicano 

presentes em seus artigos divulgados na imprensa63, podemos inferir que o IGHB, para 

Querino, serve mais como espaço de reconhecimento e obtenção de capital social do que 

como espaço de mobilização, no que concerne às três grandes vertentes de luta do autor: a 

defesa da classe artística e trabalhadora, a preservação das antigas tradições baianas e o 

reconhecimento do trabalhador africano como fator de desenvolvimento para a civilização 

brasileira. 

4.6 Outras trajetórias e o IGHB: Silva Lima e Xavier Marques 
 
 

Até aqui procuramos mostrar como a passagem de Manuel Querino pelo IGHB indica 

a permeabilidade dessa instituição, a despeito do perfil elitista do seu público, recrutado entre 

a elite letrada urbana. A filiação dos trabalhos produzidos em seu âmago aos pressupostos 

progressistas vigentes na Primeira República não pôde apagaras contradições e ambiguidades 

presentes na construção da memória regional da Bahia — Capital da colônia portuguesa, 

berço de uma cultura mestiça com forte influência africana. Em paralelo à consolidação do 

IGHB como sede do saber oficial, vinculada às diretrizes progressistas do governo 

republicano, permaneceu latente a noção de tradição, pela qual se pretendia valorizar a Bahia 

como cadinho da fusão étnica que originou a cultura nacional. 

A maior parte da intelectualidade baiana do período histórico em questão passou, 

forçosamente, pelo IGHB em sua trajetória pelo mundo das letras, a exemplo do médico Silva 

Lima e do jornalista, literato e político Xavier Marques. Silva Lima filiou-se ao IGHB em 11 

de agosto de 1901; as atas das sessões ocorridas no instituto durante os anos de 1906 e 1907 

registram a sua presença. As suas memórias — publicadas sob o título A Bahia de Há 66 

                                                
63 Veremos isso adiante, a partir da análise dos artigos que compuseram a série A Bahia de outrora. 
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Anos no Jornal de Notícias entre 31 de janeiro e 13 de fevereiro de 1907 — foram reeditadas 

na Revista do IGHB nº 34, em 1908. Silva Lima atuou também como palestrante no IGHB, 

segundo informações contidas na homenagem feita pelo orador do instituto, Braz do Amaral, 

em 1909, revista do IGHB nº 36, em discurso dedicado aos sócios falecidos naquele ano. O 

Dr. Silva Lima era, à ocasião, Sócio Benemérito do IGHB; morreu com 84 anos. 

Por sua vez, o escritor Xavier Marques se tornou sócio do IGHB em 18 de maio de 

1902. É possível localizar contribuições suas à revista do instituto tanto na fase de 

consolidação do mesmo — entre 1894 e 1923 (SILVA, 2006), na qual houve certo abandono 

por parte dos sócios — quanto na fase de maior estabilidade institucional, nas décadas de 

1920 e 193064. Em 1910 Xavier Marques recebeu do instituto uma solicitação para realizar 

um estudo sobre a vida do poeta abolicionista Castro Alves. Esta encomenda foi 

originalmente remetida ao Dr. Manuel de Brito; contudo, em razão da sua morte, o estudo foi 

confiado a Xavier Marques (Revista do IGHB nº 36, 1910, ata da 163ª sessão). A respeito 

desta pesquisa biográfica requerida pelo IGHB a Xavier Marques, é interessante pontuar a 

vinculação que se estabelece entre biografista e biografado. Este é um ponto destacado por 

Schwarcz (2011) ao analisar a produção de biografias pelo Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro. 

Para Schwarcz, as biografias serviam para atribuir notoriedade não só às 

personalidades biografadas, como também aos escritores incumbidos de recompor os feitos de 

suas vidas. Aos biografistas cabia a distinção de perpetuar o seu nome ao lado da alcunha de 

grandes personalidades. Manuel Querino teve o seu nome associado aos artistas baianos e aos 

homens de cor ilustres da Bahia, reforçando a sua imagem como líder operário e intelectual 

negro. Xavier Marques projeta a sua imagem como escritor e literato ao se vincular à figura 

de Castro Alves como seu biógrafo. 

Outra questão para a qual devemos atentar é a passagem simultânea de Manuel 

Querino, Silva Lima e Xavier Marques pelo IGHB, em determinado período, como prova do 

contato havido entre estes intelectuais e indício de possíveis permutas. Em manuscrito 

pertencente à Coleção Manuel Querino da Biblioteca Rui Barbosa do IGHB, consta uma lista, 

escrita do próprio punho de Querino, com nomes de conhecidos e figuras importantes do 

cenário político e intelectual da Bahia, os quais foram presenteados com exemplares da 

                                                
64Exemplos: Marques, X. (1913) As Relíquias do Padre Anchieta. Revista do IGHB, nº 37-39, 1911-1913; 
Marques, X. (1914) As Relíquias do Padre Anchieta (continuação). Revista do IGHB, nº 40, 1914; Marques, X. 
(1928) Castro Alves no decênio de sua morte. Revista do IGHB, nº 54, 1928; Marques, X. (1928) Manuel 
Botelho de Oliveira: um poeta em quatro línguas. Revista do IGHB, nº 54, 1928. 
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segunda edição do livro Artistas Baianos, de 1916, e da primeira edição de O Colono Preto 

como Fator da Civilização Brasileira, publicado em 1918. Entre os nomes presentes nas duas 

listas65, encontra-se o de Xavier Marques, que, à época, já era Deputado Estadual, redator 

chefe e diretor do jornal O Democrata e, provavelmente, redator não declarado do Diário 

Oficial — haja vista a sua relação com o grupo político de J. J. Seabra e acusações a respeito 

publicadas no Diário da Bahia66. Estes atributos faziam de Xavier Marques uma figura 

proeminente no mundo literário e excelente contato para divulgação de um novo livro escrito 

por autor baiano, o que justifica a sua inclusão na lista daqueles que receberam os livros 

Artistas Baianos e O Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira diretamente do 

próprio autor, Manuel Querino. 

A presença simultânea de Silva Lima, Manuel Querino e Xavier Marques no IGHB 

também é indicativa das trocas intelectuais havidas entre estes escritores, no que tange à 

memória da sociedade baiana. Estes três autores foram leitores e ouvintes recíprocos das 

obras que produziam através do instituto, divulgadas oralmente em palestras e tertúlias, e 

impressas na revista. 

4.7 Conclusão : 
 

Neste capítulo e nos dois anteriores abordamos os principais meios de atuação da 

intelectualidade baiana e as mudanças pelas quais eles passaram na transição da sociedade 

imperial e escravista para a República. As fontes utilizadas foram os estudos historiográficos, 

os textos de contemporâneos da época, bem como os escorços biográficos dos integrantes da 

nossa amostra, especialmente, as informações a respeito da trajetória profissional dos 

mesmos. Desse modo, foi possível apresentar ao leitor os dados mais significativos da 

biografia dos intelectuais estudados67, ao mesmo tempo em que abordamos a sua forma de 

atuação nos espaços consagrados à lida intelectual na cidade de Salvador. Com isso, visamos 

                                                
65 A lista de agraciados com exemplares do livro Artistas Baianos contém mais de 126 nomes e foi datada em 10 
de novembro de 1916. Segundo Athayde Pereira (1932) Manuel Querino obteve o suporte de políticos baianos 
para a segunda edição deste livro: “Muito o auxiliaram na sua publicação em segundas edições os Exms. Srs. 
Drs. Miguel Calmon e José Marcelino de Souza, de quem foi sempre ele amigo e admirador” (ATHAYDE 
PEREIRA, 1932, p. 24). A lista de pessoas que receberam o livro O Colono Preto como Fator da Civilização 
Brasileira contem mais de 187 inscritos. 
66 "Em nota do tipo ‘consta que... ’ do Diário da Bahia, Salvador, 29 de jun. 1918, diz-se que X. M. ‘aos gordos 
subsídios de deputado ajunta os proventos de redator do órgão do partido e ainda os de redator clandestino do 
Diário Oficial, tudo isso a despeito de sua invalidez como oficial da secretaria da Câmara, de que é par, e da 
pensão dessa invalidez decorrente... ’" (Salles, 1969, p. 165, nota 25) 
67 Com exceção de Cardoso de Oliveira, cuja biografia será mais bem apresentada no item 5.5., por questões 
relacionadas à própria trajetória do autor. 
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destacar as principais características destas “personalidades baianas” em suas contribuições 

como intelectuais, entendendo que o qualificativo “intelectual” só obtém sentido a partir da 

ação em determinados círculos de convivência, e pelo engajamento em temas prioritários que 

servem como janelas à compreensão da sociedade da época. 

Também foi possível adentrar no modo como a modernidade — percebida na 

introdução do novo modo de vida respaldado na crença progressista — atingiu os nossos 

intelectuais a partir de mudanças nos meios onde atuavam, pondo em relevo os seguintes 

temas: a) A desarticulação sofrida após a instauração do novo regime, quando as duas 

bandeiras de luta, o abolicionismo e o movimento republicano, já não funcionavam como 

centros de convergência. b) O isolamento em relação ao público, gerado pela modernização 

da imprensa, notadamente, pela substituição dos textos opinativos, ensaísticos e literários por 

notícias, reportagens e entrevistas. c) O retraimento político provocado pelo alinhamento de 

órgãos como o IGHB às novas prerrogativas do Estado republicano e pelo interesse dos 

herdeiros das antigas oligarquias escravistas por atividades político-partidárias, com fins a 

alcançar boas colocações nos quadros estatais68. 

Cumprimos até aqui o objetivo da primeira parte do trabalho: investigar a vida 

intelectual em Salvador e o modo como mudanças nesta dimensão constituíram um ponto 

fundamental da experiência que caracterizou uma ruptura com o passado. Nos próximos 

capítulos abordaremos a segunda parte da nossa investigação dedicada à analise de conteúdo 

de uma publicação de cada autor, na qual abordamos o modo como eles apontam mudanças 

na vida urbana da cidade. Entendemos que as alterações nos modos de convivência no espaço 

urbano constituem um aspecto fundamental da experiência que caracterizou o progresso, tão 

almejado quanto temido. 

  

                                                
68 Questão que será também discutida em item que aborda o contexto de produção da obra A Bahia de Outrora, 
em relação à trajetória profissional de Manuel Querino. 
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5. ESFERA PÚBLICA, ESPAÇO COMUM: 
COMO A MODERNIDADE ABALOU A 

"ÁGORA" BAIANA. 
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A época não é mais da candeia de azeite para alumiar, do navio a vela para viajar, da 
mulher de capona para contar. A época é de eletricidade para iluminar, do aeroplano 
para voar, do repórter para informar. O primeiro jornal da Bahia é a cadeirinha de 
arruar. O de hoje tem que ser o automóvel. O cinema, onde, em minutos, todos os 
acontecimentos e seres passam animados, substituiu a porta da botica ou da loja do 
capelista, onde as ocorrências e as pessoas ficavam escalpeladas.  

(CARVALHO, 2008, p. 56-57) 

 

O desabafo do jornalista Aloísio de Carvalho, transcrito acima, sintetiza aspectos que 

correspondem ao modo como a modernização sociocultural interferiu na vida cotidiana, desde 

a perspectiva da camada intelectual. Mudanças que foram compreendidas como o advento da 

modernidade na entrada do século XX, no contexto urbano brasileiro, foram vividas, 

principalmente, através de novas formas de relacionamento entre estranhos no espaço público, 

e novos modos de atuação na esfera pública. Nesta perspectiva, espaço público e esfera 

pública conformam uma única dimensão, em analogia com a Ágora grega — praça que 

abrigava, a um só tempo, discussões políticas sobre o destino da polis e trocas econômicas 

triviais. No testemunho de Aloísio de Carvalho, os meios de comunicação, os transportes 

públicos, os tipos urbanos e os espaços de convivência entre citadinos, estranhos entre si, são 

igualmente formadores da vida pública, por engendrarem a construção de um mundo comum.   

As correspondências traçadas pelo jornalista são reveladoras por indicarem o modo 

como as mudanças concorreram para a substituição, e possível desaparecimento, de práticas, 

personagens e ambientes do passado e antecipa elementos que iremos investigar nos textos 

dos escritores que compõem a nossa amostra.  

A simetria entre a "candeia de azeite para alumiar" e a "eletricidade para iluminar", 

assim como a proporcionalidade entre "o navio a vela para navegar" e o "aeroplano para 

voar", como seu correlato moderno, são comparações que não soam estranhas. Por outro lado, 

a paridade entre "a mulher de capona para contar" e "o repórter para informar" soa peculiar e 

introduz as particularidades históricas do modo como a modernidade — vivida a partir das 

inovações tecnológicas da passagem do século XIX para o XX — interferiu na vida cotidiana 

da cidade de Salvador. A mulher de capona ou velha da capona era uma personagem da vida 

urbana de Salvador, à qual todos os narradores da nossa seleção foram sensíveis, com exceção 

de Silva Lima, o que lhe valeu as críticas de Anna Bittencourt, no que se refere à ausência 

desse tipo nas suas memórias da Bahia por volta de 184069. 

                                                
69 Os trechos das obras de Anna Bittencourt , Cardoso de Oliveira e Manuel Querino onde se encontram 
descrições das “mulheres de capona” ou “velhas de caponas” estão separadas no ANEXO B. 
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Nos artigos a que já me referi sobre a Bahia de há 66 anos, houve omissão desta classe 
de mulheres [as mulheres de capona], então ainda muito numerosa. (BITTENCOURT, 
1992 p. 105)  

 

Este tipo urbano se distinguia primeiramente pelo seu vestuário, uma longa capa em 

cor escura, roxa ou preta, que lhe cobria todo o corpo, encimada por um capuz em formato 

peculiar. Este traje dava-lhe a impressão de pertencer a uma denominação religiosa, o que de 

fato não ocorria. Essas senhoras assim se vestiam por vontade própria. Eram espécies de 

beatas, mas prestavam serviços de benzedeiras e tinham acesso aos lares de classe média. 

Transitavam entre o ambiente religioso e o doméstico. Eram mal vistas por servirem como 

mensageiras, transportando bilhetes proibidos de namorados e mexericos de toda sorte. 

Na simetria traçada por Aloísio de Carvalho, os boatos contados pelas Mulheres de 

Capona, em tempos do Império, estavam para as informações do repórter, em tempos de 

modernidade, como práticas análogas. O autor saudosamente chama atenção para uma época 

na qual a confabulação da vida comum, a configuração narrativa a dotá-la de sentido, 

pertencia a uma dimensão comezinha, rompida, posteriormente, pela técnica e especialização 

da profissão do repórter.  

 
O primeiro jornal da Bahia é a cadeirinha de arruar. O de hoje tem que ser o automóvel. 
O cinema, onde, em minutos, todos os acontecimentos e seres passam animados, 
substituiu a porta da botica ou da loja do capelista, onde as ocorrências e as pessoas 
ficavam escalpeladas. (CARVALHO, 2008 p. 56-57) 

 

Ao comparar o jornal à cadeirinha de arruar — primeiro transporte público utilizado 

em Salvador, uma liteira conduzida por uma parelha de escravos — e depois ao automóvel, 

Aloísio de Carvalho enfatiza a crueza da velocidade como prerrogativa das relações 

modernas. A rapidez no transporte e na notícia, a narrativa animada do cinema, onde os 

acontecimentos se resolvem em minutos, substituem a narrativa de um mundo comum, 

outrora mais restrito e íntimo, tecido em práticas de convivência diária, como as conversas na 

porta das boticas e as resenhas na loja do capelista. O mundo comum é também outro, 

alargado pelas linhas de telégrafos, constituído por uma teia de relações que se estende por 

continentes. O capitalismo industrial, com sua produção veloz e volumosa, conectou as 

pessoas dos diferentes hemisférios em sua teia comercial; o incremento das transações 

financeiras pôde modificar a vida do cidadão em uma velocidade até então desconhecida. Sem 

falar nas consequências trágicas, porém globalizadas, da primeira grande guerra na Europa, 
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que também concorreu para estender o mundo comum, a teia social na qual o brasileiro 

passou a se reconhecer, via um pertencimento tecido e sustentado pelos novos meios de 

comunicação e de mídia. 

Os escritos de Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e 

Cardoso de Oliveira são testemunhos do abalo gerado pelas transformações nas formas de 

socialização e construção de um mundo comum: a passagem para um ambiente urbano onde 

se instauram relações impessoais, onde o espaço público adquire outra conotação, no qual as 

mulheres são convocadas a participar, onde as divisões sociais são tecidas não mais por 

hereditariedades, mas setorizadas no espaço, em bairros predominantemente burgueses e 

outros proletários.  

Nos capítulos seguintes iremos analisar o modo como os escritores baianos refletiram 

sobre estas questões em seus textos. Antes de iniciarmos esta análise de conteúdo achamos 

indispensável abordar o contexto de produção e divulgação dos textos que serão analisados. 

Complementando o panorama da atividade intelectual na Bahia, especificamente em 

Salvador, apresentado nos capítulos anteriores, investigaremos o feito que estas obras70 

constituíram como parte da trajetória intelectual dos seus autores: o momento das suas vidas 

no qual se dedicam a esta escrita, o possível papel que estas obras desempenham em suas 

carreiras, contribuindo para a sua inserção no meio intelectual. 

 A pesquisa segue por este caminho, em parte motivada por um objetivo 

metodológico, qual seja: investigar a atuação dos intelectuais baianos no contexto de 

modernização da vida cotidiana em Salvador, na passagem para o século XX, que implica 

tratar as obras como ações específicas destes agentes.  Em paralelo a este objetivo, a pesquisa 

atende a uma preocupação de ordem epistemológica, considerar a especificidade destes textos 

como fontes de análise. Entendemos que os próprios textos são parte da realidade que 

“retratam”, os impressos são cristalizações de uma ação que ocorreu no passado, a 

mobilização dos seus autores na esfera pública, em conjunto com outros agentes, tais como 

editores, diretores de jornal e públicos-alvo.  

Desse modo, percebemos que para responder a questão chave desta pesquisa, qual 

seja: de que modo a intelectualidade baiana viveu e narrou a modernidade na passagem do 

século XIX para o XX — modernidade entendida como a introdução de um novo modo de 
                                                
70 Os textos em questão são: A Bahia de Há 66 Anos: reminiscências de um contemporâneo, Silva Lima; Longos 
Serões do Campo, caderno de memórias de Anna Bittencourt; A Bahia de Outrora: vultos e fatos populares, de 
Manuel Querino; Boto e Cia (1897), republicada como O Feiticeiro (1922), de Xavier Marques e Dois Metros e 
Cinco: costumes brasileiros (1905), de José Manuel Cardoso de Oliveira. 
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vida nas cidades, implementado, principalmente, a partir de reformas urbanas e da 

regulamentação sobre as práticas no espaço público — não devemos nos restringir a uma 

análise interna do conteúdo dos seus textos, alargando esta análise para o contexto de atuação 

destes intelectuais, e compreendendo estas obras como uma ação dos mesmos. 

Seguimos as diretrizes de pesquisas feitas no âmbito da Historiografia e das Ciências 

Sociais que, lançando mão da literatura e de memórias pessoais como fontes de dados, têm 

levantado questionamentos sobre a apropriação deste tipo de documento. Tais 

questionamentos envolvem uma desconfiança sobre o aspecto ficcional, íntimo e engajado 

dos mesmos, pondo em questão a sua “veracidade”. A dúvida acerca do potencial dessas 

obras como fontes históricas conduz à seguinte pergunta: que tipo de questão pode ser 

respondida a partir da apropriação da literatura e de escritos pessoais? Que tipo de história é 

configurada quando nos apoderamos desse tipo de fonte? 

O historiador e teórico Roger Chartier (2000, 2002, 2003) propõe uma das respostas 

possíveis a estas perguntas. Ao chamar atenção para a leitura como uma prática social e 

histórica — logo, como um campo de estudos da historiografia — Chartier salienta que as 

obras literárias, como objetos produzidos pela ação humana, destinados à utilização em um 

determinado contexto de troca social, têm, como tal, a sua própria história como documento. 

A sua trajetória é reveladora de um conjunto de práticas, historicamente situadas, relacionadas 

à escrita e à leitura (Lyon-Caen & Ribard,2010). 

Nos itens seguintes apresentamos as informações encontradas sobre o contexto de 

produção das obras, as demandas às quais seus autores buscavam atender, o que elas 

representam como ação em um dado momento de suas vidas e como esta ação está remetida à 

construção da memória da Bahia do século XIX. Em alguns casos, será possível destacar 

aspectos sobre a recepção destas obras, como no caso das memórias produzidas por Silva 

Lima e do romance escrito por Cardoso de Oliveira. 

A coletânea de crônicas de Manuel Querino e o romance de Xavier Marques merecem 

ser contextualizados, levando-se em conta as mudanças que sofreram ao serem revistos em 

novas publicações. Ambos foram entregues ao público com novas conotações, ao serem 

republicados durante a vigor intelectual de seus autores e, portanto, sob a ingerência dos 

mesmos. Nesta pesquisa, foi possível atentar que, em analogia com a trajetória de seus 

autores, as obras literárias são remetidas a nichos diferentes dentro do mercado das letras, na 

Bahia e no Brasil. Essa mudança de enquadramento ocorre a partir da republicação das obras 
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em mídias diferentes (do jornal para o livro), ou em recopilações das mesmas por ocasião de 

novas edições, no mesmo meio impresso.  

Desse modo, torna-se interessante a abordagem da trajetória dessas obras, na medida 

em que o crivo de seus autores interferiu na segunda publicação das mesmas, sugerindo 

mudanças no modo de inserção destes no meio intelectual da Bahia e do Brasil. A trajetória 

das obras sugere os desafios vividos pelos escritores na luta para manterem-se atuantes em um 

meio que, como vimos, passava por mudanças significativas.  

Por fim, neste esforço de contextualizar os textos como ações de seus autores, 

recorremos a comparações entre as suas formas de narrar. Ou seja, faremos contraponto entre 

as diferentes posturas que eles assumem como narradores diante do objeto narrado, a Bahia do 

Segundo Império, relembrada sob o impacto das medidas modernizadoras implantadas pelos 

governos republicanos.  Comecemos pelo contexto de produção e publicação das memórias 

do médico Silva Lima, entre os intelectuais da nossa amostra o mais ancião. 

5.1 O que representou para Silva Lima a publicação de suas reminiscências da Bahia de 
antanho? 

 
No dia 15 de janeiro de 1907 o Jornal de Notícias publicou uma nota de homenagem 

ao "Dr. J. F. Silva Lima", conhecido médico clínico e presidente do Conselho Sanitário, pelos 

seus 81 anos. Uma quinzena depois, em 30 de janeiro, o jornal comunicou aos seus leitores 

que a partir do exemplar seguinte, na parte dedicada ao folhetim, seriam publicadas "as 

reminiscências de um erudito contemporâneo" sobre o que era a Bahia de há 60 anos atrás, "a 

Bahia das cadeirinhas de arruar" em contraste com a Bahia de então —"dos meninos que 

fumam, dos moços de flor ao peito, das senhoras que saem sozinhas às suas compras, a Bahia, 

enfim, da eletricidade" (Editorial, Jornal de Notícias30/01/1907, p. 1). No exemplar seguinte 

foi publicada a primeira folha de A Bahia de Há 66 Anos, assinada por Senex, pseudônimo 

escolhido por Silva Lima. 

Não é fácil tarefa recordar fatos, usos e costumes de uma época já bastante afastada, e 
compará-los com os da atualidade. A memória é falível, e no quadro que tentarei 
desenhar da vida comercial, econômica e social desta cidade, há mais de meio século, 
em confronto com a de hoje, a qual o progresso inevitável da civilização imprimiu 
alterações e contrastes que lhe mudaram completamente o aspecto, faltarão, 
naturalmente, alguns retoques e feições que a vista retrospectiva através de um passado, 
que já vai longe, não pôde descortinar na bruma que envolve os acontecimentos 
remotos. (LIMA, 1907, p. 93) 
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As memórias de Silva Lima foram escritas de forma diletante. A sua publicação não 

representou para ele um feito que viesse lhe garantir uma colocação como escritor — o 

mesmo não se pode dizer a respeito da coletânea de crônicas A Bahia de Outrora, de Manuel 

Querino, e do romance O Feiticeiro, de Xavier Marques. Em 1907, Silva Lima já era pessoa 

pública consagrada, tanto pela popularidade adquirida como médico clínico71quanto como 

colaborador na imprensa em avisos sobre saúde pública, relacionados à atividade do Conselho 

Sanitário, e como membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Notoriedade garantida 

também pela atuação como colaborador da Gazeta Médica da Bahia entre 1866 e 1869. 

Silva Lima vivia já o crepúsculo da existência, vindo a falecer em 1910, três anos 

depois da publicação das suas reminiscências sobre a Bahia da primeira metade do século 

XIX. Com este escrito, Silva Lima teria atendido ao pedido de um dos diretores do jornal: 

 

Inábil cronista, embora, tentarei, todavia, satisfazer, como puder, as reiteradas 
solicitações de um dos principais diretores do Jornal de Notícias. (LIMA, 1907, p. 93-
94) 

 

É possível que o pedido feito por um dos diretores do jornal tenha sido motivado pela 

intenção de recolher os relatos de um querido ancião, admirado pelos amigos como narrador 

de verve irônica e memória irretocável que, naquele tempo, já sofria com a perda de visão, a 

qual, gradativamente, iria impossibilitar a sua escrita. Como testemunhou o seu amigo Braz 

do Amaral: 

Tinha o que se pode chamar o genuíno humorismo de um fino e espirituoso observador, 
trabalhando por todas as impressões que podem sensibilizar o homem, na qualidade que 
possuía, de velho e procuradíssimo clínico. 

Entremeava o repertório, variadíssimo dos seus casos de ciência com anedotas em que 
se percebia, ora o sal ático, ora uma ponta de ironia, ora uma nota de tristeza. 
(AMARAL, 1909, p. 109) 

[...] 

Ocorria algumas vezes em nossa presença um fato desses tão comuns na vida; e se 
especialmente pertencia ao grupo dos que têm algo de ofensivo ou desagradável às 
naturezas delicadas e boas [...], embora não o declarasse ele logo, sentíamos, nós que o 
conhecíamos, lhe não passara despercebido, e, às vezes muito tempo depois, a sua fiel 
memória vinha fotografá-lo com exatidão, acentuando-lhe o toque humano, apiedado ou 
sarcástico que a palheta irônica ou melancólica do artista de gênio sabe dar na cor 
própria em que se vai esbater o que lhe feriu a alma. (Ibid., p.111) 

[...] 

Nos últimos tempos da sua existência viveu profundamente triste. 
                                                
71 A esse respeito conta Braz do Amaral: “[...] nenhuma pessoa de importância, pode-se dizer, haver morrido na 
Bahia, durante bons trinta anos, sem que tivesse aparecido junto à sua cama a figura alta e respeitável daquele de 
cujas opiniões ninguém duvidava, [...] quando se impunha alguma dificuldade a pergunta intra e extra 
profissional era sempre: "O Silva Lima já viu?", "Que é que diz o Silva Lima?" (AMARAL, 1909, p.108). 
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Naquele cérebro observador passava-se um trabalho intenso, pois só com os seus 
pensamentos vivia. 

"Estou quase cego, atirado aí para um canto, como um objeto inútil [...]. Não posso ler 
nem escrever. É o que mais me tortura. Se pudesse fazer isso me sentiria feliz." (Ibid., 
p.111-112) 

 

O papel que o médico ocupava socialmente, naquele período, é um aspecto a ser 

levado em conta na contextualização das recordações de Silva Lima, como parte da 

preocupação com a modernização e da reflexão sobre os hábitos do passado, que ele 

compartilha com os demais escritores aqui reunidos. As ciências aplicadas, especialmente a 

engenharia e a medicina, serviram para consubstanciar medidas modernizadoras 

empreendidas pelo Estado Republicano; tiveram um papel essencial na divulgação de novos 

conceitos e na prescrição de uma nova conduta no espaço público, condizente com a 

apropriação de um modelo europeu e norte-americano de civilização. 

 

Talvez um dos exemplos mais significativos dessa intervenção junto à sociedade seja o 
da medicina na Belle Époque que, aliando-se à estratégia desse Estado "modernizador", 
esbarrou nos hábitos e condutas dos que repetiam a tradição familiar herdada do tempo 
do império. (HERSCHMANN & PEREIRA, 1994, p.27) 

 

A medicina forneceu subsídios para legitimar os programas do Estado: noções 

médicas eram empregadas na compreensão dos males da sociedade. Nas palavras de Lilia 

Schwarcz: 

[...] Mediante a introdução de um vocabulário médico, que escapa dos receituários para 
alcançar as análises da realidade social, aparece uma nova compreensão e representação 
da sociedade. Esta é então entendida tal qual "um corpo doente...", cabendo ao médico a 
responsabilidade de "sanal-a de seus males, cural-a de suas doenças mais arraigadas”. 
(GAZETA MÉDICA DA BAHIA, 1886:22 apud SCHWARCZ, 1991, p.200) 

Não se trata de pensar no indivíduo, mas na "coletividade", na nação enfraquecida e 
carente de intervenção. (SCHWARCZ, 1991, p.200) 

 

Um traço marcante da perspectiva lançada por Silva Lima sobre a Salvador dos 

tempos do Império é o distanciamento em relação ao passado relatado. Ele é abordado através 

da exterioridade de um narrador que, embora tenha presenciado os fatos idos, emite uma voz 

situada em valores do seu momento presente, com base em um ponto de vista enraizado na 

Salvador do século XX. Aquela cidade de outrora não fala através de um narrador que dela 

faça parte; a voz narrativa pertence a um universo alheio ao da narração. O autor elabora de 

forma absoluta a ruptura entre o presente e o passado. Para ele, este último corresponde a uma 

"sociedade já morta" em relação a uma nova cidade onde "o progresso inevitável da 
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civilização imprimiu alterações e contrastes que lhe mudaram completamente o aspecto" 

(LIMA, 1907, p. 93). 

Cabe pontuar que todo ato de lembrar o passado — e, mais precisamente, de 

configurar a memória em um escrito — constitui uma tomada de posição em relação ao 

presente. O fato de Silva Lima apropriar-se do passado de tempos do Império como um modo 

de vida que passou sem deixar vestígios na sociedade baiana do século XX possivelmente 

revela a sua filiação ao pensamento evolucionista em voga nas duas Faculdades de Medicina 

e, de maneira mais geral, em todos os centros acadêmicos existentes no país à época, 

especialmente os de ciências aplicadas. Esta filiação é sugerida no modo como o autor tece o 

fechamento da crônica: 

 

O estado da civilização atual é, em grande parte, devido à outra abertura dos portos, não 
decretada, mas imposta pela força irresistível do progresso — a comunicação rápida a 
vapor pelas linhas de transportes atlânticos, e pouco depois pelos telégrafos, que 
multiplicaram e estreitaram as nossas relações com os centros cultos do mundo 
civilizado, por mais de meio século. O que será ela daqui a 66 anos, comparada com a 
de hoje? (LIMA, 1907 p. 117). 

 

No trecho acima, Silva Lima faz alusão ao progresso como uma lei que determina um 

desenvolvimento contínuo, retilíneo e universal. Tal concepção esteve presente no 

evolucionismo social de autores como Hebert Spencer. Cabe salientar que o evolucionismo de 

Spencer, assim como o positivismo de Comte, introduzidos no meio intelectual brasileiro a 

partir de 1870, foram apropriados para formar, nos moldes de uma filosofia política, um 

contraponto ao romantismo e ao idealismo conservador, que asseguravam a nacionalidade 

construída sob o segundo Império. O positivismo serviu, muitas vezes, como rótulo para uma 

conduta de oposição à monarquia. Mas foram principalmente as ideias provenientes do 

evolucionismo de Spencer — como organismo social, instabilidade do homogêneo, força do 

indivíduo, lei do progresso e evolução social — que consubstanciaram a defesa da democracia 

liberal com base em uma argumentação científica. Essas ideias irão repercutir nas escolas, 

influenciando uma mocidade até então mais literária que científica. A princípio, apenas os 

militares, médicos e engenheiros se entregavam aos estudos científicos. 

A primeira manifestação do positivismo no Brasil ocorre dentro da Faculdade de 

Medicina da Bahia, a partir da apresentação da tese Plano e Método de um Curso de Filosofia 

pelo Dr. Justiniano da Silva Gomes, em 1844 (Ribeiro Jr., 1984). No Rio de Janeiro 

Benjamim Constant pontifica na Escola Normal, da qual é fundador, e na Escola Militar, onde 
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transmitia as bases do positivismo à juventude. Esses centros acadêmicos cumpriram a função 

de difusores dessas ideias, que viriam se ajustar aos anseios das classes médias urbanas e ao 

descontentamento de parte da oligarquia agrária em relação ao regime monárquico. A 

mudança para o regime republicano, e as reformas de costumes que ele viria introduzir, 

seriam reconhecidos como parte inevitável do processo evolutivo das formas "reais" de 

organização social. 

Dentre os autores aqui estudados, Silva Lima é o único que compreende a sociedade 

baiana do período imperial como um estágio superado da história. Nos outros autores é 

possível perceber uma nota de saudosismo (como no caso de Xavier Marques em O 

Feiticeiro), a defesa da permanência de valores familiares tradicionais (nas memórias 

particulares de Anna Bittencourt, endereçada aos seus progênitos), ou ainda a idealização 

positiva deste passado como contraponto à injustiça social, à inautenticidade, à 

superficialidade e à ausência de liberdade que caracterizam a vida urbana em Salvador na 

Primeira República (em escritos de Manuel Querino). Cardoso de Oliveira, diplomata, egresso 

da faculdade de Direito de Recife, apesar de não compartilhar do saudosismo ou da esperança 

de restauração do modo de vida da Salvador-província do Império, constrói, através de uma 

elaboração estereotipada, o tom positivo daquela vida pitoresca pregressa. 

A nota sombria e remota com a qual Silva Lima recobriu os "fatos, usos e costumes" 

da província baiana revelou-se uma voz não uníssona, despertando críticas de dois intelectuais 

baianos que se manifestaram em notas publicadas no Jornal de Notícias, nos exemplares que 

sucederam à finalização da publicação de A Bahia de Há 66 Anos. 

Um deles foi José de Oliveira Cardoso, sócio do IGHB e diretor da Biblioteca Pública. 

Sob o pseudônimo de Juvenis, ele, no Jornal de Notícias de 27 de fevereiro de 1907, 

manifestou-se a respeito das considerações que Silva Lima tecera acerca da Imprensa dos idos 

de 1840 — as recordações de Silva Lima foram publicadas quinze dias antes, em 13 de 

fevereiro de 1907. Juvenis contestou a seguinte assertiva: 

 

O jornalismo pode-se dizer que, comparado com o de hoje era rudimentar, em números 
de órgãos de publicidade e em importância política ou social. (LIMA, 1907, p. 116). 

 

Em resposta, José de Oliveira Cardoso enumera quatro importantes periódicos 

existentes à época do Correio Mercantil — único diário registrado por Silva Lima — 

fornecendo os endereços, os nomes dos proprietários e outros dados sobre a tipografia onde 
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eram impressos. Entre os periódicos destacados estavam a Gazeta Comercial da Bahia e a 

Escola Domingueira, impressos na tipografia de Manuel Antônio da Silva Serva, primeira 

editora particular do Brasil, sobre os arcos de Santa Bárbara, no Comércio72. José de Oliveira 

Cardoso lembra, ainda, terem existido 71 órgãos da imprensa na "Cidade da Bahia" entre 

1840 e 1850, além de outros dados sobre o desenvolvimento da imprensa no período retratado 

por Silva Lima, por ele desconsiderados. Relembra o rio-grandense Guedes Cabral, polêmico 

jornalista que fundou na Bahia, entre outros jornais políticos, o Guaycurú (1842-1859) — o 

qual, apesar de sua orientação política abertamente republicana, conseguiu elogios de Pedro 

II, pelo seu papel político. 

Essas "minudências" sobre a imprensa baiana nos idos de 1840, desconsideradas por 

Silva Lima, são ressuscitadas por José de Oliveira Cardoso em uma clara resposta ao escrito 

daquele, com o fim de concluir que: 

 

Tudo isso prova exuberantemente que o jornalismo não era naquela época tão 
rudimentar, quanto se afirmou, e seja-nos permitido acrescentar que havia liberdade de 
imprensa e muito influía esta na política, como nos costumes, tendo contribuído ela para 
o grau de prosperidade em que estamos. 

Fator poderoso do progresso, a imprensa tem agido incessantemente para o seu 
desenvolvimento; como tem refreado os agentes do poder público em seus ímpetos de 
arbitrariedade e violência. (CARDOSO, 1908, p. 119-120) 

 

Atentemos para dois pontos do trecho acima destacado. Primeiro, a ênfase acerca da 

liberdade de imprensa existente no passado; segundo, a sua influência na política, no sentido 

de conter possíveis arbitrariedades dos governantes. Esta resposta à perspectiva negativa 

sobre a imprensa dos idos de 1800 adotada por Silva Lima, quando comparada a outros 

escritos do período — como as crônicas de Manuel Querino, reunidas na coletânea A Bahia 

de Outrora, onde há várias críticas à República — mostrar-se-á parte de uma tendência: a de 

confrontar as coibições políticas e sociais, constantes nos primeiros anos da República, com a 

relativa liberdade de expressão desfrutada no período imperial, supostamente atrasado. 

Cabe ainda lembrar que para os intelectuais que fizeram parte da "mocidade do 

império" e entraram na vida pública através do envolvimento nas pugnas correntes na 
                                                
72A imprensa se instala na Bahia em 1811, a partir de uma missiva enviada pelo Conde dos Arcos em 24 de 
dezembro de 1810 para D. João VI, em resposta à qual o rei permite que o negociante português Manoel Antônio 
da Silva Serva funde uma oficina de imprensa em Salvador. Instalada em 1811, a tipografia de Manoel Antônio 
da Silva Serva foi a primeira editora particular do Brasil. A 14 de maio de 1811, no morgado de Santa Bárbara, 
no bairro do Comércio, vem à luz o primeiro jornal da Bahia: a Idade d’Ouro do Brazil, formato in-4º, com 
publicação bissemanal, vinha ornado com as armas lusas e continha a seguinte nota:"Com permissão do 
governo". (OCTÁVIO MANGABEIRA, 2008) 
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imprensa abolicionista e republicana, a avaliação da imprensa dos anos 1840 a 1870 como 

rudimentar pode ser tomada como ofensiva. Ao menos para aqueles que, nos primeiros anos 

da República, continuaram a manter uma postura vigilante em relação ao status quo — 

postura desprezada por vários intelectuais que acabaram premiados com cargos públicos, 

carreiras diplomáticas e políticas. É o caso, por exemplo, de Xavier Marques, que se alinhou à 

política de J. J. Seabra. 

José de Oliveira Cardoso, diretor da Biblioteca Pública, não foi o único a se manifestar 

em resposta ao conteúdo das recordações de Silva Lima. O funcionário José Teixeira de 

Barros, já mencionado nesta pesquisa como amigo de Manuel Querino — prefaciador da 

primeira edição de A Bahia de Outrora no ano de 1916; participante, junto com Querino, das 

reuniões da Sociedade Libertadora Baiana; referido por Antonio Vianna (1928) como "probo 

escritor e jornalista"— publicou sobre o assunto umas Notas a Margem, também no Jornal de 

Notícias, em fevereiro de 1907, usando o pseudônimo de Cesário Suetonio. 

A réplica de Teixeira de Barros questiona também a desvalorização da sociedade 

baiana de tempos imperiais presente em A Bahia de Há 66 Anos. No entanto, o autor não se 

restringe à defesa de apenas um aspecto dessa sociedade, como a imprensa no texto de José de 

Oliveira Cardoso. Os comentários de Teixeira de Barros buscam soerguer a memória da 

província baiana de maneira mais abrangente. Entre outros assuntos, Teixeira de Barros 

relembra personagens urbanos e suas práticas, como o pregoeiro profissional, que recebia 

remuneração para anunciar (gritar) produtos à venda no comércio, pelas esquinas das ruas; o 

povo que enchia a Praça do Palácio ao toque do sino da Câmara (outro pregoeiro); o antigo 

costume de rezar o ofício de Nossa Senhora às sextas-feiras, diante de oratórios ou nichos 

incrustados nas paredes exteriores de prédios. Teixeira de Barros conta que a Rua da Agonia 

— que ainda hoje conserva o nome — no bairro da Saúde, recebeu essa denominação em 

virtude de um nicho incrustado na esquina do Jogo do Carneiro, consagrado ao Senhor Bom 

Jesus da Agonia. Às segundas-feiras rezava-se o Ofício das Almas no Cruzeiro de São 

Francisco. 

Note que Teixeira de Barros chama atenção para aspectos relevantes de uma vida 

urbana pregressa, tratando de práticas relacionadas ao comércio e de costumes religiosos, 

todos envolvendo manifestações no espaço público. São hábitos que destoam das prescrições 

de uma cidade "higienizada", conforme a visão sanitarista difundida através das Faculdades 

de Medicina e das Gazetas Médicas, incorporada na política tecnocrática que caracterizou a 

República Velha. O reformismo autoritário grassava nas grandes reformas urbanas 
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empreendidas em várias capitais brasileiras; exemplo especial foi a reforma chefiada pelo 

engenheiro Pereira Passos na Capital Federal, entre 1902 e 1906: além de recriar fachadas 

arquitetônicas e mudar drasticamente o traçado urbano, buscou-se estabelecer novos hábitos e 

favorecer a afluência da elite urbana às avenidas, para desfrute de distrações importadas da 

Europa — a moda, os cafés, o cinema, a prática de esportes, o carnaval de Fantasias. 

Diz Teixeira de Barros: 

Estereotipando uma das fases da civilização da sociedade baiana, Senex deixou de 
recuperar uns tantos homens que conquistaram uma certa aura popular, e outras tantas 
usanças hoje quase decaídas: referimo-nos a um pianista como Amado; a João Bispo, 
exímio tocador de cornetim (piston); ao alferes João da Veiga Murici, inesquecível na 
viola; ao cançonetista Francisco Magalhães Cardoso, em inimitáveis modinhas, que ele 
próprio compunha, aos presépios de fala e de sombra; às dengosas mulatas crioulas 
requebradas, que, antes do Natal, vendiam figuras de barro para presépios, ao som de 
pandeiros, enfeitados de fitas. 

E os Ranchos de Reis, com dança de fitas, presas ao alto de uma haste de madeira? 

Onde estão as faceirices do mulato Milidéas, os bailes pastoris do padre Sant’Anna, do 
Chico Canário, do professor Olympio Deodato Pitanga? (BARROS, 1908, p. 122-123) 

 

Teixeira de Barros contrapõe-se veementemente ao caráter sombrio e desinteressante 

da descrição de Silva Lima da Salvador dos tempos do Império. Como veremos no decorrer 

desse trabalho, sua postura apresenta várias semelhanças com a ação que Manuel Querino 

empreende a partir do lançamento da sua série de crônicas intitulada A Bahia de Outrora — 

publicada primeiramente pelo mesmo Jornal de Notícias, em palestras e artigos da revista 

anual do IGHB, e depois em livro, no ano de 1916. 

A referência feita por Teixeira de Barros a músicos populares como o "pianista 

Amado"; "o tocador de cornetim João Bispo", "o alferes João da Veiga Murici, inesquecível 

na viola" e o "cançonetista Francisco M. Cardoso" encontra paralelo na militância 

empreendida por Manuel Querino em defesa da classe dos artistas — artífices, músicos e 

poetas — à qual ele mesmo pertencia. O primeiro artigo publicado por Manuel Querino na 

revista do IGHB, Artistas Baianos: indicações biográficas, em 1906, contribuiu para a 

valorização dos artistas baianos. Este mesmo estímulo esteve presente no livro homônimo 

Artistas Baianos: indicações biográficas e na obra As artes na Bahia: escorço de uma 

contribuição histórica, ambos publicados em 1909, após serem divulgadas em capítulos em 

jornais de Salvador. No ano de sua morte, 1923, um dos seus três artigos publicados na revista 

nº 48 do IGHB tratava da biografia de João da Veiga Murici, um dos músicos citados por 

Teixeira de Barros, na intenção de corrigir a negligência cometida por Silva Lima, ao ignorar 

a participação de artistas populares na vida da cidade de Salvador por volta de 1840. 
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Em A Bahia de Outrora, Manuel Querino cita os cantores de Modinhas em vários 

trechos que abordam a vida urbana da província baiana. Uma das crônicas do livro é intitulada 

O Cantor de Modinhas. Nela, este tipo urbano é lembrado por Querino como símbolo de 

costumes que foram banidos pelas medidas governamentais do período republicano. Entre os 

elementos do passado aos quais Manuel Querino busca dar visibilidade, também estão as 

negras ganhadeiras que vendiam figuras de barro para presépios; a tradição de encenar o 

nascimento de Jesus, os presépios de fala; os ternos de Reis e os bailes pastoris, que 

constituem pontos comuns às correções que Teixeira de Barros faz às recordações de Silva 

Lima. 

Teixeira de Barros conclui as suas Notas a Margem em resposta ao relato de Senex 

(pseudônimo de Silva Lima) da seguinte forma: 

 

"Aos velhos de hoje pouco, ou mesmo nada, pode interessar a perspectiva longínqua de 
uma sociedade já morta." 

Não, ilustrado Senex, já o disseram: recordar é viver outra vez. 

Pelo menos, errou o padre Pereira, quando inseriu em sua Artinha, este exemplo 
sintático: Senectus est morbus. (BARROS, 1908, p. 123) 

 

A frase em latim Senectus est morbus ("a velhice é uma doença") reafirma a 

discordância de Teixeira de Barros em relação ao desprezo de Silva Lima pela Bahia dos 1800 

— e, talvez, venha desmascarar o pseudônimo Senex, provavelmente uma alusão às origens 

linguísticas da palavra senil. Do mesmo modo, José de Oliveira Cardoso parecia atento à 

referência à velhice e à antiguidade como fatores indesejáveis, quando abordadas desde uma 

perspectiva progressista, insinuada no pseudônimo de Silva Lima — ele mesmo adotou o 

pseudônimo de Juvenis, talvez clara alusão à juventude. 
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As considerações do então diretor da Biblioteca Pública José de Oliveira Cardoso e do 

jornalista Teixeira de Barros sobre as memórias do medico Silva Lima mostram a polêmica 

despertada por estas, em sua primeira recepção pelo público. As críticas foram elaboradas por 

intelectuais que, durante a República, dedicaram-se ao estudo da sociedade pregressa, 

abordando-a de maneira positiva, com o intuito de valorizar aspectos da cultura popular, 

identificados como autênticos e de forte apelo para a identidade local. Nessa linha se destaca a 

luta empreendida por Manuel Querino em sua coletânea de crônicas que registram 

acontecimentos e tradições da Bahia do Segundo Império, nelas a intenção de registrar os 

fatos do passado se alia às reprovações ao governo republicano, como veremos a seguir.  

Fonte: Jornal de Notícias, 15 de janeiro de 1907. 

Figura 4 — Homenagem do Jornal de Notícias ao 81º aniversário de Silva Lima. 
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 Figura 5 — Retrato de Silva Lima. 

 

 

  

Fonte: Jornal de Notícias, 15 de janeiro de 1907. 
 

Fonte: Jornal de Notícias, 31 de Janeiro de 1907. 

Figura 6 — Primeira folha de A Bahia de há 66, publicada no espaço do folhetim. 
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5.2 O que faz pensar em uma cidade de outrora? O presente posto em xeque pelo 
passado na crônica de Manuel Querino. 

 

(...) Pois bem: foi tudo isso, na colônia e no Império. 

Nenhuma região do país tem suportado o peso do despotismo republicano, como na 
Bahia; talvez estejam castigando-lhe a altivez de outrora, com as maiores provações. 

Desprestigiam-lhe o valor, deturpam-lhe o merecimento, fizeram-lhe representar o 
humilde papel de comparsa, em farrancho político, conservando-se estacionária e 
abatida, por ingratidão de seus filhos. 

Sucedem-se os empréstimos e a cantilena é sempre a mesma: o prurido enganoso do 
progresso material que não chega: 

Ideias e programas políticos desapareceram; pululam as personagens que as pessoas do 
momento bafejam. 

A preocupação desordenada em subir, a sede de formar fortuna rápida, a ganância do 
ouro sem amor ao trabalho, tem deslumbrado a uns tantos espíritos fracos ou 
pusilânimes, que se dizem oportunistas, quando a verdade é que eles depois de calejados 
no emprego do incenso pobre da bajulação, que tudo vence, agarram-se às botas dos que 
pisam o Olimpo do poder. 

Os espíritos sérios e refletidos veem contristados, nessa deplorável conjuntura, os males 
que, debalde, por seus votos sinceros, quiseram conjurar. 

O momento é grave e cheio de vagas inquietações, enredam-se nas intrigas de uma 
política de conveniências pessoais, que exclui toda dignidade de sentimentos e toda 
elevação de concepções. 

O espírito popular, cruelmente desiludido, descrê de tudo e lança às aventuras do porvir 
a derradeira esperança. (QUERINO, 1946, p. 60-61) 

 

Este trecho, retirado do terceiro capítulo do livro A Bahia de Outrora, intitulado A 

noite primeira de Julho, apresenta os pontos fundamentais do posicionamento de Querino em 

relação ao processo de modernização da sociedade baiana nas primeiras décadas do século 

XX, durante a Primeira República. A partir dele é possível compreender o que significou para 

este escritor a publicação de uma coletânea de crônicas sobre o passado e o tipo de 

mobilização envolvida no ato de retratar a sociedade baiana em tempos do Império. Em meio 

ao relato de eventos remotos, encontram-se trechos com críticas diretas à conjuntura social e 

política na qual se encontrava Manuel Querino no momento da escrita. 

No trecho citado acima, o autor pontua o autoritarismo da gestão republicana e o modo 

subalterno como a Bahia se reinsere no novo arranjo de poder, o qual se caracterizou pela 

associação do Estado "democrático" com as antigas oligarquias senhoriais escravistas. Cabe 

lembrar que esse fato corroborou para a consolidação do poder executivo sob o comando das 
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elites cafeicultoras do sudeste, em aliança com os grupos politicamente hegemônicos nos 

outros Estados da União73. 

A memória dos antigos festejos da Noite Primeira de Julho, que antecediam as 

comemorações da principal data cívica do Estado, o Dois de Julho, foi ensejo para que 

Manuel Querino confrontasse a política econômica, base de sustentação do novo regime, já 

sob o comando dos dois primeiros presidentes civis: Prudente de Morais (1894-1898) e 

Campos Sales (1898-1902). No trecho acima, Querino menciona os empréstimos, aludindo, 

desse modo, a um pilar da estabilidade política e econômica da República — que, segundo o 

historiador Jeffrey Needell (1993), manteve o equilíbrio graças à efetivação de uma política 

federal que reforçou os interesses das oligarquias estaduais por força do conservadorismo 

financeiro e do restabelecimento de relações estreitas com o crédito estrangeiro. Para entender 

o desagravo de Manuel Querino com os empréstimos recorridos pelo governo, é preciso ter 

em conta alguns dados históricos sobre a política financeira dos presidentes Prudente de 

Moraes e Campos Salles, assim como suas consequências na política baiana. 

Por volta de 1890, a dívida externa, herdada dos tempos do Império, consumia 

quantias consideráveis da balança comercial, quadro que se agravou com o aumento do déficit 

público. Ao final do mandato de Prudente de Morais, a sustentação do serviço da dívida 

externa tornou-se inviável; era preciso iniciar um novo acordo com os credores internacionais. 

Já no Governo de Campos Sales, foi acertado um Funding Loan, que consiste em um 

empréstimo de consolidação da dívida, ou melhor, um novo empréstimo para dar folga e 

garantir o pagamento dos juros dos empréstimos anteriores. O País recebeu um novo crédito 

no valor de 10 milhões de libras. 

Por sua vez, o governo Republicano permitiu a articulação direta entre as elites 

regionais e as instituições estrangeiras de crédito e de financiamento, sem a intervenção 

federal (LEITE, 1996). Na Bahia, J. J. Seabra, durante o seu primeiro mandato (1912-1916), 

levantou empréstimos no exterior, amparado na Lei nº 894 de 19 de junho de 1912 

(PINHEIRO, 1992), a fim de iniciar o plano de remodelação da cidade de Salvador, a respeito 

do qual forneceremos mais dados a seguir. O decreto 1.109 de 25 de junho de 1912 definiu a 

abertura de crédito inicial para os primeiros trabalhos de remodelação urbana. Empréstimos 

                                                
73 No mandato de Sales (1898-1902), a elite paulista manteve a sua supremacia no âmbito federal, a partir de 
acordos com as oligarquias regionais. Desse modo, o federalismo, à moda brasileira, garantiria os interesses dos 
grupos mais influentes nas sucessões para os governos estaduais. Este arranjo ficou conhecido como "política 
dos governadores" e consistia na aliança do governo federal com os políticos de maior prestígio no âmbito de 
cada estado, visando reduzir as disputas políticas locais e garantindo o apoio dos estados ao governo federal. 
Esse sistema propiciava, também, o fim das desavenças entre o poder Legislativo e o Poder Executivo, através 
da domesticação da escolha dos deputados (FAORO, 2001). 
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foram levantados em Paris junto ao Credit Mobilier Français e em Londres por intermédio do 

empresário carioca Eduardo Guinle (ALMEIDA, 1997). 

Cabe pontuar que a obra A Bahia de Outrora foi escrita e publicada no mesmo período 

em que ocorreram estas ações reformadoras na área urbana central de Salvador, durante o 

primeiro mandato de J. J. Seabra (1912-1916). Nesse sentido, a ação empreendida por Manuel 

Querino, a partir do registro de fatos, tradições e costumes do passado, esteve relacionada a 

uma tomada de posição frente às mudanças que ocorriam na cidade, sob o mito da 

modernidade, ao qual ele se refere no trecho acima, com as seguintes palavras: "o prurido 

enganoso do progresso material que não chega" (QUERINO, 1946, p. 60). 

Outros pontos da reticência de Manuel Querino em relação à conjuntura político social 

da Bahia nas primeiras décadas do século XX encontram-se ainda resumidos no trecho acima. 

O autor se mostra alerta quanto ao arrivismo incentivado pela política econômica: "A 

preocupação desordenada em subir, a sede de formar fortuna rápida, a ganância do ouro sem 

amor ao trabalho” (QUERINO, 1946, p. 60); e denuncia o clientelismo que dominou o 

preenchimento dos quadros governamentais: "O momento é grave e cheio de vagas 

inquietações, enredam-se nas intrigas de uma política de conveniências pessoais” 

(Querino,1946, p. 61). A postura de Manuel Querino o aproxima da dissidência formada por 

outros escritores brasileiros frente às bases de legitimação do Estado republicano, como Lima 

Barreto e Euclides da Cunha. 

Como salienta Sevcenko (2009), a formação de um Estado-nação moderno no Brasil 

se deu de forma artificial. As bases econômicas estavam ainda assentadas sobre o antigo 

modelo mercantilista; o capital estrangeiro, que entrava de forma maciça no Brasil, acabava 

por ser gasto em atividades não produtivas e asfixiava a poupança interna. As práticas de 

centralização da economia europeia, como a formação de grandes complexos monopolistas, 

impediam o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade semelhantes à europeia 

no Brasil. O modo de vinculação das elites brasileiras ao sistema econômico internacional 

colocava o país em posição de dependência frente às economias da Europa, que adotavam 

medidas neocolonialistas. 

Por essa razão, a participação social no sistema produtivo nacional era muito limitada, 

gerando uma prática de centralização do poder econômico e político nas mãos das antigas 

oligarquias agrárias, que dominavam os postos de comando juntamente com a elite política 

urbana. As oportunidades restritas de inserção no mercado de trabalho e de produção 

redundavam em práticas agressivas de concorrência. Nas Palavras do historiador Sevcenko: 
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As elites agrárias, beneficiárias e procedentes da tradicional divisão internacional 
artificial do trabalho, constituíam um sistema oligárquico semifechado, que, de 
conformidade com os círculos plutocráticos urbanos, monopolizavam os postos 
diretivos e as atividades mais rendosas. As oportunidades restritas que o crescimento do 
sistema oferecia eram alvo de uma rude concorrência pelas amplas camadas 
urbanizadas, reforçando comportamentos desesperados de preconceito e discriminação. 
O controle absoluto do Estado da maioria quase absoluta dos cargos técnicos e de 
múltiplos postos proveitosos estimulava o patrimonialismo, o nepotismo, o clientelismo 
e toda forma de submissão e dependência pessoal, desde seu foco central no Distrito 
Federal, até aos mais recônditos esconsos da nação. (SEVCENKO, 2009 p. 70-71) 

 

Para intelectuais como Manuel Querino — que militou contra o antigo regime — a 

abolição e a proclamação da República acabaram se tornando eventos traumáticos e 

desagregadores, uma vez que, sozinhos, o fim do trabalho escravo e a mudança de regime não 

foram suficientes para instituir uma sociedade mais justa e igualitária. A República se 

mostrou compatível com os males outrora existentes, e trouxe consigo o agravamento da 

discriminação sócio-racial, através de novas formas de segregação, que passam a assegurar a 

antiga hierarquia, não mais salvaguardada pela divisão em estamentos, sustentada pelas 

relações senhoriais escravistas. 

Novas barreiras de comunicação social são criadas no espaço urbano, como a 

especialização em bairros destinados aos ricos e outros deixados aos mais pobres e a 

distribuição dos melhores cargos do funcionalismo entre aqueles que possuíam alguma 

influência e prestígio social. Os novos modos de barrar a participação e a ascensão da 

população de baixa renda, mestiça e sem cabedal foram mantidos graças à centralização do 

poder nas mãos das antigas oligarquias agrárias e da plutocracia urbana. A camada econômica 

mais influente no poder executivo, os cafeicultores do oeste paulista, representava uma facção 

da antiga elite escravista que, por ter chegado ao ápice em um momento em que o escravismo 

já começava a declinar, teve maiores condições de restabelecer suas bases econômicas com o 

declínio da escravidão. 

Sem as antigas bandeiras da Abolição e da República, tornara-se difícil a sustentação 

de posturas dissidentes; a oposição foi excluída da vida pública após os anos de repressão do 

governo de Floriano Peixoto, durante o qual vários intelectuais foram presos e exilados. Cabe 

lembrar que a abolição e a República funcionaram como slogans ideológicos, em nome dos 

quais se aglutinaram interesses diversos, muitas vezes contraditórios. Como exemplo, o 

movimento republicano conseguiu congregar em seu âmago grupos com perspectivas 

totalmente conflitantes: as elites agrárias do vale cafeicultor paulista, os profissionais liberais, 

burocratas, intelectuais e comerciantes da corte carioca e, a partir de 1888, as elites 
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escravocratas tradicionais, que abandonaram a aliança com Império, desgostosas com o final 

da escravidão.  

Um dos temas mais recorrentes da crítica intelectual, que se viu afastada do mundo 

público e das esferas de poder, era a reprovação da inversão de posições no país. Os homens 

de talento, indivíduos intelectualmente preparados e tecnicamente qualificados, se sentiam 

repelidos pelos homens de Estado (as figuras da situação) em favor de oportunistas, 

aventureiros, profissionalmente despreparados. O neologismo "mediocracia", que significava 

"regime das mediocridades", teve ampla circulação (SEVCENKO, 2009 p. 110). 

Os escritores eram duplamente oprimidos: de um lado o seu prestígio social se 

limitava pela pressão das oligarquias, de outro a sua influência social reduzia-se devido à 

enorme taxa de analfabetismo. Em 1890, segundo estatísticas oficiais, o número de 

analfabetos no país chegava a 12.213.356 em uma população de 14.333.915, ou seja, apenas 

14 ou 15 entre 100 brasileiros eram alfabetizados (VERÍSSIMO apud SEVCENKO, 2009). 

Nas primeiras décadas do século XX, começa a se consolidar, e a ser sentido, o 

afastamento entre a camada intelectual e os grupos adventícios da República; nessa 

conjuntura, "a indigência era um espectro a assombrar a imaginação dos escritores" 

(SEVCENKO, 2009, p. 114). As elites econômicas e políticas eram encorajadas a buscar o 

lucro e a garantir, mediante a manipulação da sua influência política, os melhores cargos na 

política e na burocracia estatal. A Literatura e a Arte perdiam o seu valor como fatores de 

distinção e status. Nessa situação, os escritores que não se vincularam, de algum modo, ao 

mundanismo burguês da Capital Federal, logo se viram estagnados em postos subalternos 

como os de escrevente, tabelião ou amanuense, como ocorre a Manuel Querino. 

Gonçalo de Athayde Pereira, seu amigo e chefe na Secretaria da Agricultura, narra o 

processo de desagregação do grupo intelectual do qual Querino fez parte durante as 

campanhas pela abolição e pela República, companheiros com os quais Querino alimentou 

esperanças de um regime que viesse aproveitá-los pelas suas qualidades políticas e técnicas. 

Abolida a escravidão e proclamada a República, o destino dos intelectuais que se aglutinaram 

em torno da Gazeta da Tarde, jornal abolicionista, não foi o esperado: 

 
A Gazeta da Tarde, do Major Pamfilo de Santa Cruz, era órgão desse abnegado pugilo 
de bravos abolicionistas "dominados pela grandeza da causa que pregavam patriótica e 
santa, e por conseguinte de caridade evangélica", no dizer criterioso de Teixeira de 
Barros, estudioso historiador dos assuntos de antanho nesta Capital e bastante 
conhecido no mesmo grupo literário. Proclamada a abolição, entre festas álacres e 
regozijos populares, em pouco tempo desapareceu a "Gazeta da Tarde" e dispersaram-se 
os companheiros de luta, os quais, o mesmo historiador "jamais os conhecera bafejados 
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pelo sorriso da abastança, gabos da prosperidade ou pompas de alegria, que proporciona 
a fortuna”. 

Pamfilo, Eduardo Carigé, Manuel Querino foram aproveitados em cargos públicos. 
Sergio Cardoso, estudante de medicina, organização privilegiada de jornalista, nascido 
em Santo Amaro, escritor, cultura sólida, interrompeu seus estudos e seguiu para o Rio, 
onde viveu de jornalismo e hoje alquebrado pela velhice, vive a frente de uma farmácia 
para se manter e aos netos. (ATHAYDE PEREIRA, 1932, p.6-7) 

 
Foi nesse momento que Querino ingressou na Diretoria de Obras Públicas da 

Província, lá ficando até 1895 quando passou à Secretaria da Agricultura como 3º oficial, 

cargo no qual se manteve até 1916, quando uma reforma administrativa o deixou em 

disponibilidade com a garantia do recebimento de seus ordenados integrais. Esta mudança foi 

aceita por Manuel Querino de bom grado, visto que, a esta altura, ele já se encontrava cético 

em relação à possibilidade de uma promoção, depois de diversas tentativas. Uma delas 

ocorreu durante o primeiro mandato de J. J. Seabra em 1913, ocasião na qual Manuel 

Querino, encorajado por seus colegas e superiores, escreveu de próprio punho um memorial 

de sua vida profissional, comprovando os seus direitos e preferências a ocupar a vaga de 2º 

oficial deixada por um colega de repartição que se aposentara. A petição recebeu o endosso 

dos 2º e 1º oficiais de sua sessão — o 1º oficial era o próprio Gonçalo de Athayde, que narra 

esse evento em artigo sobre Querino publicado na revista do IGHB em 1932 — sendo 

entregue pelo diretor geral ao governador. Mais uma vez, Manuel Querino foi preterido. Foi 

indicado para preenchimento da vaga, ambicionada por Querino, um funcionário com menos 

tempo de serviço que ele, sendo esta mais uma ocasião na qual se sentiu injustiçado. 

É nesse quadro de desilusão que Manuel Querino se torna mais um intelectual delator 

da inversão de valores em vigor durante a República, denunciando o incentivo à competição 

sem freios; a busca por promoção, mediante o comércio de influências; o esnobismo e o 

sectarismo como ações das camadas que aspiravam ascensão social. Por fim, Querino 

salientou a arbitrariedade de um regime que se impôs de forma autoritária, através de um 

discurso tecnocrata, que escondeu, sob o prestígio de médicos, engenheiros e outras profissões 

das ciências aplicadas, a sobreposição dos interesses econômicos e políticos de grupos seletos 

ao bem estar da maioria. 

 
[...] Eis aqui o que foi a Bahia antiga: o valor do passado, desconhecendo a intolerância 
da atualidade. 
O cidadão possuía uma ideia política e a manifestava sem temor. Não havia interesse 
que o fizesse desertar das fileiras de sua agremiação partidária. 
Afrontava o perigo, resignava-se, mas não cedia. 
Hoje, procura-se adivinhar onde o poder esconde os pés. (QUERINO, 1946, p. 179) 
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Incontestavelmente o novo regimen rasgou novos horizontes, aumentou a riqueza, o 
território, liquidou pendências seculares; mas, em compensação, deu-nos uma instrução 
pedantesca, extorquiu-nos a segurança individual, abateu-nos o caráter, elevou a 
intolerância a um princípio, e, o que é mais, destruiu a estabilidade das convicções, com 
o desrespeito a tudo. (QUERINO, 1946, p. 222) 

 

No que tange à crítica ao governo republicano, Manuel Querino possui um traço que 

lhe é peculiar em relação a outros escritores do período: a utilização da memória dos fatos e 

tradições dos tempos do Império como espaço de mobilização. Ou seja, uma característica 

marcante da sua ação como escritor é a descaracterização do discurso progressista, mediante o 

ceticismo frente à civilização e à modernidade, quando confrontadas com a vida 

despretensiosa do passado: "o raio de luz dessa civilização elétrica que deslumbra, mas não 

edifica; que transforma os bons costumes em baixo interesse, elevando-o à altura de um 

princípio" (QUERINO, 1946, p. 169). A modernização republicana consistia, para ele, em um 

projeto antipatriótico, cujo objetivo era a europeização dos espaços e do modo de vida 

brasileiro. 
E nos dizemos civilizados: civilização de palavras, unida a uma democracia que se tem 
distinguido pelos empréstimos, bombardeios, bailes e desfalques, sem ideal decente, 
sem escrúpulos e balda de patriotismo. O homem de hoje constitui-se senhor absoluto 
nas aplicações da lei e do dever, desrespeitando a tudo e a todos. No entanto, fez-se 
escravo das ações ruins. (QUERINO, 1946, p. 101) 

 

Cabe lembrar que o desprezo pelas tradições nacionais e a imitação de costumes 

estrangeiros, típicos da República, contrastavam, em certo grau, com a ideologia oficial do 

Império, que buscou aproximar a sua imagem ao mito das três raças fundadoras da nação. D. 

Pedro II sustentou, através dos trabalhos do IHGB, a imagem de uma Monarquia de origem 

dinástica, confirmadamente europeia, harmoniosamente sediada como elemento civilizador no 

meio exótico da América, de natureza e cultura exuberantes74. 

Na Bahia, o autoritarismo tecnocrata que caracterizou o governo no período conhecido 

como República Velha (CHALHUOB, 1996) fez-se notar de forma veemente a partir do 

primeiro mandato de José Joaquim Seabra como governador, entre 1912 e 1916, cuja posse 

foi antecedida por uma disputa violenta entre seu grupo e o grupo da situação, culminando em 

                                                
74Segundo Schwarcz (1999), o Império brasileiro tinha como principais obstáculos à criação da uma boa imagem 
frente às nações europeias a sua peculiaridade monárquica em meio as Repúblicas americanas e a sua ligação 
com o tráfico negreiro e a escravidão. Dessa forma, desde a independência, o Estado Imperial procurou divulgar 
as origens europeias da monarquia brasileira (descendente não só dos Bragança como também dos Habsburgo e 
dos Bourbon), assim como o seu intuito civilizador. Por outro lado, era impossível negar as especificidades 
americanas do império, como suas origens africanas e indígenas. O que se formou a partir desse dilema foi um 
quadro bastante original. Durante todo o processo de formação da imagem do Brasil como nação independente, 
houve a incorporação de modelos europeus que, de forma sui generis, foram combinados aos elementos locais. 
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um bombardeio à cidade chefiado pelas forças militares aliadas a Seabra75. No trecho acima, 

Manuel Querino menciona o bombardeio ocorrido na disputa sucessória ao governo da Bahia, 

em 1912, como um dos defeitos que descaracterizaram a nascente democracia, assim como 

"os empréstimos, os bailes e desfalques". 

O autoritarismo republicano deixaria a sua marca indelével na Bahia, através do plano 

de reformulação urbana liderado pelo governo de J. J. Seabra, o qual acarretou a destruição de 

monumentos dos períodos colonial e imperial, assim como a gradativa segregação da 

população de baixa renda, que residia e trabalhava nas imediações da Sé, antigas Rua do 

Palácio e Praça do Teatro, Ladeira de São Bento e freguesia de São Pedro. 

Manuel Querino se mobilizou em oposição a este processo de banimento dos hábitos e 

tradições das camadas populares de origem mestiça e africana, cuja presença no espaço 

remodelado da cidade tornou-se indesejada. Esta mobilização constituiu o seu principal 

estimulo na construção da memória da Bahia de tempos do Império; modo pelo qual ele 

retomou o passado, compreendendo-o sob o prisma do seu posicionamento no presente. 

 
O mais é matar as tradições desta terra, em que o povo sabe divertir e divertir-se. 
(Querino, 1946, p. 156) 
 
 

                                                
75 J. J. Seabra assegurou o fortalecimento do seu grupo político na Bahia a partir da vitória presidencial de 
Hermes da Fonseca, em 1910, como articulador do presidente no Estado. Entrou em choque com o grupo 
situacionista liderado pelo governador Araújo Pinho e pelo senador José Marcelino. Essa facção articulou o 
adiamento da eleição de 1912, tentando reverter o quadro favorável à Seabra. Araújo Pinho renunciou em 
dezembro de 1911, quarenta e cinco dias antes do pleito eleitoral, transmitindo o cargo ao seu substituto legal, o 
presidente do Senado estadual. Como este se negou a ocupar o cargo, ascendeu ao governo o presidente da 
Câmara, deputado Aurélio Rodrigues Viana, reconhecido opositor de Seabra. Aurélio Viana tomou posse e 
baixou um decreto de transferência da capital para Jequié. Ordenou o cerco e a ocupação da Câmara Municipal. 
As ruas do centro da cidade foram ocupadas por tropas policiais. Os deputados, os senadores e os vereadores 
recorreram à Justiça Federal, que concedeu um habeas corpus e um mandado de interdito possessório, para a 
retirada das tropas e para que fosse sustada a transferência da capital (TAVARES, 2008). 
Aurélio Viana desconsiderou as determinações judiciais. O general José Sotero de Menezes, comandante da 7ª 
Região Militar, comunicou na manhã de 10 de janeiro de 1912 que agiria militarmente. O centro da cidade 
começou a ser abandonado pelos moradores, principalmente por aqueles que habitavam a Rua Chile e a 
Misericórdia. 
Por volta de 13h40 o forte São Marcelo disparou dois tiros de canhão com pólvora seca, como aviso. O comércio 
fechou e os bondes pararam de circular. Vinte minutos depois começou o bombardeio, auxiliado pelos fortes de 
São Pedro e do Barbalho. O centro foi bombardeado por quatro horas. Ao final, o Teatro São João estava 
danificado, assim como a torre do Paço Municipal, a ala térrea do palácio do governador, onde funcionava a 
biblioteca, e algumas casas da Rua Chile. Na manhã seguinte, Aurélio Viana foi substituído pelo presidente do 
tribunal de apelação e revista, Xavier S. Pereira, terceiro na linha sucessória. No dia 22 de janeiro, o deputado 
Viana retomou o cargo, governando até as eleições estaduais que foram vencidas por Seabra (TAVARES, 2008). 
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Fonte: Querino, Manuel. Artistas Baianos. 1ª Ed. 
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1909. 

Fonte: Jornal de Notícias, três de março de 1913. 

Figura 7 — Retrato de Manuel Querino. 

Figura 8 — Título da Série A Bahia de Outrora, 
primeira crônica. 
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5.2.1 A Obra escrita e a sua própria história como documento 
 

Com o objetivo de analisar a ação intelectual desempenhada por Manuel Querino ao 

publicar a série A Bahia de Outrora, destacamos dados sobre a trajetória desta obra, que 

adquire novo sentido ao ser republicada. Grande parte dos artigos que compõem a obra A 

Bahia de Outrora foi primeiramente publicada como série no Jornal de Notícias entre 03 de 

março de 1913 e 02 de dezembro de 1915. Alguns textos saíram avulsos na revista do IGHB. 

Sua primeira forma de divulgação sugere um diálogo com um público bastante distinto do que 

o mesmo conteúdo alcança em sua segunda publicação, em formato de livro. Ao serem 

publicados no Jornal de Notícias, os artigos — que compuseram posteriormente os capítulos 

do livro — ocupavam a primeira coluna da primeira página, um espaço também destinado ao 

chamado "artigo de fundo", que definia a "opinião do jornal", podendo ser produzido ou pela 

redação ou por um correspondente (ALOÍSIO DE CARVALHO, 1923). 

Os artigos de Manuel Querino seguiam a métrica opinativa que caracterizava este 

espaço do jornal antes da adoção do estilo textual da imprensa moderna — reportagens, 

notícias, entrevistas. Os textos da série A Bahia de Outrora eram carregados de crítica política 

e tinham um caráter engajado que depois passou a ser considerado pesado e enfadonho pelo 

público, ávido pela atualidade, leveza e velocidade das notícias e reportagens que surgem com 

a profissionalização do jornalismo. 

Em novembro de 1916, a obra A Bahia de Outrora foi publicada no formato de livro. 

Neste ano, o Jornal de Notícias já estava em decadência, havia se transformado em um 

vespertino e tinha sido vendido pela antiga firma Aloísio de Carvalho & Filhos para Ernesto 

Simões Filho, o proprietário do então moderno e inovador jornal A Tarde, fundado em 1912. 

Ao ser compilada em livro, a série de artigos A Bahia de Outrora tem o seu papel de 

crítica política minorado, sendo apresentada e recebida como um estudo de tradições da antiga 

Bahia. Cabe destacar que em 1916 a parte da reforma urbana que J. J. Seabra realizou em seu 

primeiro mandato estava em vias de finalização. Uma visão progressista havia se legitimado a 

partir dessas medidas. Os artigos que, entre 1913 e 1915, representaram uma militância 

política contra as ações autoritárias dos grupos que prevaleciam na Bahia, após a proclamação 

da República, foram redefinidos como estudo de saudosas tradições da "Velha Bahia" — não 

mais a "Bahia de Outrora", a qual era uma sociedade menos injusta e mais autêntica que 

aquela atual. 
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Velha Bahia é a expressão usada pelo editorial do jornal da situação O Democrata — 

órgão do Partido Democrata Republicano na Bahia, liderado pelo governador J. J. Seabra — 

para definir o tema do livro A Bahia de Outrora ao anunciar a sua publicação. Pelo estilo 

literário e pelos indícios biográficos, é possível que a notícia tenha sido redigida por Xavier 

Marques, que foi redator-chefe e diretor desse jornal entre 1916 e 1919. Em prol dessa 

hipótese, levamos em conta o contato existente entre Xavier Marques e Manuel Querino, 

indicado pela presença daquele na lista de pessoas que foram agraciadas por Querino com um 

exemplar da segunda edição do livro Artistas Baianos (1916) e com a primeira edição de O 

Colono Preto como Fator da Civilização Brasileira (1918). 

Note-se que essa trajetória da obra literária revela elementos interessantes sobre a 

história dos próprios suportes materiais: o jornal, o livro, as revistas acadêmicas. Com o 

fenômeno de profissionalização da imprensa e o surgimento do jornalista como profissional 

especializado, o grupo intelectual que conquistara sua vigência na esfera pública, a partir da 

reverberação das campanhas políticas não-partidárias, em torno de grandes questões públicas, 

como a abolição e a mudança de regime, perde o seu espaço nessa mídia popular e recorre 

diretamente às editoras — e, portanto, ao livro como meio de publicação. Isso implica 

também uma redefinição do espaço ocupado na esfera pública por esses escritores como 

autores e intelectuais atuantes. 

Em 1916, após a reforma administrativa que criou novos serviços e deu agilidade aos 

quadros do funcionalismo do Estado da Bahia, Manuel Querino aceitou ficar licenciado, em 

disponibilidade, com a garantia de recebimento do seu ordenado integral, desistindo, 

definitivamente, de obter uma promoção de cargo (ATHAYDE PEREIRA, 1932). Nesse 

período, ele abandona também as disputas políticas e investe seu tempo na viabilização de 

trabalhos ainda não publicados e na produção de novos estudos sobre as tradições da Bahia. O 

seu isolamento da vida pública — uma migração dos meios políticos para o âmbito acadêmico 

— coincide com o fim da publicação da sua série de crônicas no jornal e com a retomada 

destas em outro veículo, o livro. 

Um fato interessante: após a sua morte em 1923, mais precisamente durante as 

décadas de 1930 e 1940, quando Manuel Querino é citado nos exemplares do jornal A Tarde, 

o seu nome está associado aos estudos folcloristas76. Este reconhecimento como intelectual já 

vinha se tecendo desde 1916, sob a rubrica de estudos de tradições, mas se afirma post-

mortem, em um período no qual os estudos regionalistas ganham centralidade na literatura. O 

                                                
76Pesquisa realizada na Base de dados do Jornal A Tarde a partir do verbete "Manuel Querino" na Biblioteca 
Pública do Estado da Bahia, seção de periódicos. 
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nacionalismo, voltado à definição de "raízes culturais genuínas", consolida-se como campo de 

militância intelectual (PÉCAUT, 1990). 

Existem outras nuanças relevantes dessa história que incitam a refletir sobre a 

mediação entre obra literária e sociedade, mostrando o entrecruzamento entre a trajetória da 

obra — a história dos meios de divulgação literária — e a construção social das 

transformações urbanas como uma questão pública — no sentido pragmatista, tal qual 

descrito por Dewey77. A obra A Bahia de Outrora contrapõe a memória da Salvador senhorial-

escravista à alegoria da Salvador "moderna” 78. Ambas as imagens alegóricas, a cidade do 

presente e do passado, estavam em diálogo direto, quando A Bahia de Outrora foi publicada 

como série de crônicas no periódico. O leitor podia contrapor, no mesmo exemplar do Jornal 

de Notícias, as memórias do período imperial com as notícias do dia sobre a modernização em 

curso. 

A publicação das crônicas sobre a Bahia do período imperial em periódico — durante 

a perturbação causada pelas obras de reformulação, em grande parte da área mais antiga de 

ocupação da cidade — permitira a recepção pelo leitor num certo sentido que não era mais 

possível quando as mesmas crônicas foram reapresentadas sob a configuração de um livro 

voltado ao estudo das antigas tradições. 

Essas nuanças apontam para a contribuição de uma abordagem da ação dos escritores 

através de suas obras, atenta para o percurso da obra literária como documento, possibilitando 

trazer à tona variações do seu sentido conforme os diferentes modos de apresentação e 

recepção da mesma no decorrer do tempo — o que implica também considerar o sentido 

como uma construção que se efetiva em cada novo encontro entre leitores e obras 

(GADAMER, 1999). 

5.3 Narrar aos netos; a saga familiar como testemunho: a importância dos relatos 
pessoais como documentos históricos em Anna Bittencourt. 

 
 

Dizem que os velhos vivem de recordações, na suposição que o recordar-se é sempre 
grato ao velho: engano!(BITTENCOURT, 1992, p.215) 

[...] 

                                                
77 Segundo Dewey (1991), questões públicas se originam de todos os problemas que resultam de atos cujas 
consequências se estendem para além das pessoas diretamente envolvidas. Esses atos requerem a atuação política 
de um público para que suas consequências na vida dos demais sejam solucionadas. 
78Esta era caracterizada pela regulamentação estatal das interações no espaço público, principalmente na rua, e 
pelo interesse crescente da elite por esse espaço até então considerado como local dos vícios, por onde 
trafegavam apenas os escravos, os trabalhadores informais, os capadócios e capoeiras (FERREIRA, 1998-1999). 
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É bem certo que aquele que pega na pena para lançar sobre o papel suas ideias e dar-
lhes publicidade pode-se crer atingido de incurável mania. Debalde o bom senso lhe 
mostra que nenhum proveito lhe pode advir dos seus escritos; sente-se mal, falta-lhe 
qualquer coisa, e é assim arrastado a escrever. Imagine-se agora o que acontece àquele 
que não pode dar-se nenhuma ocupação, e neste caso me acho eu. Então lanço mão da 
pena e escrevo com letra quase ininteligível trechos de recordações e pensamentos 
elaborados em um cérebro combalido pela idade e pela luta da existência. São 
momentos de trégua ao desconforto de uma longa idade. (BITTENCOURT, 1992, p. 
252) 

 

Quando comparamos os locais de fala dos autores estudados, é interessante pontuar o 

percurso de ascensão social através do mundo das letras na história de vida de Manuel 

Querino e de Xavier Marques — não apenas em termos financeiros, mas principalmente pela 

aquisição de prestígio social. Essa característica não é encontrada nas trajetórias do médico 

Silva Lima, do advogado e diplomata José Manuel Cardoso de Oliveira e, muito menos, da 

aristocrata Anna Bittencourt — filha única de uma família abastada e proprietária de um 

Engenho de açúcar do Recôncavo Baiano79. Nascida em 31 de janeiro de 1843, na Fazenda 

Retiro na Vila de Itapicuru, foi criada em um engenho de açúcar no município de Santana de 

Catu desde os dois anos de idade. A autora fez a sua primeira viagem a Salvador em 1855 já 

com 12 anos. 

Em seus cadernos de memórias, escritos por volta de 1920, aos 80 anos 

aproximadamente, o relato sobre a vida rural no recôncavo e as impressões sobre a cidade 

comparecem como parte da lembrança pessoal, no final da vida, com o intuito de preservar a 

história familiar. Por se tratarem de relatos pessoais, documentação da história familiar com a 

intenção de perpetuá-la para os seus descendentes, os cadernos de memórias de Anna Ribeiro 

Bittencourt não poderiam, a princípio, ser tomados como parte do diálogo estabelecido na 

esfera pública baiana do período, como sugerimos nessa pesquisa. A autora não tinha a 

intenção de publicá-los e fazê-los circular indiscriminadamente. 

Por outro lado, Anna Bittencourt mostrava-se ciente acerca da "indocilidade" da obra 

escrita que, uma vez materializada, torna-se independente, sobrevivendo ao seu próprio autor. 

Em trecho acima citado, Anna B. menciona a compulsão de “dar publicidade" às ideias, pela 

qual é acometido todo aquele que um dia se entrega a esta empreitada. Deve-se levar em 

consideração que as suas memórias são escritas em um período no qual a autora já estava 

afastada dos meios de publicação baianos, por conta da idade avançada e de problemas na 

                                                
79 Recôncavo é a designação dada à área situada ao fundo de baía. O Recôncavo baiano, ao fundo da Baía de 
Todos os Santos, abrange, no entanto, além das praias, vales, várzeas e planaltos próximos ao mar e todas as 
terras adjacentes, ilhas e ilhotas (Mattoso, 1992). 
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visão: "deixei de colaborar no periódico A Voz quando a diminuição da vista tornou-me 

dificultoso qualquer trabalho" (BITTENCOURT, 1992, p. 252). Esse fato, somado às 

dificuldades enfrentadas por ela, durante o seu período mais atuante, para publicar os seus 

contos e romances80, sugere que a falta de intenção de publicar as ideias contidas em suas 

memórias pessoais pode não decorrer apenas da vontade de manter em foro íntimo os seus 

apontamentos, mas da impossibilidade ou indisposição para campear os meios de torná-los 

públicos. 

As dificuldades enfrentadas por Anna Bittencourt para romper um domínio 

eminentemente masculino na literatura e fazer publicar as suas obras são um testemunho dos 

meandros pelos quais se tecia a participação política das mulheres — especificamente das 

senhoras da aristocracia baiana, marginalizadas da vida pública81. Segundo Oliveira (2007), 

para entrar no mercado literário, Anna Bittencourt teve que contar com um prefácio escrito 

pelo Visconde de Taunay no seu primeiro romance O Anjo do Perdão (1882), que equivaleria 

à chancela de um "padrinho" literário. Tal contato foi intermediado pelo primo da autora, o 

Barão de Araujo Góes. 

Nesse sentido, mesmo escritas sem a intenção de serem abertas ao público, as 

memórias de Anna Bittencourt constituem, ao seu modo, uma resposta da autora a ideias 

propagadas por outros escritores sobre a Bahia da segunda metade do século XIX. Algumas 

obras são citadas e cotejadas por ela, como A Bahia de Há 66 Anos, de Silva Lima, e A Bahia 

de Outrora, de Manuel Querino, ambas lidas por Dona Anna ao serem originalmente 

publicadas no Jornal de Notícias. A autora cita também o escritor baiano Afrânio Peixoto. 

Sendo as suas próprias obras um ingrediente das letras baianas dos primeiros anos do 

século XX, a escritora cita suas ideias como pontos de referência sobre temas tratados por ela 

em suas memórias pessoais, cotejando as suas publicações com as de outros autores. São 

vozes que se ligam na construção de um passado comum, cuja interpretação é ponto de 

partida para a tomada de posição sobre o presente. Desse modo, os relatos de Anna 

Bittencourt sugerem um interesse compartilhado entre as mulheres e os homens de letras em 

                                                
80 Anna Bittencourt encontra oportunidade e tempo para dedicar-se à atividade de escritora quando os seus filhos 
já estão em idade para receber ensinamentos de professores. Esse momento coincide com o marasmo das 
propriedades rurais do Recôncavo, provocado pela abolição. Escreve A Filha de Jephte, Anjo do Perdão e 
diversos contos, alguns dos quais ela não consegue publicar em vida. Após a morte do marido em 1907, muda-se 
para Capital, Salvador, e colabora com as revistas religiosas A Paladina do Lar e A Voz. 
81 Outras escritoras baianas do período que conseguiram romper o cânone dominante e publicar textos poéticos e 
romances foram Amélia Rodrigues e Adelaide de Castro Alves. 
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discorrer sobre a vida urbana do passado, tendo como referência os novos hábitos que se 

instauram nas primeiras décadas do século XX. 

Nos cadernos de memória de Anna B., a percepção de uma ruptura entre o modo de 

vida experimentado na Bahia do século XIX e a sociedade baiana das primeiras décadas do 

século XX é evidenciada no distanciamento em relação aos elementos mais habituais da vida 

comezinha do passado. Nas palavras da própria autora, "o hábito é uma segunda natureza" 

(BITTENCOURT, 1992, p. 41), a respeito da qual raramente nos damos conta; todavia, a 

autora consegue pôr em perspectiva as interações, o comportamento e o desenrolar do 

primeiro grande jantar transcorrido em um engenho do recôncavo, do qual se recorda — 

jantar oferecido pelo esposo da tia paterna Miguelina, no Engenho Remédio, por ocasião das 

missas e festas natalinas. Nos relatos de Anna Bittencourt, assim como nas obras dos outros 

autores que compõem a nossa amostra, a vivência de ruptura em relação ao passado é 

salientada pelo caráter "típico" que os eventos descritos adquirem, como se compusessem 

ocorrências de uma vida alheia. Na narração desse jantar, os nomes próprios e os 

acontecimentos datados vão cedendo espaço a uma descrição próxima à etnografia, onde o 

evento e os participantes são revestidos de uma aura impessoal, tipificada. Como observa a 

própria escritora: 

Tinha eu tão pouca idade, que não sei bem se as recordações que conservo foram 
todas desse primeiro jantar a que lembro ter assistido. Talvez algumas sejam de 
outros de que, em seguida, participei, porque eram a repetição daquele com pequena 
diferença. A civilização parecia estacionária naquele abençoado cantinho onde se 
vivia uma vida quase patriarcal. (BITTENCOURT, 1992, p. 45-46) 

 

A crença em um processo civilizatório em curso, como realização de uma lei da 

História, subjacente aos acontecimentos e à aparente arbitrariedade das ações humanas, era 

um pano de fundo que fundamentava culturalmente os escritos sobre o passado em quase 

todos os autores aqui destacados. No trecho acima, Anna Bittencourt confronta o ideário 

evolucionista moderno com a constância dos rituais na sociedade do Recôncavo. A repetição 

dos costumes na vida rural dava-lhe a impressão de que "a civilização parecia estacionária" 

(BITTENCOURT, 1992, p. 46). Constitui uma exceção a esta norma o posicionamento de 

Manuel Querino que, embora dialogue com essa visão progressista, possui um tipo de 

engajamento que torna sempre evidentes os interesses e discordâncias, por parte de diferentes 

grupos sociais, a respeito de uma modernização adequada. Ou seja, assim como outros 

escritores dissidentes do status quo, a perspectiva de Manuel Querino sugere que, embora a 
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modernização seja um fenômeno inerente à História, cabe aos homens guiar os rumos desse 

progresso. 

O modo tipificado e a aproximação da narrativa com o estilo etnográfico estão 

presentes em todos os autores, como um gênero de discurso, embora eles utilizem estilos 

literários distintos. Todavia, a estereotipia da vida, na Bahia em tempos de Império, possui 

formas bem distintas em cada uma das obras aqui selecionadas. 

Como vimos, nas recordações do médico Silva Lima, o distanciamento do narrador em 

relação aos valores pretéritos que consubstanciam as relações sociais nos idos dos 1800 

conforma um etnocentrismo temporal e não geográfico, como é comum. Embora narre o 

passadio da cidade onde se encontra, ela é julgada a partir de valores alheios. A diversidade 

cultural é pensada a partir de uma coordenada própria ao discurso evolucionista, a noção de 

tempo como estágio evolutivo. Desse modo, o distanciamento cronológico coloca o narrador 

em outro plano, fundamentando o seu alheamento em relação à sociedade à qual pertence. 

Em outras palavras, o argumento evolucionista adotado por Silva Lima permite que a 

multiplicidade e a heterogeneidade contida no espaço geográfico sejam concebidas como 

meros acasos expressivos emergentes, por sobre a unidade de uma lei histórica que lhes é 

inerente. Em corolário, o outro e, especificamente, o não ocidentalizado, ou aquele que se 

situa na periferia da ocidentalização, não é percebido em sua alteridade, como detentor de 

trajetórias, narrativas e história particular. Tudo isso decorre do modo como o espaço é 

concebido — nos termos de Silva Lima, como uma variável sem peso, subsumida a uma 

lógica determinante exterior, à força imperativa de um processo histórico predeterminado. Ao 

adotar o evolucionismo como ponto de partida, o discurso de Silva Lima aproxima-se do 

gênero descrito por Bakhtin como "discurso de autoridade", um gênero que se caracteriza pela 

noção de verdade, excluindo a possibilidade de múltiplas perspectivas equitativamente 

válidas. 

Por sua vez, em A Bahia de Outrora, o uso de uma descrição próxima à etnográfica 

para tratar do passado constitui um recurso para configurar a sociedade pregressa como 

exemplo viável, legitimando os seus valores e o seu modo de vida. A sociedade baiana dos 

1800 é apresentada por Manuel Querino como um arranjo funcional e sui generis, capaz de 

fazer frente às inovações culturais e tecnológicas da modernidade. 

Já nos cadernos de memórias de Anna Bittencourt, o distanciamento em relação ao 

passado — que permite perceber comportamentos, pessoas e eventos como elementos típicos 
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— conforma uma reflexão sobre as mudanças havidas na passagem de século. A autora 

elabora um confronto entre a sociedade de seu tempo de infância e juventude e a sociedade do 

momento; pondera perdas e ganhos da modernização. A voz narrativa oscila; não apresenta, a 

priori, um enraizamento em valores do passado narrado ou do presente no qual transcorre a 

escrita — exceto no que se refere à reformulação do comportamento feminino, a respeito do 

qual a autora mostra desconforto pessoal, dúvidas e ponderações, estando mais inclinada aos 

valores do passado do que aos novos padrões modernos. 

Desse modo, ao lado de uma intenção pedagógica de advertir as jovens sobre a 

importância da conservação dos costumes familiares (OLIVEIRA, 2007) — então ameaçados 

por uma maior exposição da mulher no espaço público — percebe-se em sua obra a afirmação 

identitária da cultura baiana, em contraposição à importação de valores resultante da 

modernização. Ou seja, quando abordadas sob a perspectiva difusionista — presente na noção 

de imaginário, tal qual explorada por Pesavento (2002) — as impressões sobre Salvador no 

século XIX relatadas por Anna Bittencourt sugerem uma continuidade direta com o ideal de 

modernidade difundido por autores do mesmo período, como Olavo Bilac (1865-1918) 82. No 

entanto, nos relatos autobiográficos de Anna, é possível perceber aspectos particulares da 

recepção da proposta civilizatória do Governo Republicano pelos vários setores da elite 

baiana, podendo ser confrontada com a perspectiva adotada pelo médico Silva Lima e pelo 

diplomata Cardoso de Oliveira. 

Cabe destacar que Salvador não possuía uma elite urbana de fato consolidada como o 

Rio de Janeiro, então Capital Federal. Anna Bittencourt vivencia a decadência do patriarcado 

rural e a crise da atividade agrário-exportadora. A sua mudança domiciliar para Salvador em 

meados da vida, após a concretização de um matrimônio tardio com outro herdeiro da elite 

rural do Recôncavo, ilustra o estreitamento das relações da aristocracia rural dos engenhos 

com a capital do Estado, motivada pela busca de alternativas profissionais nos cursos 

superiores, oferecidos nos centros urbanos. 

Antes dessa época, tomando professores para meus filhos, tornara-se-me a vida mais 
folgada, e, para ocupar os longos serões das noites de inverno, dediquei-me a 
decifrar e compor charadas e logogrifos e também a fazer versos ligeiros para as 
nossas festividades familiares. Meu marido tomava parte nesses pequenos trabalhos 
porque igualmente aborrecia-se da solidão em que ficaram as propriedades rurais 

                                                
82 Como exemplo do alinhamento do autor com a proposta de europeização dos hábitos e do cenário urbano das 
capitais brasileiras, especificamente do Rio de Janeiro, ver as suas crônicas na revista Kosmos. Sobre a relação 
dos literatos da Academia Brasileira de Letras com o projeto civilizatório do Estado na Primeira República ver: 
Needell, J. (1993) Belle Époque Tropical: sociedade e cultura da elite no Rio de Janeiro na virada do século. 
Tradução: Celso Nogueira. São Paulo: Companhia das letras. 
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depois da abolição, visto que quase todos os proprietários iam se afastando a 
procurar nas cidades meios de vida. (BITTENCOURT, 1992, p. 251) 

 

Por fim, destacamos que as memórias de Anna Bittencourt constituem um importante 

registro sobre a Salvador oitocentista sob a perspectiva das famílias aristocráticas do 

Recôncavo baiano. Vista ao longe, pela primeira vez, de cima de um mirante, a cidade lhe 

remete ao imaginário parisiense transmitido através da literatura europeia que fazia parte da 

formação das jovens de família abastada. 

Saímos muito cedo. Eu ia radiante. Quando, mais tarde, li O Judeu Errante, romance 
antigamente muito apreciado e hoje sem valor, ao ver o episódio em que duas 
meninas criadas na Sibéria, encantadas com a descrição que sua mãe lhes fazia de 
Paris — chamavam-na cidade de ouro — lembrei-me das belezas e magnificências 
que imaginava encontrar na Bahia e do alvoroço que experimentei ao julgar que ia 
realizar-se definitivamente esse sonho querido.83 (BITTENCOURT, 1992, p. 96) 

[...] 

Havia ali um mirante e Henriqueta provocou-me: 

- Se não estivesses tão cansada, convidar-te-ia a subir ali, donde se avista toda a 
cidade. 

Prevaleceu a curiosidade, e subimos a longa escada que levava ao mirante. Valeu a 
pena o esforço. A vista era admirável! 

- Se o sol não estivesse já posto, disse Henriqueta, ainda mais esplêndida te 
pareceria a cidade! 

Na vasta aglomeração de casas, destacavam-se as torres de numerosas igrejas: 
espetáculo grandioso e novo para mim. Não demoramos mais tempo, porque meu 
pai advertiu-nos serem horas de continuar a viagem. (BITTENCOURT, 1992, p. 
101) 

 

Partindo desse imaginário — transmitido como pano de fundo pela literatura europeia, 

e principalmente francesa — a autora registra a decepção da sua primeira viagem à Bahia 

(nome dado a Salvador), cuja visão por dentro contrariara a bela imagem avistada de cima de 

um mirante. A autora salienta o aspecto sombrio da cidade em suas feições coloniais, 

observadas no trajeto da Lapinha ao Largo do Pelourinho, com suas casas enegrecidas e ruas 

tortuosas, onde a luz mortiça dos lampiões a azeite de peixe transmitia um sentimento 

tristonho (BITTENCOURT, 1992) 84. 

  
                                                
83O Judeu Errante, obra de Marie Joseph Sue, dita Eugène (1804-1857), obteve grande sucesso como folhetim 
publicado no jornal parisiense Le Constitutionel entre 1844 e 1845. Foi transformado em livro e logo traduzido 
para outras línguas europeias. Na Bahia, uma edição em cinco volumes com estampas foi anunciada em 1869 por 
12$000 no Novo Catálogo das Obras que se acham à venda na Livraria Catilina e Cia (Mariane Bittencourt, 
notas in: Bittencourt, 1992). 
84 Esse e outros temas relativos à percepção da vida urbana e suas mudanças na passagem do século XX serão 
analisados no capítulo seguinte. 
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Fonte: BITTENCOURT, Anna Ribeiro de Goes. (1992) 
Longos Serões do Campo. Volume 1. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira. 

Fonte: BITTENCOURT, Anna Ribeiro de 
Goes. (1992) Longos Serões do Campo. 
Volume 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

Fonte: BPEB - setor de Obras Raras. Fonte: BPEB - setor de Obras Raras. 
 

Figura 9 — Anna Bittencourt aos 30. 
 

Figura 11 — Conto Marietta de Anna Bittencourt, 
encadernação do folhetim recortado do Jornal de Notícias. 

Figura 10 — Anna Bittencourt aos 75 anos. 

Figura 12 — Conto Marietta, Folha de rosto. 
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5.4 Xavier Marques, o feiticeiro das letras. 
 

No romance Boto e Cia (1897), revisto e republicado com o título O Feiticeiro (1922), 

a ação de tornar pública uma dada perspectiva sobre a Bahia de tempos do Império, através de 

uma ficção, adotando o romance de costumes como estilo literário, está relacionada ao modo 

como o escritor, Xavier Marques, busca se inserir no meio literário da Bahia e, 

posteriormente, no âmbito nacional. 

Cabe notar que, entre os escritores que compõem a nossa amostra, Xavier Marques é 

aquele que mais se aproxima, em sua trajetória, do típico escritor profissional brasileiro da 

passagem do século XIX para o XX. Ele frequentou e exerceu funções em todos os meios que 

compõem o métier das letras nacionais do período: o magistério primário, as redações de 

Jornais, as associações dos movimentos abolicionista e republicano, os grêmios literários, as 

Academias de Letras, os Institutos Históricos Geográficos, as repartições do serviço público e 

por fim, a política — esta, embora pareça compor campo à parte da vida intelectual, pelas 

normas específicas e autônomas que a compõem, sempre abrigou escritores e intelectuais, 

que, por meio dela, exerceram a sua escrita. 

Xavier Marques só não frequentou os centros acadêmicos, como as Faculdades de 

Medicina e de Direito, as Escolas Politécnicas, de Engenharia e de Belas Artes, ou os Liceus. 

No entanto, em 1941, foi agraciado com o título de Professor Honoris Causa pela recém-

criada Faculdade de Filosofia da Bahia, em ocasião das grandes homenagens prestadas no seu 

80º aniversário, menos de um ano antes do seu falecimento em 30 de outubro de 1942. 

Acrescente-se que Xavier Marques não foi o escritor da Bahia a obter maior prestígio 

no meio literário da Capital Federal: o médico baiano Afrânio Peixoto foi eleito para a 

Academia Brasileira de Letras já em 1911, na esteira da popularidade e reconhecimento 

obtido com o seu romance A Esfinge, publicado nesse mesmo ano. No entanto, entre seus 

pares conterrâneos, Xavier Marques se destaca por ter a escrita como principal fonte de renda 

e de promoção social, tanto em termos profissionais e financeiros — de professor primário a 

Deputado Federal, passando pela direção de importantes jornais e pelas colunas do jornalismo 

político — como pela aquisição de notoriedade e prestígio — de orador de palestras, em 

grêmios literários de penetração regional, a membro da Academia Brasileira de Letras, eleito 

em 1919. 

Quando Boto e Cia foi publicado em 1897, Xavier Marques fazia a sua segunda 

incursão pelo romance e terceira tentativa na ficção. Até então, o autor havia publicado as 
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coletâneas de poemas Temas e Variações (1884) e Insulares (1896), a coletânea de contos 

Simples Histórias (1886) e o romance Uma Família Baiana (1888). 

Profissionalmente, Xavier Marques acabava de sair do jornal A Bahia para entrar no 

Diário de Notícias; em ambos ocupou o posto de redator. Mas o fato interessante é que 

Marques acabava de concluir o período de maior dedicação ao jornalismo, entre 1888 e 1896, 

tempo em que se consagrou inteiramente a essa atividade. Em meados de 1890, havia se 

tornado 3º Oficial da Câmara dos deputados — cargo que conseguiu a partir de contatos 

estabelecidos como redator político. Nos vinte anos em que serviu à Câmara dos deputados, 

Marques ascendeu a 1º oficial, fato que, possivelmente, permitiu uma maior dedicação à 

atividade literária, rendendo-lhe tempo para a redação e publicação de Boto e Cia em 1897, 

livro produzido depois de um longo recesso da literatura, oito anos após a publicação de Uma 

Família Baiana (1888). 

Boto e Cia é a primeira tentativa consistente de Xavier Marques de construir um 

espaço próprio como ficcionista num cenário dominado pelo círculo dos literatos da Capital 

Federal — entre eles Olavo Bilac, Machado de Assis, Coelho Neto e outros fundadores da 

Academia Brasileira de Letras, em 1897. O romance Boto e Cia sintetiza o empreendimento 

estético de Xavier Marques, que consiste em usar como temática literária a paisagem e os 

habitantes de Salvador, Itaparica e do Recôncavo baiano associados ao cânone estilístico 

prescrito por Machado de Assis, uma espécie de naturalismo moderado. Xavier Marques foi 

pioneiro ao transformar a paisagem e os habitantes da Bahia em cenário e personagens da 

literatura brasileira, atentando para a adequação a certas prescrições de forma e estilo. 

Sabe-se que, nos seus livros editados ou reeditados a partir de 1902, Xavier Marques 

alterou a lista bibliográfica usualmente colocada no verso da capa, retirando as suas obras de 

estreia na ficção — Simples Histórias (1886) e Uma Família Baiana (1888) — e passando a 

tratá-las como "ensaios iniciais" (SALLES, 1977). Possivelmente, esta atitude foi motivada 

pelo status atingido por Boto e Cia, um marco no encontro de sua identidade como autor. O 

livro Boto e Cia é resultado da mudança no empreendimento estético do autor — 

caracterizada, segundo Salles (1977), por alterações na sua visão de mundo, que o levaram a 

abandonar o enfoque crítico objetivista e as cruezas realistas. Nas obras iniciais de 1886 e 

1888, Xavier Marques se aproximou da critica social realista e do pessimismo cientificista, 

presentes no naturalismo. A partir da publicação de Boto e Cia, em 1897, o autor aproxima a 

sua narração da visão de mundo vigente, sem pôr em questão os "padrões urbanos 
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conservadores, 'civilizados', europeizados" (SALLES, 1977, p. 111). Sua obra passa a ser 

considerada pela crítica como uma ficção "sem excessos" (GOMES apud SALLES, 1977). 

Deste modo, a publicação de Boto e Cia, rompendo com características estilísticas 

presente nas obras de estreia, sugere a evolução de Xavier Marques rumo à criação de um 

nicho próprio no cenário das letras nacionais, na posição de ficcionista baiano. A memória da 

Bahia provinciana dos anos 1800 é apresentada, nessa obra, no âmbito da acomodação do 

autor a determinados preceitos estilísticos e morais, respondendo à postura prescrita por 

Machado de Assis, presidente da Academia Brasileira de Letras. 

 

Como veremos transparecerá na ficção "o critério das boas maneiras da alta 
respeitabilidade pessoal" que, no plano da vida literária, Machado de Assis exigia 
dos escritores, para que fossem alçados ao status de acadêmico. [aspas do autor] 
(OCTÁVIO RODRIGO apud BROCA apud SALLES, 1977, p. 112) 

 

O esforço de Xavier Marques de acomodação ao cavalheirismo defendido pelos 

olimpianos da Academia não constitui, no entanto, uma ação meramente passiva. Derivou, ao 

contrário, de um trabalho argucioso de criação de um espaço possível dentro deste meio, 

através do qual Xavier Marques garantiu a sua participação, como intelectual baiano, na 

discussão sobre o processo de modernização das capitais brasileiras, na passagem do século 

XIX para o XX, utilizando o gênero do romance de costumes. 

Por ocasião da publicação de Boto e Cia, o jornal A Bahia divulgou a seguinte nota: 

 
O autor propõe-se estudar a classe média, e em plano secundário, no povo, costumes 
íntimos, usanças, tradições, superstições, tendências políticas, fazendo convergir 
todos os episódios e peripécias para a acentuação da fisionomia moral da classe que 
tomou para objeto de estudo. 
No recurso do drama amoroso, que constitui propriamente o romance, dois pontos 
merecem cuidado: a influência do espírito público, ordeiro e conservador, sobre a 
direção da sociedade política, e a influência do africano feiticeiro em certos atos da 
vida doméstica. 
É, pois, na essência, um livro de crítica, se bem que moderada, visando desacreditar 
do feiticeiro, sem descurar a exibição da vida baiana, segundo o modo de ver e 
apreciar do autor. (A BAHIA/ Salvador, 26 de ago. 1897 apud SALLES, 1977, p. 
123) 
 

 
Embora Xavier Marques tenha deixado a redação do jornal A Bahia em 15 de abril de 

1897, Salles (1977) supõe que a nota acima tenha sido redigida por ele, mesmo que publicada 

no exemplar de 26 de agosto daquele ano. Conforme anunciado, o tema central do estudo 

empreendido via romance é a classe média baiana — esta consideração ilustra o vinculo do 
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autor com o naturalismo, ao conceber o Romance como veículo de apropriação do social para 

investigação científica, o que não impede que Xavier Marques mantenha o "bom tom", 

evitando a crítica social ácida e as descrições escatológicas. Como pano de fundo, o redator de 

A Bahia anuncia a descrição do "povo, costumes íntimos, usanças, tradições, superstições, 

tendências políticas"; o drama amoroso é apresentado apenas como um recurso para 

exposição da "fisionomia moral" da classe média baiana, da crítica moderada à influência do 

feiticeiro sobre a vida doméstica familiar da classe em questão e da "exibição da vida baiana". 

A cidade de Salvador é lembrada na obra como esse horizonte culturalmente 

específico, espaço de encontro povoado por práticas religiosas que reúnem heranças ibéricas e 

africanas, onde circulam mensageiros que perpassam o ambiente restrito dos lares de classe 

média tradicional, nos quais donzelas suspiram à espera de casamentos. Esses mensageiros 

são personagens que integram uma classe mestiça, afrodescendente, representada pelo 

escriturário Salustiano, pela costureira Pomba, a sua mãe quitandeira Josefa, por Yaôs e pelo 

próprio pai-de-santo Elesbão. Essas personagens, como foi anunciado na nota acima 

transcrita, comporiam o pano de fundo da trama amorosa e do estudo focado na família de 

classe média baiana. No entanto, foram eles que roubaram a cena, quando o livro foi 

refundido e publicado, em 1922, sob o título O Feiticeiro. 

Ou seja, o livro Boto & Cia /O Feiticeiro possui uma trajetória interessante, que sugere 

a conquista de um lugar junto ao núcleo literário carioca pelo escritor Xavier Marques, assim 

como a sua aproximação ao ideário civilizatório da República. Boto & Cia foi publicado em 

Salvador pela Tipografia e Encadernação Empresa Editora. O título continha uma alusão à 

personagem Paulo Boto, chefe de família de um núcleo da classe média baiana, proprietário 

de um armarinho de miudezas no Morgado de Santa Bárbara no bairro do Comércio. Quando 

o livro foi refundido e reintitulado para a sua segunda publicação, em 1922, Xavier Marques 

já era imortal da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 1919. Segundo 

Salles (1969), o autor vivia o período de maior prestígio social, residia no Rio de Janeiro 

como Deputado Federal, no mandato que transcorreu entre 1921 e 1924. O alinhamento do 

livro à ideologia progressista se associa ao vínculo político com J. J. Seabra, o qual, como 

governador, liderou em Salvador um plano de melhoramentos urbanos que contribuiu para a 

descriminação das práticas religiosas, festivas e laborais dos afrodescendentes85. 

                                                
85 Xavier Marques adere a esta corrente política provavelmente entre 1905 e 1907, depois da primeira edição do 
livro em questão, quando integrou o corpo de redatores da Gazeta do Povo (SALLES 1969), periódico onde se 
reuniram os “seabristas” no período de consolidação desta corrente política, quando J. J. Seabra era ainda 
ministro da Justiça na presidência de Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906 (CARVALHO FILHO, 2008). 
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É nesse contexto da vida do autor que Boto & Cia é revisto e republicado com o título 

de O Feiticeiro pela Livraria Editora Leite Ribeiro, no Rio de Janeiro. O sugestivo título 

indica um claro deslocamento da apropriação da sua temática, tendo agora como cerne a 

própria figura do sacerdote africano, reconhecido como Feiticeiro — e não "sacerdote", 

segundo a nomenclatura adequada ao eurocentrismo vigente na alta roda brasileira do período. 

A vida urbana da Bahia provincial é trazida como parte do ambiente que abriga a religião de 

matriz africana. 

Cabe lembrar que, no contexto da década de 20, o nacionalismo emerge como 

temática real da literatura e compromisso dos intelectuais; nesse contexto, o tema do 

Feiticeiro africano e a sua influência invisível na imaginação da família de classe média 

parece ter mais apelo como mote do romance, que apresenta o escritor baiano ao público da 

Capital Federal86. O enredo da obra é acompanhado pela descrição da cidade de Salvador, que 

guardava ainda suas feições coloniais, com grande destaque para o aspecto da sua arquitetura 

e dos festejos cívicos e religiosos que dão sentido ao espaço físico87 como precondição de 

determinadas interações sociais. 

É interessante pontuar, mais uma vez, tendo 

em conta o percurso dessa obra como produto 

editorial, que a sua contextualização como veículo 

de reflexão sobre as transformações urbanas pode 

ser enriquecida pela história da sua trajetória como 

documento, mostrando como o seu significado se 

alterou em função de um novo enquadramento, 

oferecido pela segunda publicação, a qual sinaliza a 

mudança de público e de editores. O "falar sobre a 

Bahia" como espaço de tematização do processo de 

modernização, nesse romance, significou para 

Xavier Marques a entrada no campo de construção do 

imaginário nacional, trazendo a relação entre a vida urbana no passado imperial e a presença 

da cultura africana, através dos escravos africanos e de seus descendentes. A obra transparece 

                                                
86Na síntese biográfica de Xavier Marques, disponibilizada em veículos de apresentação da Academia Brasileira 
de Letras, a exemplo da sua página na internete, o romance O Feiticeiro comparece como primeira obra de ficção 
do autor. Foi esta a obra que Xavier Marques escolheu para a sua apresentação ao público da Capital Federal, 
quando ganha notoriedade no contexto nacional. 
87"Espaço" aqui entendido segundo a definição de Simmel (1983):como precondição de determinadas interações 
e fundamento da coexistência. 

Fonte: www.academia.org.br 

Figura 13 — Xavier Marques. 
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um conflito em relação à modernidade, vivida e projetada como realização de uma lei 

evolutiva intrínseca à história, que levaria necessariamente à extinção natural de tradições e 

hábitos das culturas tidas como "menos evoluídas" e à incorporação de um padrão europeu de 

civilização. Como contraponto à inevitabilidade da suposta lei da história, o narrador expõe o 

saudosismo relativo aos elementos considerados "anacrônicos" ao estágio civilizatório 

almejado. O sentimento de perda comparece como elemento subliminar. 

5.5 Diplomacia e Literatura: a memória da Bahia, projeções animadas pela saudade em 
Londres. 

 

Cardoso de Oliveira distancia-se dos outros escritores da nossa amostra por não 

compartilhar com eles a frequência e a audiência aos mesmos meios literários. A viabilização 

da sua escrita como autor de ficção, poeta, biógrafo, conferencista e ensaísta não dependeu 

dos periódicos baianos, dos Institutos Históricos Geográficos, dos grêmios literários ou das 

Academias. A sua trajetória como escritor exemplifica a relação entre Carreira Diplomática e 

Literatura — também presente na biografia de dois outros escritores renomados do período, 

Joaquim Nabuco e Aluízio Azevedo, os quais foram amigos e superiores de Cardoso Oliveira 

na lida diplomática. De acordo com alguns relatos pessoais de intelectuais brasileiros, 

interpretados por Machado Neto (1973), alcançar um cargo na diplomacia era um sonho 

alimentado por vários escritores durante a República Velha. 

Após concluir a graduação na Faculdade de Direito do Recife, Cardoso de Oliveira 

exerceu as funções de Promotor Público na Vila do Brejo Grande, hoje município de Ituaçu, e 

de Juiz Municipal da Cidade do Rio Grande, ambas na Bahia. Excetuando-se este período no 

qual exerceu a magistratura, o autor devotou à diplomacia a maior parte da sua vida, atividade 

que o levou a residir no exterior por muitos anos. O livro do qual trataremos, Dois Metros e 

Cinco: costumes brasileiros, foi escrito em Londres, quando Cardoso de Oliveira exercia a 

função de 1º secretário da Legação Brasileira junto ao Governo Britânico (Berbert de Castro, 

1955). Esta obra, que fez com que seu autor se tornasse conhecido nas Letras nacionais, é 

considerada como um exemplo do naturalismo tardio da literatura brasileira. 

A partir de um retrato pitoresco dos costumes, dos tipos sociais, da religiosidade 

festiva e da hospitalidade afável da sociedade baiana, Dois Metros e Cinco expressa o 

saudosismo dos intelectuais brasileiros que viveram a militância das últimas décadas do 

Império e que, após a abolição da escravidão e proclamação da República, acabaram trocando 
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o engajamento político pela acomodação ao modo de vida burguês. A trama tem início em 

Recife, em uma república de estudantes na Rua da Glória, verdadeiro "quartel general da 

troça", e se desvia para a Bahia através da viagem do recém-formado Ricardo Luz, alter ego 

do autor, acompanhado pelo cômico Marcos Parreira, tipo em extinção, boa-vida e parasita 

sempre pronto a dar as suas facadas. A república estudantil era habitada por cinco moradores: 

Eustáquio Fontes, Lamparão, Souto, Quintino Monte e o presidente e tesoureiro Ricardo Luz. 

Marcos Parreira era o sexto companheiro, sem que disso se pudesse deduzir que fosse o sexto 

morador. "Pertencia a todas as repúblicas, sem fazer parte de nenhuma" (OLIVEIRA, 1936, 

p.8), e sua ligação com o grupo vinha da amizade com Ricardo. 

A obra retrata a Bahia de 1889, mas foi escrita na primeira década do século XX e 

publicada em 1905. Por esse tempo, os valores patriarcais e aristocráticos da sociedade 

colonial escravista foram pouco a pouco suplantados pela impessoalidade e pela mobilidade 

social que caracterizam o Estado burocrático e a economia de mercado. O país entrava em um 

processo de construção de uma sociedade urbano-industrial (HERSCHMANN &PEREIRA, 

1994). Nesse contexto, desenvolveu-se uma relação de simbiose entre a literatura e o 

mundanismo das elites urbanas, exemplificada especificamente na ligação entre o círculo 

intelectual à frente da fundação da Academia Brasileira de Letras e a reformulação urbana da 

Capital Federal, liderada pelo engenheiro Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro entre 

1902 e 1906. 

Brito Broca (1960) caracteriza a primeira década do século XX como um período de 

euforia para o mundo ocidental. Como já foi discutido neste trabalho, o Brasil vivia a 

"explosão" dos novecentos e a consolidação do governo Republicano — após a desarticulação 

dos focos monárquicos, o fim das revoltas militares contrárias a Floriano Peixoto e o término 

da Guerra de Canudos. O governo do segundo presidente civil, Campos Sales, prepara a 

estabilidade política e econômica que iria favorecer as ações modernizadoras do governo de 

Rodrigues Alves (1902-1906), notadamente a remodelação da Capital Federal por Pereira 

Passos e a campanha sanitarista liderada por Oswaldo Cruz. 

Broca (2006) observa uma relação de complementaridade, perceptível em vários 

níveis, entre a modernização urbana e a vida literária na Capital Federal. Para dar vida aos 

espaços recém construídos e contribuir para a aceitação das Reformas urbanas, o prefeito 

Pereira Passos promove eventos mundanos, como as Batalhas de Flores no Campo de 

Santana, e autoriza a construção da sede da Academia Brasileira de Letras na Avenida 

Central, em 1905. A modernização da cidade desencadeou uma febre de mundanismo, da qual 
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se alimentava a vida literária. Essa relação entre mundanismo e literatura foi retratada pelos 

jornais da época, que comentavam as festas e salões nas mesmas colunas em que divulgavam 

eventos literários, como lançamentos de livros. 

Os escritores superestimavam a modernização do Rio em contos, romances e crônicas, 

atribuindo à cidade ambientes e tipos sociais que não existiam de fato. Os novos hábitos 

requintados prevaleciam no espaço remodelado da cidade, ao passo que os antigos costumes 

eram recolhidos ao subúrbio. Nesse momento, crescia a disparidade entre a cidade central 

moderna e o subúrbio, "com sua pequena burguesia de costumes simples" (BROCA, 1960). 

Esse antagonismo foi vivamente ilustrado pela obra de Lima Barreto: a "tranquila pastoral" 

suburbana se opunha aos empurrões, incômodos e furtos da cidade. A literatura, no entanto, 

reclamava o empurra-empurra, os furtos e incômodos do Rio, parisiense e civilizado. 

Desse modo, ocorre uma mudança no tipo de engajamento literário com a transição do 

Romantismo para o Realismo. Os artistas não se definem mais como boêmios que renunciam 

ao prazer fácil das rodas elitistas — ao contrário, a geração novecentista se caracteriza por 

uma simbiose com a vida burguesa dos salões e cafés das avenidas. Ocorre a decadência do 

tipo boêmio e a ascendência de novos tipos como o flâneur e o bon homme. 

Dois Metros e Cinco veio a lume nesse contexto social, através de uma das editoras 

mais prestigiadas da Capital Federal: a Livraria Garnier — pela qual Machado de Assis 

publicou quase todos os seus livros. O enredo dessa obra, no entanto, é animado pelo 

sentimento oposto e complementar à euforia progressista em voga. Como indicou o seu 

próprio autor, em entrevista ao Diário de Notícias do Rio88, o romance é animado por um 

duplo saudosismo: a nostalgia diante do desaparecimento da vida tradicional da Bahia 

provinciana e o distanciamento dos anos vivazes e sonhadores da mocidade imperial, 

motivada pelo idealismo que sustentou o desapego aos padrões instituídos e a entrega a uma 

vida de boemia militante. 

 
Fizera-se a República no Brasil [...] e pensei que com ela tudo iria mudar, inclusive 
os hábitos. Achei que devia fixar uma época da vida baiana. Talvez assim ela não 
fosse esquecida. A verdade é que esse livro é a narrativa de fatos reais vividos. [...] 
meus personagens são feitos de retalhos de tipos que conheci no meu tempo de 
estudante. (CARDOSO DE OLIVEIRA para o Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 
1954, apud BERBERT DE CASTRO, 1955) 

 

Por sua vez, a recepção do livro pela intelectualidade, em 1905, sugere a assimilação 

do fim trágico do protagonista cômico, Marcos Parreira, ao crepúsculo da boemia literária. De 
                                                
88 Entrevista concedida em 1954, quando o autor já contava 79 anos. 
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acordo com Cardoso de Oliveira, o livro teve grande repercussão: escreveram sobre ele o 

crítico Araripe Júnior e os escritores Graça Aranha e João do Rio. O escritor mais notório do 

naturalismo brasileiro, Aluízio Azevedo, era à época cônsul em Cardiff e recebeu de Cardoso 

de Oliveira, amigo e companheiro de letras e diplomacia, um exemplar do seu primeiro 

romance. Aluízio Azevedo, em carta89 ao amigo, agradeceu o envio do romance e defendeu 

vivamente a personagem de Marcos Parreira contra o seu criador. 

Marcos Parreira, "aquele doidivanas, fura-vidas, boêmio incorrigível e mordedor 

incrível" (OLIVEIRA, 1936, p. 421), veterano da Faculdade de Direito, cursando eternamente 

o primeiro ano da graduação, sustentado principalmente por mesadas dos irmãos que viviam 

na Bahia, seguiu o distinto amigo Luz, herdeiro de uma fortuna familiar cultivada no sul da 

Bahia, em uma viagem de aventura pelo seu estado natal, percorrendo Salvador, Recôncavo e 

Sertão. Ao fim da jornada, Ricardo Luz decide se casar, pondo fim à expedição que deveria 

seguir para a Europa. 

Marcos Parreira, ficando sem sustento, faz um trato com Curventius, o naturalista 

Judeu, que o contrata para ser conservador do museu que irá dirigir em sua volta à Europa. O 

trato não supõe apenas os serviços de Marcos, mas também a venda do seu esqueleto, que, 

após a sua morte, ficaria exposto no museu, na sala destinada ao Brasil, como espécime raro 

brasileiro. A mesma sala que, em vida, Marcos Parreira foi contratado para monitorar, e onde, 

desde a inauguração, encontra-se exposta uma réplica sua, em cera, vestida com a sua lendária 

sobrecasaca, e adornada com o seu famoso cavaignac, o "espanador de injúrias" (OLIVEIRA, 

1936, p.10), do qual se desfez em vida para honrar o trato feito com o naturalista. 

Em nota da terceira edição, Cardoso de Oliveira transcreve as palavras de Aluízio 

Azevedo, contristado com o trágico fim do Marcos. Escreveu o renomado escritor: 
 

E, ao passo que o Luz "mergulha por fim no casamento e na ordem social" ... "o 
lázaro lá vai gemendo pelo seu último calvário, a carregar o próprio esqueleto às 
costas, mas os seus gemidos não são de náufrago, como os do seu companheiro 
feliz, são de lutador que se não dá por vencido, nem mesmo depois de vender os 
ossos; e os escarros que lhe conspurcam a fronte cintilam, vistos cá de baixo, como 
diadema de estrelas, porque ele ali naquelas alturas, já não é simples boêmio, ele ali 
é a miséria humana, ele é a esperança, e a fé sob os andrajos do servilismo e da 
baixeza, ele é o amor com todas as suas incongruências, ele é o Homem, com todas 
as suas covardias e maldades e com todas as suas lágrimas e revoltas impotentes, 
com todos os seus sonhos abortados e todas as suas fraquezas e paixões 
inconfessáveis; ele é a dor e a resignação humana". [...] 

"Quando acabei de ler tinha o coração dolorido como se viesse de assistir a 
condenação de um inocente. Em vez de indignar-me contra as pantominices e 
ribaldias do pobre Marcos, senti, ao contrário, por ele, uma profunda compaixão, 

                                                
89 Esta carta foi posteriormente publicada no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro em 19 de setembro de 1909, 
por ocasião da saída da segunda edição do livro. 
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uma surda revolta contra a injustiça da sorte, tão prodiga para uns, tão dura e 
madrasta, para outros. 

[...] 

Marcos, entretanto, há de viver, porque sofre e resiste; lutou ferozmente pela vida... 
e afinal, em vez de arranjar um emprego público, vendeu o próprio esqueleto — é 
um homem! Merece viver e viverá." (ALUÍZIO AZEVEDO, apud OLIVEIRA, 
1936, p. 419-20) 

 

O remorso de Aluízio Azevedo frente ao fim trágico de Marcos Parreira sugere a 

assimilação dessa personagem à boêmia que constituiu a primeira fase da geração desses 

escritores, que depois se tornaram verdadeiros gentlemen. Nem todos, porém, resistiram à 

forte repressão do Marechal Floriano Peixoto, ou tiveram jogo de cintura para reintegrar-se ao 

novo regime intelectual, seja aderindo à boemia dourada dos dandys, seja à nova tendência 

burocrática seguida por companheiros como Olavo Bilac, Coelho Neto, Medeiros e 

Albuquerque, o próprio Aluízio Azevedo e o seu irmão Artur Azevedo. Guimarães Passos é 

um exemplo de intelectual que completou o "ciclo total do padrão de vida boêmia da época” 

(MACHADO NETO, 1973, p.178), isso porque não conseguiu manter sua vigência 

intelectual. Não aquiesceu à nova estrutura social das letras, a qual rompeu com a liberdade e 

a distinção estatutária que o paternalismo imperial, distanciado dos imperativos do mercado, 

permitira à intelectualidade. 

Analisemos a trajetória deste intelectual. 

Guimarães Passos chegou ao Rio de Janeiro porque foi embarcar uns amigos em um 

vapor, em Maceió, perdeu a hora e, sem perceber que o vapor partira, acabou indo com eles. 

Na Corte, juntou-se ao grupo boêmio liderado pelo abolicionista José do Patrocínio, do qual 

fizeram parte Aluízio Azevedo, Coelho Neto, Paula Ney, Olavo Bilac, Pardal Mallet, Luís 

Murat, Artur Azevedo, Estevão Silva, Orozimbo Muniz Barreto, Henrique Rocha e Lins de 

Albuquerque (MACHADO NETO, 1973). Guimarães Passos perfez com esse grupo as 

andanças diuturnas pelas casas de pensão, pelos restaurantes, pelos jornais e cafés que 

constituíram o habitat da boemia. Fugia para não ser pego, após disputar carne com as feras 

da Quinta da Boa Vista, quando foi encontrado pelo bibliotecário do Paço, que acabou por 

empregá-lo como arquivista do Palácio. Uma anedota verdadeira, à altura das aventuras do 

Marcos Parreira. Como arquivista da Quinta e escritor boêmio, Guimarães Passos desfrutou 

da admiração e da amizade do Imperador, mas foi demitido pela República. Partiu então para 

Paris, indo morrer por lá, internado em um hospital, graças à simpatia de um capitalista 

brasileiro, Magalhães Castro, seu admirador. Teve assim o fim trágico de inveterado patusco, 

que se negou a entrar na "ordem social". 
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A boemia, com larga tradição na Europa, instituiu-se no Brasil no século XIX, com o 

romantismo, primeiramente no meio estudantil da Faculdade de Direito de São Paulo, 

deslocando-se para a Corte, juntamente com os recém-formados. Dominou a vida intelectual 

brasileira em duas fases diferentes: entre 1870 e 1888, quando se juntou à ação política e 

social em prol da abolição e da República, e na década de 1890, nos primórdios da República, 

até ser abafada pela repressão do Marechal Floriano Peixoto. Responsável pela consolidação 

do regime e por abafar os últimos gritos dos dissidentes, o "Marechal de Ferro" rompeu com a 

tolerância que os intelectuais desfrutavam na época do Império, calando as colunas 

irreverentes e críticas dos jornais. Patrocínio foi deportado, Bilac fugiu para Minas Gerais — 

mas foi depois detido em uma fortaleza — Murat e Guimarães Passos se refugiaram na 

Argentina, Pardal Mallet errou pelo interior do País — voltando à capital apenas a tempo de 

morrer — e Paula Ney desapareceu dos antigos pontos de reunião, que foram por fim 

desarticulados. Por dois anos não foram vistas as rodas literárias nas livrarias, cafés e 

confeitarias da Rua do Ouvidor e cercanias (MACHADO NETO, 1973). 

A decadência da boemia estava diretamente ligada à desarticulação dos pontos de 

encontro na Rua do Ouvidor, iniciada pelo governo florianista repressor e consolidada com a 

reformulação urbana da Capital Federal — especialmente com a construção da Avenida 

Central, cujo ambiente impossibilitava a vida dos poetas boêmios (BROCA, 1960). A 

vastidão da avenida espraiou os pequenos grupos que ficavam menos dispersados na Rua do 

Ouvidor, dificultando os expedientes sobre os quais repousava a vida boêmia, como as 

"facadas" e os jantares "filados": os estreitos limites da Rua do Ouvidor eram, de certa 

maneira, o sustentáculo do prestígio dos boêmios. 

Também foi nesta avenida (mais precisamente, em parte do edifício Silogeu 

Brasileiro) que a Academia Brasileira de Letras foi instalada num prédio público pela 

primeira vez, pouco antes do fim das reformas urbanísticas, em 1905, pelo governo Rodrigues 

Alves90. Existiu um paralelo entre a modernização da cidade e a criação da Academia 

Brasileira de Letras (BROCA, 1960): ambos os fatores foram determinantes no 

aburguesamento dos escritores — a prova de compostura era indispensável para a aceitação 

de um integrante no novo grêmio, como admitia o presidente Machado de Assis. 

Desse modo, quando os exilados e fugidos voltaram ao Rio, não encontraram mais o 

ambiente propício ao "parasitismo risonho, que o Império, com as fortunas consolidadas, 

                                                
90 À época, o político baiano J. J. Seabra — catedrático da Faculdade de Direito de Recife, assim como Cardoso 
de Oliveira — era Ministro da Justiça e de Negócios Interiores (entre 1902 e 1906), e interinamente Ministro das 
Relações Exteriores (1902). 
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criara, alimentara e legara à República" (HUMBERTO DE CAMPOS apud MACHADO 

NETO, 1973, p. 96). Surgia uma mocidade circunspecta, de ar grave, recolhida; dada à 

hipocrisia como suporte da compostura. Acalentava sonhos arrivistas, viabilizados na nova 

ordem burguesa, caracterizada pela maior movimentação financeira e pela possibilidade de 

enriquecimento rápido. A ascensão social podia advir, também, da nomeação para um novo 

posto burocrático ou governamental, cujo acesso não exigia mais cabedal familiar ou 

educacional, por parte do candidato, como costumava ser, durante o Império. Mesmo no 

domínio das letras as tendências eram mais utilitárias e menos idealistas. 

Nesse contexto, condicionados ainda pelo advento dos trinta anos de idade, os antigos 

boêmios se "regeneraram" e terminaram acolhidos pela estabilidade do governo Rodrigues 

Alves, abrigados em boas carreiras no funcionalismo público; fizeram bons casamentos e 

trataram de ajudar-se mutuamente. Depois de se casar com D. Gabi, filha do secretário da 

fazenda do Estado do Rio, Coelho Neto, já nomeado secretário do governo, conseguiu 

colocações em Niterói para Bilac, Pardal Mallet e Aluízio Azevedo. O Barão do Rio Branco 

chegou a desempenhar uma espécie de mecenato oficial. Estando à frente do Itamaraty, criou 

cargos de assistência jurídica e intelectual para favorecer os seus companheiros intelectuais, 

como Graça Aranha e o próprio Aluízio Azevedo. 

A função pública foi responsável pela subsistência de nossos intelectuais. Tratava-se 

de um ideal de sobrevivência garantida para a grande maioria dos escritores. Aqueles de 

espírito dissidente e de modos desviantes acabaram confinados às repartições e secretarias 

públicas, em postos escorchantes, como amanuenses ou escriturários. Por outro lado, a 

"igrejinha" intelectual que congregou escritores em torno da fundação da Academia Brasileira 

de Letras proporcionou aos seus adeptos bons postos na máquina estatal, entre eles os 

respeitabilíssimos Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Juntos a estes 

escritores bem situados, estavam boêmios já regenerados como Coelho Neto e Olavo Bilac. 

O emprego público chegou a constituir um objetivo de vida para Aluízio Azevedo, que 

declarou: "De letras estou até aqui. Meu ideal é um emprego público, coisa ai como 

amanuense ou escriturário com vencimentos certos" (ALUÍZIO AZEVEDO apud 

MACHADO NETO, 1973, p. 83). No entanto, o grande representante do naturalismo 

brasileiro — consagrado com as obras O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço — galgou 

patamares muito acima dos postos de amanuense e escriturário: engajou-se na carreira 

diplomática, depois de prestar concurso91.  

                                                
91Em 1895, foi nomeado vice-cônsul em Vigo, Espanha; em 1897, foi transferido para Iokoama, Japão; em 1899, 
foi nomeado cônsul em La Plata, Uruguai; em 1903, foi removido de lá para Cardiff, Inglaterra; em 1906, depois 



187 
 

Um fato marcante em sua carreira é que, após ingressar na diplomacia, sua pena secou 

e ele não voltou a produzir senão um livro de viagem sobre o Japão. Talvez por essa razão 

Aluízio Azevedo tenha defendido tão vivamente a personagem do boêmio Marcos Parreira, 

em oposição a seu próprio autor, o amigo de diplomacia Cardoso de Oliveira, quando este 

legou tão triste fim àquele. O comentário feito pelo autor de o Cortiço a respeito do livro Dois 

Metros e Cinco, já citado acima, encerra-se com o período lapidar: "Marcos, entretanto, há de 

viver, porque sofre e resiste; lutou ferozmente pela vida... e afinal, em vez de arranjar um 

emprego público, vendeu o próprio esqueleto — é um homem! Merece viver e viverá" 

(ALUÍZIO AZEVEDO apud OLIVEIRA, 1936, p. 419-20). Ou seja, Marcos Parreira resistiu, 

foi bravo a ponto de não sucumbir à possibilidade de renda mais à mão para os jovens de 

classe média e alta detentores de alguma qualificação: o emprego público — que, embora, a 

princípio desejado, mostrou-se, em alguns casos, um verdadeiro destruidor de talentos. 

Os comentários que Dois Metros e Cinco recebeu de Aluízio Azevedo e Joaquim 

Nabuco não foram devidos apenas ao mérito da obra, mas também à relação que Cardoso de 

Oliveira empreendeu com o círculo literário formado em torno do Itamaraty92. O Barão do 

Rio Branco, que entrou para Academia Brasileira de Letras, em 1898, ano seguinte ao da sua 

fundação, embora estivesse ligado à igrejinha dos acadêmicos, manipulou uma coterie 

particular, graças à sua influência política e social, a qual integrou nomes como Graça 

Aranha, Domício da Gama e Euclides da Cunha9394. 

Segundo Sevcenko (2003), para fortalecer a imagem de estabilidade do novo regime 

foram convocados membros do mais alto escalão da política e da administração do Império, 

como Joaquim Nabuco, Rio Branco, Rui Barbosa e Rodrigues Alves. Este último representou 

"a mais harmoniosa e consequente articulação entre a tradição do Império, os interesses da 

cafeicultura paulista e a finança internacional" (SEVCENKO, 2003, p.65). Em termos 

políticos, a aglutinação da intelectualidade em torno do Ministério das Relações Exteriores, 

promovida pelo Barão do Rio Branco, foi importante para a formação da intelligentsia a 

serviço do novo regime. Foi desse modo que Joaquim Nabuco, monarquista radical e 

                                                                                                                                                   
de promovido a cônsul, foi para Nápoles, Itália, e, em 1910, promoveu-se a cônsul de primeira classe em 
Assunção, Paraguai. Em 1911, o Barão do Rio Branco o nomeou adido comercial na Argentina, Chile, Uruguai e 
Paraguai; Aluízio Azevedo falece em 21 de janeiro de 1913, em Buenos Aires. 
92 O livro Dois Metros e Cinco foi dedicado à Graça Aranha, escritor que também aderiu à carreira diplomática 
ao lado das letras. 
93 Juntamente com Joaquim Nabuco, Graça Aranha e Machado de Assis, Euclides da Cunha frequentou o círculo 
literário liderado por Rio Branco na Livraria Garnier e no Itamaraty. Foi este chanceler que conseguiu para 
Euclides da Cunha o comissionamento para a missão na Amazônia (SEVCENKO, 2003). 
94Além dos escritores já citados, foram também atraídos para a diplomacia nesse período Ronald de Carvalho e 
Oliveira Lima (MACHADO NETO, 1973). 
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empedernido — após a desilusão sofrida com a queda da monarquia, anos de abstinência 

voluntária da vida política e ferrenha oposição à República em periódicos como o Jornal do 

Brasil (1891) e O Comércio de São Paulo (1895) — retornou à vida pública para servir ao 

regime do qual sempre fora opositor. 

Este é o panorama da intelectualidade por quem a personagem Marcos Parreira é 

recebida como uma espécie de herói: vendeu o esqueleto, mas não perdeu o ideal de vida 

boêmia; levou até as últimas consequências seus sonhos juvenis e vagabundos e jamais sentou 

em uma cadeira de repartição pública; assistiu à grande Exposição Universal de 1900 e 

terminou os seus dias em Paris, como conservador da sala de um museu onde 

embusteiramente estava exposta sua própria réplica em cera como tipo étnico do seu país, e 

onde pousava, no outro canto, a vitrine vazia em que um dia seria exposta sua própria ossada. 

É em meio ao clima de saudosismo pelos anos de mocidade do império que o romance 

Dois Metros e Cinco recria a Bahia-província como ambiente ideal para abrigar as aventuras 

de dois jovens ligados ao meio estudantil da Faculdade de Direito de Recife — dois moços 

ainda pertencentes à libertinagem juvenil do último quartel do século XIX. 

Aquele ambiente aliava a hospitalidade das famílias aristocráticas de Salvador e 

Recôncavo baiano ao bem viver do povo — o qual, na capital provinciana, usufruía com 

relativa liberdade das ruas, praças e arrabaldes durante diversos ajuntamentos festivos e 

religiosos, sobre os quais as personagens caricatas do romance fazem questão de narrar em 

profusão, ao serem inquiridas pelo recém-formado Ricardo Luz. Este era o habitat perfeito 

para o último lampejo de vida juvenil antes da chegada dos trinta anos e da racionalização que 

viria dominar a organização social na República. A personagem do bacharel Ricardo Luz 

fazia aquela viagem com o intuito de recolher informações para feitura de uma obra literária. 

 
Demais, já por aquele tempo ia procurando romper caminho por entre as camadas de 
ideias, muito bem arrumadinhas na sua cabeça, o corpo esguio e indeciso de um 
vago projeto. [...] uma obra de filosofia social e humana, aliviada de discussões 
acadêmicas, e antes baseada no estudo e na descrição de tipos e costumes, cuja 
amenidade e variados aspectos, tristes ou facetos, conduzissem o leitor atento, por si 
mesmo, até a conclusão que o futuro autor desejava, sem auxílio do dedo deste para 
apontá-la. 

[...] 

Para isto, concluíra Ricardo, é preciso começar pelo princípio: observar os homens e 
os fatos, não em volumes belamente encadernados, ou em poeirentas brochuras no 
cômodo salão de uma opulenta biblioteca; mas, afinado por estes, ir surpreender 
impulsos, estudar no próprio livro da natureza; [...] 

O meio seria uma longa viagem descuidada e sem pressa, quase sem destino, com 
estadias prolongadas em vários centros da civilização, desde a rudimentar até à 
aprimorada, um pouco ao acaso dos acontecimentos; [...] (OLIVEIRA, 1936, ps. 33-
34) 
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Utilizando a imaginação do seu alter ego — Ricardo Luz, Bacharel em Direito recém-

formado pela Faculdade de Recife—, Cardoso de Oliveira graceja ao expor no projeto desta 

personagem o ideal que motivou a construção do próprio romance. Reconhecido por alguns 

críticos como uma apropriação tardia do naturalismo na literatura brasileira, o estilo narrativo 

deste romance, que — à semelhança de O Feiticeiro — pertence à transição entre o 

realismo/naturalismo do final do século XIX e o modernismo, de 1922, não esconde, no 

desenrolar de uma ação rudimentar — a viagem de dois jovens — a intenção de descrever, de 

maneira etnográfica, modos, costumes e ambientes de uma sociedade pretérita, de acordo com 

a visão de mundo compartilhada no meio letrado ao qual pertence seu autor. 

Por outro lado, a ambiência da vida pregressa é menos sombria e mais pitoresca que 

em O Feiticeiro, de Xavier Marques, que teve a sua primeira publicação em 1897. Neste, o 

olhar sobre o passado está mais envolvido pelo viés pedagógico de prescrever a modernidade, 

adequada ao padrão de vida urbano, almejada com o fim da escravidão e a proclamação da 

República. Cabe lembrar que Xavier Marques encaminhava-se para uma vida política pela 

vinculação ao partido progressista de J. J. Seabra, o que torna compreensivo o julgamento 

meio pesado sobre os modos de convivência do passado Imperial — ao lado, claro, do tom 

saudosista, característico da ambiguidade conflituosa pela qual a intelectualidade vivenciou 

este processo de modernização da vida cotidiana nas cidades brasileiras na aurora de um novo 

século. 

Estando em Londres nos primeiros anos do século XX, distante das agitações na esfera 

pública ligadas às mudanças políticas e sociais do Brasil, Cardoso de Oliveira opta por 

descrever de maneira faceira a sociedade baiana do passado, a qual já dá por superada. 

Utiliza, para tal, o estilo que reconhece como livro de costumes, como revela em nota à 

terceira edição, de 1936: 

Concordando com a reimpressão em terceira edição desta obra da mocidade, não me 
teria sido difícil modernizá-la, ou, pelo menos, corrigir-lhe os senões de vários 
gêneros; mas, tratando-se de um livro de costumes, (grifo nosso) em época 
determinada, pareceu-me melhor, exceto ligeiras correções, não lhe alterar as feições 
primitivas, inclusive a ortografia. (OLIVEIRA, 1936, Nota p. 419) 

 
Como recurso linguístico, o autor opta por reproduzir o linguajar dos tipos humanos 

retratados, fazendo uso do plurilinguismo, que, como foi visto na introdução deste trabalho, 

caracteriza a produção intelectual brasileira da época, voltada ao estudo das raízes nacionais, 
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e, como estratégia dialógica, permite expressar a ambiguidade de sentimentos relativa ao 

processo de mudanças reconhecido como modernidade. 

Com estas características, o romance Dois Metros e Cinco foi recebido como exemplo 

da littérature de témoignage95. Em 1905, em carta para Graça Aranha, Joaquim Nabuco — à 

época chefe de Cardoso de Oliveira na Legação brasileira em Londres — descreveu o livro da 

seguinte forma: "É a essência do brasileirismo recolhida e conservada para sempre em jarras 

da Bahia" (Nabuco apud Berbert de Castro, 1955, p. 19). Ao presentear Cardoso de Oliveira 

com o livro A History of the Brazil, de J. Henderson, Joaquim Nabuco escreveu a seguinte 

dedicatória: "Ao criador de Marcos Parreira contemporâneo na esperança de outro dos tempos 

coloniais" (NABUCO apud OLIVEIRA, 1936, Nota p. 420). 

Mais de quatro décadas depois da primeira publicação do livro, em artigo de 1949 à 

imprensa de Natal e Recife, o folclorista Câmara Cascudo considerou que Dois Metros e 

Cinco era "um dos volumes mais vivos e saborosos da literatura costumista do Brasil", e 

continuou: 

"Dois Metros e Cinco" é um informador maravilhoso para a Etnografia e Folclore 
nacionais. Vale um corte vertical no tempo. Nenhum outro volume imobilizou com 
naturalidade incomparável todas as características, as presenças, os contrastes do 
que hoje chamamos complexos culturais. (CASCUDO apud BERBERT DE 
CASTRO, 1955, p. 21) 

 

A apropriação de Dois Metros e Cinco como fonte documental pelo folclorista Câmara 

Cascudo confirma a pretensão inicial do autor, Cardoso de Oliveira, em utilizar o romance 

para registro de costumes ameaçados pela modernidade. Por outro lado, um dos sentidos 

originários desta obra se tornou inacessível aos leitores de Dois Metros e Cinco após o 

movimento modernista de 1922: o sentimento saudosista e a lástima diante do fim do sonho 

libertário projetado pela boemia de dois períodos: a boemia romântica e militante dos anos 

1870 a 1888 e a boemia resistente dos anos 1890. 

 

 

                                                
95 Literatura de testemunho. 



191 
 

 

 

 

 

 

  

Fonte: http://commons.wikimedia.org 

Fonte: OLIVEIRA (1936) p. 2 

Figura 14 — José Manuel Cardoso de Oliveira por 
volta de 1915. 

Figura 15 — Marcos Parreira e Curventius pelo pintor 
Pedro Américo. 
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5.6 Conclusão: 
 

As informações a respeito do contexto de produção e publicação dos textos — 

apropriados nesta pesquisa como fontes de análise — apontam as diferentes formas de 

atuação dos intelectuais. As obras em questão constituíram feitos distintos na trajetória dos 

seus autores que, como narradores, assumem posturas específicas em relação à Bahia do 

século XIX.  

Silva Lima publicou A Bahia de há 66 anos há apenas três anos do seu falecimento. 

Atendia ao pedido de um dos diretores do Jornal de Notícias, provavelmente o próprio Aloísio 

de Carvalho, que percebia a necessidade de recolher, em tempo, as recordações de um querido 

ancião, médico clínico e pessoa pública respeitada. Como narrador, Silva Lima assume uma 

postura de distanciamento em relação à cidade do passado. A sua atuação como médico e 

colaborador da Gazeta Médica da Bahia lhe garante a filiação ao pensamento evolucionista, 

então em voga nas Faculdades de medicina e no ensino das ciências aplicadas. 

Manuel Querino começa a publicar as crônicas da série A Bahia de Outrora em 1913, 

mesmo ano em que o seu pedido de promoção para o cargo de 2º oficial da Secretaria da 

Agricultura é rejeitado. Quando o livro homônimo é publicado em 1916, Manuel Querino está 

afastado do serviço público, após ter passado 21 anos no mesmo cargo, sem ser promovido. 

Neste contexto, Manuel Querino se refugia nos estudos de tradições. A compilação de fatos e 

costumes da Bahia do II Império é um espaço de mobilização contra as medidas 

modernizadoras do governo republicano. As práticas e tradições que habitavam a cidade do 

passado são utilizadas como contrapontos que permitem realçar o caráter superficial e 

inautêntico do progresso, bem como a injustiça e o autoritarismo que caracterizam a atuação 

dos novos governantes.  

Anna Bittencourt escreve os seus cadernos de memória por volta dos 80 anos, com a 

intenção de preservar a história familiar. Neste feito, manifesta reticência em relação à 

modernização. Seus relatos exemplificam a perspectiva da aristocracia rural do recôncavo 

baiano sobre Salvador, um olhar influenciado pelo imaginário das cidades europeias, 

adquirido pelo contato juvenil com obras estrangeiras. O sentimento da autora oscila entre o 

anseio de europeização dos costumes e o desejo de conservação dos valores familiares. 

A Bahia do II Império é relatada no romance de Xavier Marques como parte de um 

empreendimento estético que conjuga a temática regional com os códigos literários da 
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Academia Brasileira de Letras. O romance O Feiticeiro é republicado quando o autor conclui 

o seu percurso de ascensão como escritor e como político. Neste contexto, sua prosa se alinha 

aos ideais de urbanidade à europeia, no entanto, o romance não esconde o saudosismo frente 

às tradições e aos tipos urbanos afetados pela modernização. 

A obra Dois Metros e Cinco do diplomata Cardoso de Oliveira veio a lume por uma 

prestigiada editora da Capital Federal: a Livraria Garnier. O sucesso do livro entre os colegas 

de profissão revela a idealização sobre as experiências de juventude compartilhadas com 

intelectuais que foram acolhidos pelo Barão do Rio Branco no Ministério das Relações 

Exteriores. O escritor narra a vida do passado de modo pitoresco, descrevendo hábitos e tipos 

da Bahia do século XIX de modo estereotipado, com a intenção de conservar estes fatos que 

considera superados. 

A guisa de conclusão resumimos os pontos fundamentais que caracterizam as 

diferentes posições dos autores estudados, para que, a seguir, possamos compreender o 

conteúdo de suas obras como parte desta atuação intelectual. 
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6. A CIDADE COMO « ENTRE »: A VIDA EM 
COMUM COMPROMETIDA PELO 

PARADGMA MODERNO. 
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Os dados sobre a vida intelectual na Bahia exibidos nos capítulos II, III e IV, assim 

como as informações sobre o processo de produção e divulgação das obras apresentadas no 

capítulo anterior, compõem um contexto localizador que permite abordar os textos que 

integram as nossas fontes de análise como ações de seus autores em conjunto com outros 

agentes. Desse modo, evitamos tratar os textos apenas como mediadores pelos quais nós, 

pesquisadores, acessamos uma realidade que é exterior ao discurso, um dado contexto 

histórico que interessa conhecer. Com isso evitamos a dicotomia entre superestrutura e 

infraestrutura, discurso versus prática. Salientamos o caráter histórico dos textos que, como 

ações e produto de relações sociais, são, eles mesmos, parte da realidade histórica estudada. 

Distanciamo-nos de uma leitura interna das obras, levando em conta que o sentido das 

mesmas não está acabado, depende sempre de uma relação entre leitor e texto, que se 

conforma em uma dada situação, cuja perspectiva merece ser elucidada, para que a 

interpretação não seja confundida com um processo de decifração do sentido cristalizado no 

texto. 

Na análise de conteúdo que se segue, investigaremos o modo como estas obras, como 

parte da atuação dos seus autores, constituíram um espaço de reflexão sobre a modernização 

da sociedade baiana na passagem para o século XX, a qual é vivida principalmente através de 

novas formas de interação no espaço urbano. Faremos comparações entre as obras, tendo 

como eixo, temáticas recorrentes em todas elas. Detectamos alguns temas convergentes 

relacionados à vida urbana da cidade de Salvador de 1840 a 188996. 

As fontes selecionadas oferecem descrições sobre os modos de socialização no espaço 

público — encontros e trocas nas ruas, praças, largos, Igrejas, comércio e arrabaldes. Estas 

formas de sociabilidade são evocadas a reboque da atenção dada aos costumes familiares do 

período imperial — os quais definiam os limites entre os âmbitos público e privado —   e do 

interesse em registrar costumes religiosos, festejos cívicos e hábitos comportamentais daquele 

período, a exemplo da vigilância sobre as mudanças no comportamento feminino — as quais 

foram caracterizadas, principalmente, pelo acesso das mulheres à rua. Por essa razão, um dos 

temas que analisaremos, a partir da comparação entre os escritos recolhidos, será a forma de 

apreciação dos autores quanto aos modos de socialização em Salvador durante o II Império. 

                                                
96 Sobre a circunscrição deste período histórico ver: APÊNDICE C — Breve adendo sobre cronologia e 
memória. 
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A análise das fontes sugerem o interesse partilhado em descrever personagens que 

habitavam a configuração pregressa dos espaços públicos. Alguns dos tipos urbanos descritos 

são reconhecidos pelos escritores como personagens que já não existem e encarnam o 

desaparecimento de um modo de vida. Outros ícones da vida urbana da província baiana são 

tratados como reminiscências em vias de desaparecimento — os quais, por essa razão, 

representam a resistência da sociedade do passado que teima em se manter, seja por bem ou 

por mal, ante o avançar do progresso material e cultural do século XX. 

Outra coincidência temática detectada nas obras que constituem nossa mostra diz 

respeito à apreciação da cidade de Salvador em suas características arquitetônicas e 

urbanísticas, marcadamente moldadas pelas tecnologias de construção disponíveis no período 

colonial, assim como pelas exigências das trocas econômicas e da vida política e privada 

existente na colônia. 

Inspirados nestas recorrências, os itens deste capítulo (6.1 a 6.4) apresentam a análise 

de conteúdo das obras selecionadas, tendo em conta as seguintes categorias, respectivamente: 

a) A cidade em seus aspectos urbanísticos e arquitetônicos: reflexões sobre a 

feição colonial da cidade de Salvador mantida durante o período imperial. 

b) As festividades e os rituais do calendário católico desempenhados fora dos 

templos, em espaço aberto: considerações sobre as festas de Natal, os ternos da 

Noite de Reis, as procissões da Semana Santa, as lavagens das igrejas do Rio 

Vermelho e do Bonfim e os dobrões dos sinos durante a extrema-unção — as 

mudanças destas tradições como parte do processo civilizatório republicano. 

c)  A substituição do entrudo pelo Carnaval: considerações sobre a contenção da 

violência e a regulamentação dos divertimentos que antecediam a quaresma. 

d) A cidade do século XX: reflexões sobre as mudanças nas formas de frequentação 

do espaço público e dos espaços comerciais abertos ao público. O aparecimento do 

consumo recreativo, a afluência das senhoras baianas às ruas, a nova divisão 

espacial da urbe e o acirramento da segregação social. 
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6.1 Sobre Homens e concreto: alguns aspectos definidores das reformas urbanas nas 
Capitais brasileiras no início do século XX 

 

Antes de iniciarmos a análise de conteúdo dos textos produzidos pelos intelectuais 

baianos, a fim de compreender o modo como eles viveram e narraram as mudanças nas 

práticas e interações sociais que preenchiam a cidade de Salvador na segunda metade do 

século XIX, expomos neste item introdutório informações sobre os problemas enfrentados 

pelas cidades brasileiras neste período e as soluções propostas pelas reformas urbanas 

empreendidas nas duas primeiras décadas do século XX. Ao lado das consideração sobre o 

contexto de atuação dos intelectuais baianos, os dados sobre as transformações urbanas 

constituem importantes marcos analíticos. 

Na segunda metade do século XIX, as cidades brasileiras enfrentaram sérios 

problemas provocados pela expansão urbana desordenada. O contingente populacional crescia 

gradativamente à medida que se consolidava a transição da economia escravista para o regime 

de trabalho livre. A partir de 1850, a promulgação da lei Eusébio de Queirós, que tornava 

ilegal o tráfico de escravos, seguida de outras leis que cercearam a escravidão até a sua 

extinção completa, implicaram a liberação paulatina de uma massa populacional composta 

por ex-escravos que se concentrava nos centros urbanos, atraída pela oferta de empregos. Ao 

mesmo tempo, intensificava-se a imigração estrangeira para as cidades brasileiras como 

fomento ao mercado de trabalho livre. 

Entre 1870 e 1906, a população do Rio de Janeiro cresceu de 191.002 para 619.648 

habitantes (ABREU, 1987). Em Salvador, a população triplicou ao longo do século XIX, 

continuando a crescer nas primeiras décadas do século XX. Em 1800 a cidade possuía 

aproximadamente 50.000 habitantes; em 1872, essa cifra era de 129.109; em 1890, o número 

de habitantes cresceu para 174.412, atingindo a marca de 283.422 habitantes em 1920 

(PINHEIRO, 1992). As principais razões desse crescimento populacional foram o êxodo rural 

e a presença de imigrantes portugueses e africanos97. 

O crescimento demográfico, aliado à falta de planejamento urbano capaz de responder 

à nova demanda populacional, afetaram sobremaneira o problema da saúde nas cidades. Os 

serviços de abastecimento de água e de escoamento de esgoto eram insuficientes98. Havia 

                                                
97 Nessas circunstâncias há um alargamento do tecido urbano e a ocupação de bairros como Nazareth, Barbalho e 
Vitória entre 1872 e 1890. 
98 No início do século XIX a distribuição de água em Salvador ainda era feita por chafarizes, enquanto as águas 
servidas eram despejadas em valas nas ruas ou transportadas ao mar. A partir de 1850 o poder público começa a 
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carência de moradia. A população pobre se concentrava no centro da cidade, onde esperava 

pela oferta de trabalhos temporários. Habitava casas de pensão e cortiços insalubres, sediados 

em antigos sobrados ou casarões — os quais eram subdivididos em pequenos cubículos, à 

medida que a classe abastada os abandonava. Era grande o contingente de desempregados e 

de subempregados. Cresciam também as taxas de criminalidade. 

O alto preço dos aluguéis incentivava o aparecimento dessas moradias precárias, onde 

ocorria o amontoamento de moradores e a subdivisão dos cômodos como forma de oferecer 

aluguéis a preços acessíveis à população de baixa renda, que vivia de trabalhos intermitentes. 

A total falta de higiene, decorrente da insuficiência das instalações sanitárias bem como da 

falta de ventilação e de iluminação, caracterizava essas moradias. Essas condições 

propiciavam a propagação de doenças. Em Salvador a salubridade pública passa a ser uma 

questão premente após as epidemias de Febre Amarela, em 1849 e 1850, e de cólera-morbo, 

em 1855 e 1856. 

Os transportes públicos eram ainda muito precários e com preços inacessíveis, o que 

contribuía para a concentração e para o amontoamento no centro da cidade. Era inviável o 

deslocamento diário desde zonas de moradia distantes até os locais de trabalho. Por outro 

lado, pouco a pouco se desenhava uma especialização por funções no território, a partir da 

consolidação de zonas de residência e de zonas de produção. Esses efeitos se somavam às 

primeiras iniciativas de zoneamento urbano, que remontam às ações saneadoras do final do 

século XVIII — como as restrições aos enterramentos nas igrejas e a criação de cemitérios em 

áreas distantes do centro já consolidado (ALMEIDA, 1997). Porém, o processo de 

segmentação social que se impunha ao espaço era ainda mais incisivo à medida que a 

população abastada, composta por grandes proprietários de terra, comerciantes estrangeiros e 

nacionais, abandonava o centro para fundar os bairros da Vitória e da Graça, constituindo um 

novo padrão de vida, habitando chácaras que ocupavam grandes terrenos e destoavam dos 

sobrados coloniais. 

Ao mesmo tempo, a estrutura tradicional das cidades, consolidada durante a vigência 

do sistema colonial, tornava-se incompatível com as demandas das novas relações comerciais. 

Desde a abertura dos portos às nações amigas por D. João VI, em 1808, o incremento do 

comércio entre as nações passa a exigir estruturas viárias adequadas à maior fluidez de 

                                                                                                                                                   
tomar frente na oferta desses serviços. Em 1853 é inaugurada a Companhia do Queimado, responsável pela 
implantação das tubulações para o abastecimento de água dos chafarizes e das edificações. São construídos 
novos açudes e reservatórios. A implantação do esgoto sanitário é mais tardia: autorizada em 1890, só é 
concluída em 1907 (Pinheiro, 1992). 
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pessoas e de mercadorias. Essas exigências contrastavam com a presença de vias sinuosas, de 

ruas estreitas, escuras e mal arejadas, herdadas do tempo da colônia, as quais, além de 

comprometerem a circulação, eram também insalubres. 

A necessidade de modernizar as capitais se acentua depois da independência e durante 

o reinado de D. Pedro II. Investimentos são feitos na infraestrutura através da implantação de 

ferrovias, da rede telegráfica e do aparelhamento portuário. As cidades experimentam uma 

lenta urbanização que incide principalmente na melhoria de serviços públicos como 

transporte, iluminação e abastecimento de água. No entanto, o centralismo monárquico não 

favorecia a implementação de reformas urbanas contundentes: a corte concentrava as decisões 

políticas e administrativas e as administrações provinciais eram muito curtas e instáveis, o que 

dificultava intervenções de vulto. 

No início do século XX, o governo Republicano propiciou as condições políticas e 

econômicas ideais ao empreendimento das reformas modernizadoras das cidades brasileiras, 

ao permitir a articulação direta entre as elites regionais e as instituições de crédito e de 

financiamento estrangeiras, sem intervenção federal (LEITE, 1996). O Estado preocupava-se 

com a imagem do país no exterior, pois as reformas urbanas passaram a constituir requisitos 

indispensáveis para as relações internacionais, como forma de reproduzir no Brasil o padrão 

desenvolvido por países como a França e a Inglaterra. 

As capitais deveriam refletir a civilidade e o progresso desejados para a nação. Nesse 

sentido, tornava-se alarmante a má reputação da cidade do Rio de Janeiro, à época Capital 

Federal. Outras capitais da América Latina já haviam modernizado o seu centro através de 

reformas urbanas, a exemplo de Montevidéu e Buenos Aires. A má reputação da capital 

brasileira, considerada perigosa e insalubre, constituía uma ameaça aos negócios por 

afugentar os investimentos estrangeiros. 

O presidente Rodrigues Alves assume como prioridade do seu governo (1902-1906) a 

modernização da Capital Federal, nomeando para o cargo de prefeito da cidade o engenheiro 

Pereira Passos. Este esteve em Paris como adido da delegação brasileira entre 1856 e 1860 e 

diplomou-se pela École des Ponts et Chaussées, período no qual presenciou a grande reforma 

parisiense promovida pelo Barão Haussmann (1853-1869). Os objetivos gerais da reforma 

chefiada por Passos na cidade do Rio de Janeiro foram a construção de um novo porto, o 

saneamento do centro, a abertura de grandes avenidas para melhor circulação, o alinhamento e 

a pavimentação de ruas e a construção de edifícios monumentais (PINHEIRO, 2002). 
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O principal resultado dessas intervenções urbanas foi a reformulação da estrutura 

viária, a partir da ligação entre novos eixos de circulação: a Avenida Beira-Mar, construída 

sobre o aterro da área litorânea, estabelecia o eixo de ligação entre o Centro e a Zona Sul; em 

direção ao centro encontrava a Avenida Mem de Sá, que seguia na direção oeste, e na 

extremidade a Avenida Central, que partia em direção ao Norte, onde se ligava à Avenida 

Rodrigues Alves. 

Todavia, a obra de maior impacto social foi a construção da Avenida Central, um 

grande boulevard com extensão de 1.996 metros por 33 de largura99. Segundo Jeffrey Needell 

(1993), estas eram dimensões até então inovadoras para os padrões da América Latina. Fora 

projetada para cortar o centro — onde se concentravam as atividades administrativas, 

comerciais e financeiras — em sentido diagonal, ligando-se ao sul com a Avenida Beira-Mar 

e ao norte com a Avenida Rodrigues Alves. À sua construção antecedeu-se uma série de 

demolições e a expulsão em massa da população pobre que lá vivia. Este acontecimento ficou 

conhecido como o "Bota Abaixo". 

Em termos práticos, a Avenida Central devia atender às necessidades de melhor 

circulação de mercadorias, sendo a principal ligação entre o porto, recém-reformado, e outras 

artérias da cidade. Transformou-se na principal via da área central e o seu traçado reto e largo 

se opunha ao intricado traçado do antigo centro, cuja sinuosidade era então vista como um 

empecilho à fluidez, requerida pela nova dinâmica do comércio internacional. Em termos 

representativos, a Avenida Central cumpria um papel pedagógico e alegórico. De um lado, 

inspirava na população a adoção de novos hábitos relacionados à cultura tida como 

"civilizada", de outro lado, constituía o cartão de visitas da nação brasileira, agora identificada 

com novos valores da modernidade. 

Salvador manteve durante todo o século XIX e ainda no século XX uma economia 

baseada no comércio. De um lado a exportação de produtos agrícolas como açúcar, fumo e 

algodão; de outro a distribuição de produtos importados como calçados, chapéus, porcelana, 

tecidos e demais itens industrializados. Cabia à cidade o escoamento de produtos agrícolas e a 

distribuição de mercadorias importadas para toda a província e para outros estados da região 

nordeste. A economia de Salvador enfrentava períodos de instabilidade devido a sua 

dependência com o modelo agrário-exportador, muito vulnerável às flutuações do mercado 

                                                
99 Existem controvérsias em torno das dimensões da Avenida Central. Outros autores apontam diferentes 
dimensões, como 1.880m de comprimento por 33m de largura, ou 1.795m por 33m de largura.Ver: Pinheiro, 
Eloísa Petti. (2002) Europa, França e Bahia: difusão de modelos urbanos (Paris, Rio, Salvador). Salvador: 
EDUFBA. 
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internacional. Ainda assim, os primeiros anos que se seguiram à implantação da República 

foram de retomada econômica (LEITE, 1996). 

O período de recuperação da economia local, compreendido grosso modo entre 1900 e 

1920, viabilizou a modernização do porto e a reforma urbana100, que contaram com o apoio 

político de J. J. Seabra. Como ministro da Justiça e de Negócios Interiores durante o governo 

de Rodrigues Alves (1902-1906), Seabra estabeleceu contato com empresários brasileiros e 

com representantes do capital financeiro internacional. Acompanhou as reformas 

empreendidas por Pereira Passos e foi um personagem atuante durante a Revolta da Vacina, 

em 1904 (LEITE, 1996), uma forte reação popular contra a ação sanitarista liderada por 

Oswaldo Cruz quando este tentou instituir a vacina obrigatória. 

Seabra abandonaria, anos mais tarde, o Ministério da Viação e Obras Públicas da 

presidência de Hermes da Fonseca para assumir o governo da Bahia. Durante a sua ação como 

ministro junto ao governo federal, Seabra já incentivava ações a favor de melhorias na cidade: 

conseguiu a liberação de verbas para a reforma do porto de Salvador, em 1905, participou 

politicamente da reconstrução da Faculdade de Medicina da Bahia e incentivou a criação de 

uma comissão de estudos para construção de casas operárias a nível nacional, inclusive na 

Bahia (PINHEIRO, 1992). 

A posse de Seabra para Governador não se deu de maneira pacífica: como dissemos 

anteriormente, gerou disputas políticas que redundaram em disparos contra a própria cidade, 

provenientes principalmente dos canhões do forte de São Marcelo e do forte do Barbalho, no 

dia 10 de janeiro de 1912. Empossado governador da Bahia, estava disposto a promover na 

capital do Estado reformas urbanas que visassem a sua modernização. As reformas foram 

financiadas pela renda ordinária do Estado e pelo levantamento de empréstimos no exterior, 

amparados pela Lei 894, de 19 de junho de 1912 (PINHEIRO, 1992). Todo o processo foi 

chefiado por uma articulação entre os governos federais, estaduais e municipais.  

As reformas priorizaram a modernização do centro tradicional da cidade — incidindo 

sobre o bairro da Sé e suas imediações — assim como o aparelhamento do centro econômico, 

compreendendo o porto e suas cercanias no bairro comercial da Conceição da Praia. Na Sé, 

podemos destacar o alargamento das ruas Chile, Misericórdia, Ajuda, Arcebispo e Rua do 

Colégio. Na Cidade Baixa, tiveram continuidade as obras de reaparelhamento do porto e a 
                                                
100As medidas urbanísticas implementadas em Salvador no início do séc. XX não incorporaram a proposta de 
intervenção global sobre a cidade. O seu conjunto caracterizou um plano de melhoramentos urbanos dirigido a 
intervir em áreas específicas, tendo como principais preocupações o saneamento, a circulação e a estética 
(FERNANDES & GOMES, 2005). 
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conquista de terras através de aterros. Prédios foram demolidos para corrigir o alinhamento 

das ruas, novas vias foram construídas e pavimentadas, uma avenida de 20m foi aberta entre o 

Mercado do Ouro e a Jequitaia. 

No setor viário, destaca-se a abertura da avenida de ligação entre a Barra e o Rio 

Vermelho e o início das obras da estrada entre o Rio Vermelho e Itapuã, cujo trecho Rio 

Vermelho-Pituba foi inaugurado ainda no final do mandato de Seabra. Outras obras, como a 

abertura da Avenida Dois de Julho, a reforma da Rua da Vitória e da Avenida da Graça foram 

também concluídas nesse mandato. 

Os melhoramentos visaram também à construção e reconstrução de prédios públicos e 

particulares, com o intuito de instituir uma nova estética arquitetônica privilegiando os estilos 

em voga durante o período, tais como o estilo Eclético e Art Nouveau101. Outro ponto 

prioritário foi o aperfeiçoamento dos serviços públicos, como canalizações para 

abastecimento de água e escoamento de esgoto, iluminação de vias e logradouros e expansão 

da malha de bondes. 

Em termos representativos, o grande chamariz das reformas lideradas por Seabra foi a 

construção da "Avenida da Cidade", a Sete de Setembro, que concretizou um item proposto 

em outros planos dirigidos à urbe, especialmente o "Plano Geral de Melhoramentos em parte 

da cidade de Salvador", elaborado em 1910 por Jerônimo Teixeira de Alencar Lima. Esta 

construção resultou da retificação e alargamento de várias ruas e becos do trecho 

compreendido entre a Praça do Teatro (atual Praça Castro Alves) e o Farol da Barra. A sua 

construção teve como consequência a demolição da Igreja de São Pedro, da ala esquerda do 

prédio do Senado Estadual, bem como de parte da Igreja do Rosário e do Convento das 

Mercês. Na sua inauguração, em 07 de setembro de 1915, foram entregues à população 

82.000 m2 de área pavimentada, com canalizações para escoamento de águas pluviais, 

instalação de luz elétrica, arborização e outras obras, desde São Bento até o Largo da Vitória 

(PINHEIRO, 1992). 

As obras de melhoramentos implementadas por Seabra implicaram a demolição de 

imóveis insalubres que funcionavam como cortiços, e consequentemente a expulsão da 

população pobre que habitava o local. Após as reformas a classe alta passou a ocupar as áreas 

renovadas, instalando comércio de artigos finos, mudando-se para novas residências ou 

                                                
101 A apropriação do estilo Eclético e de elementos do Art Nouveau ocorreu de modo superficial, já que “a 
prática da composição da fachada, ornamentos, ordenação das janelas, proporção dos elementos, pouco ou nada 
se alteraram" (Pinheiro, 1992, p.78). 
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simplesmente frequentando os novos estabelecimentos. Os melhoramentos urbanos se 

concentraram no miolo da velha capital, que sofria com problemas de estrangulamento — o 

que passou a constituir um convite à especulação imobiliária, um setor que prometia a 

realização de bons negócios. Segundo Pinheiro: 

 

Podemos assim dizer que, por trás das obras de remodelação e higienização do centro da 
cidade, existiam interesses de capitais locais, do sul do país e estrangeiros. Justificavam-
se estas intervenções em nome do embelezamento de cidade até então considerada 
"desgraciosa". (PINHEIRO, 1992, p. 41) 

 

A partir da projeção do comércio na economia do Estado, entre 1889 e 1928, a 

burguesia comercial aumentou o seu poder de influência decisória. As melhorias no porto, no 

sistema viário e no bairro comercial eram de extrema importância para os seus negócios, 

favorecendo o contato com o mercado europeu. A falta de infraestrutura e a ameaça de 

epidemias afugentavam os negociantes estrangeiros. Nesse sentido, as ações de modernizar, 

embelezar e sanear a cidade consistiam em trazer credibilidade, investimentos e mão-de-obra 

qualificada para Salvador. Segundo Esnaty (1997), o político Seabra, que chegou ao poder de 

forma conturbada, recebeu o apoio de empresários e grandes comerciantes urbanos, o que 

representou um rompimento do Governo do Estado com as oligarquias rurais. 

Percebe-se que as reformas dirigidas por Seabra atendiam interesses bastante 

definidos, comuns a certos segmentos elitistas da sociedade local, e colocava à revelia os 

anseios das classes menos abastadas, negligenciando, por exemplo, os projetos de construção 

de bairros operários, quando estes não ofereciam vantagens diretas ao empresariado. Essa 

questão merece algumas considerações. 

O quinquênio entre 1911 e 1915 constituiu um período intenso na produção de 

moradia proletária e coincide com a administração do governador J. J. Seabra. Neste 

momento, a porcentagem de produção de casas operárias lideradas pela indústria é de apenas 

21,62%, um percentual claramente inferior ao detectado em 1891-95 que era de 64,67%. O 

que ocorre é um crescimento do número de pequenos empreendimentos, passando de um 

percentual de 26,52% para 57,56% (CARDOSO, 1991). 

Esses dados levam a considerar que durante o governo de J. J. Seabra a construção 

formal da habitação proletária adquire o caráter de empreendimento imobiliário. Percebe-se a 

iniciativa de empresários que buscavam a lucratividade dos aluguéis de habitações proletárias. 

O aumento da produção de casas operárias no período não é representativo de uma atenção 
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específica às demandas dessa camada social, mas consequência de um aumento considerável 

na produção de edificações de todos os tipos em Salvador, um boom da produção imobiliária. 

De um lado, a remodelação do bairro da Sé, a abertura da Avenida Sete de Setembro, e 

a expansão da malha viária no sentido dos bairros Graça, Barra e Ondina disponibilizaram 

novos espaços à classe abastada, seja mediante o estabelecimento do comércio varejista nas 

novas avenidas, seja na conquista de territórios para suas residências. De outro lado, a 

demanda habitacional dos segmentos operários se intensificou durante o período das reformas 

devido ao desalojamento da população pobre que habitavam o antigo centro e ao aumento do 

número de operários atraídos pela oferta de trabalho na construção civil. 

Certamente, nessas condições o problema da habitação proletária não passaria 

desapercebido ao governo. Seabra promoveu uma política de incentivo à construção de casas 

destinadas a suprir essa crescente demanda. Através de decretos, o governador concedeu 

favores a firmas comerciais — como a Almeida Castro & Cia e a Magalhães & Cia — a 

empreiteiras ou a particulares que se dispuseram a construir casas para operários: 

desapropriações, isenção de impostos de transmissão na primeira transferência dos prédios 

adquiridos nos locais destinados a construção das casas e a solicitação ao Governo Federal de 

isenção de impostos cobrados sobre materiais importados para a construção das habitações 

(CARDOSO, 1991). 

Segundo Cardoso (1991), não há como atestar se foram construídas as casas com as 

quais se comprometeram os empresários beneficiados por estes decretos. De todo modo, os 

decretos demonstram um interesse crescente pelo mercado imobiliário constituído pela 

demanda da classe assalariada. A construção de casas operárias passa a ser um investimento 

interessante para os grandes empreendedores locais. Ao mesmo tempo, os decretos deixam 

antever o projeto de segregação espacial ligado ao processo de expansão da malha urbana, ao 

demonstrarem um claro interesse na definição das áreas destinadas a esse tipo de construção. 

Dessa forma, esses decretos, ao lado de outras medidas, tomadas pelo poder executivo durante 

o governo de Seabra, ajudaram a assegurar à burguesia o domínio das terras situadas ao sul e 

sudeste da cidade, especificamente os terrenos litorâneos compreendidos entre a Barra e a 

Pituba. Ao mesmo tempo, os bairros e vilas operárias se concentraram preferencialmente na 

península Itapagipana, onde se produziu 48% das habitações proletárias entre os anos de 1870 

e 1930 (CARDOSO, 1991). 

No período de maior produção de habitação proletária, situado entre 1890 e 1915, 

outras áreas da cidade também se destacaram, a exemplo dos distritos de Santo Antônio Além 
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do Carmo e Brotas. Enquanto Itapagipe abrigou preferencialmente a moradia dos operários 

ligados ao trabalho formal, Santo Antônio Além do Carmo, 2º Distrito, teria abrigado a 

população ligada ao setor informal do trabalho, dando origem aos grandes bairros populares 

da Liberdade, São Caetano e Fazenda Grande, de acordo com os números obtidos nos livros 

de registro do cadastro imobiliário, interpretados por Cardoso (1991). 

Ao lado da perspectiva segregacionista do processo de remodelação urbana liderado 

por Seabra, um outro aspecto a ser salientado é o caráter autoritário e tecnocrático de tais 

intervenções, que foram posteriormente reconhecidas como um exemplo do "Urbanismo 

Demolidor" das primeiras décadas do século XX. As reformas de Seabra despertaram muitos 

descontentamentos e a manifestação de setores da sociedade civil, como segmentos da Igreja 

e associações a ela vinculadas.102 

É sobre este momento de intensas mudanças urbanísticas e sociais que os textos dos 

intelectuais baianos irão tratar. Os estudos de tradições, a produção de memórias pessoais e a 

elaboração de romances com tramas ambientadas na cidade de Salvador irão servir como 

veículos de reflexão sobre a modernização, propondo marcos que distinguem a cidade do 

passado da cidade moderna. 

6.1.1 A cidade material: Salvador oitocentista como cenário arquitetônico nas reflexões 
de Anna Bittencourt, Silva Lima e Manuel Querino. 
 
 

Anna Ribeiro de Goes Bittencourt passou toda a sua infância e grande parte de sua 

juventude no meio rural, mais precisamente no Engenho Coqueiro Novo103, nas proximidades 

                                                
102 O envolvimento da Igreja na remodelação urbana chama atenção pela ação contraditória de dois eclesiásticos: 
de um lado o apoio concedido pelo arcebispo primaz do Brasil, D. Jerônimo Thomé da Silva, às ações 
progressistas que ameaçavam a conservação do patrimônio material da Igreja, e de outro a reação veemente do 
abade beneditino D. Majolo de Caigny contra a possível demolição do conjunto arquitetônico do Mosteiro de 
São Bento. Há indícios de que o Arcebispo intercedeu, junto ao Vaticano, admitindo a demolição de parte da 
Igreja do Corpo Santo, próxima ao elevador Lacerda, para abertura de uma rua ligando o largo das princesas à 
rua de Santa Bárbara, e apoiou a demolição total da igreja d’Ajuda para a construção de uma nova, por ocasião 
do alargamento da Rua da Ajuda. Concomitantemente, o Abade D. Majolo de Caigny liderava uma campanha 
contra a decisão do Governador J. J. Seabra de demolir o conjunto arquitetônico secular do interior do Convento 
de São Bento, a qual ficou conhecida como o famoso "Caso do Mosteiro", frequentando por meses as páginas 
dos noticiários baianos no ano de 1912 (Menezes, 2002). 
103Segundo Oliveira (2008), o Engenho onde Anna Bittencourt passou a infância e a juventude chamava-se 
"Api". Este era o nome da propriedade comprada do senhor Hermenegildo de Azevedo Monteiro por Mathias de 
Araújo Goes e Pedro Ribeiro de Araújo, pai e avô materno de Anna Bittencourt. No entanto, em um trecho de 
suas memórias, no qual D. Anna transcreve uma fala de seu pai, este se refere à sua propriedade como "Engenho 
Coqueiro Novo": Pois diga a esse doutor que, quando quiser, vá ao engenho Coqueiro Novo, no Catu, e lá 
aprenderá a tratar as pessoas que pedem hospitalidade. (Bittencourt, 1992, p.98). Sobre o Engenho Api, 
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de Santana do Catu, no recôncavo baiano. A sua primeira viagem à Capital foi em 1855, 

quando ela contava a idade de 12 anos: até então, a autora nunca tinha conhecido uma cidade. 

Tal era o recolhimento em que viviam as mulheres da aristocracia rural do recôncavo que D. 

Anna entrou pela primeira vez em uma igreja somente aos sete anos, quando foi com os pais 

assistir à missa de Ano Bom na Matriz da freguesia de Santana do Catu. Durante a sua 

primeira infância, Anna Bittencourt saíra de sua residência apenas para visitar os parentes que 

possuíam fazendas ou engenhos nos arredores. 

As idas à Capital eram incomuns. Em suas memórias, Anna conta que raramente as 

senhoras do campo tinham oportunidade de lá ir; muitas vezes o faziam usando o pretexto de 

ter que pagar uma promessa em romaria ao Senhor do Bonfim. Os Senhores de engenho 

também não frequentavam a cidade — faziam-no apenas no fim da safra, para ajustar as 

contas com um comerciante, seu correspondente. De todo modo, sempre estiveram presentes 

nas memórias infantis de Anna Bittencourt uma relação — sob certo ângulo, um contraponto 

— entre a cidade e o campo, a Capital e o Recôncavo, seja pelo estranhamento suscitado pelo 

modo mais desenvolto de pessoas vindas da Capital, que eventualmente estavam presentes em 

alguma festa em propriedade de um parente, seja pela origem étnica dos mesmos viajantes, 

que ela reconhece como mulatos ou pardos. 

As relações da família de Anna Bittencourt com a Capital se estreitaram quando o seu 

tio materno, Pedro Ribeiro, decidiu ir para a Bahia104 estudar, com a finalidade de formar-se 

em medicina. Tal decisão não foi prontamente acatada: a todos pareceu sem propósito o 

projeto de abandonar tudo para adquirir um título de doutor, sem o qual Pedro Ribeiro poderia 

muito bem passar a vida, bem estabelecido com a família em sua fazenda, a qual lhe garantiria 

os recursos necessários. Neste período, ainda não era normal, aos jovens da aristocracia 

açucareira do Recôncavo, o acesso aos cursos da Capital. A partir dos sete anos, os garotos 

recebiam os primeiros ensinamentos em casa com professores particulares e depois se 

dedicavam à faina do engenho. Apenas no final do século XIX, com a decadência da 

economia açucareira e o processo abolicionista, os jovens senhores buscaram outras formas de 

                                                                                                                                                   
Oliveira (2008) utiliza a seguinte fonte: Secretaria da Indústria e Comercio. IPAC-BA, 1982: pp. 57-58. 
CABRAL, S/D. 
104 Até a primeira metade do século XX, Cidade da Bahia ou simplesmente Bahia eram nomes comumente 
empregados para se referir à Capital. Segundo Mattoso (1992), até o final do século XIX, esta Capital da 
Província — desde 1824 e até a proclamação da República quando se tornou capital do Estado — possuiu, 
simultaneamente, sete denominações resultantes de combinações das oito palavras que constituem o seu nome de 
batismo, dado por Américo Vespúcio em 1503, "São Salvador da Bahia de Todos os Santos"; são elas: São 
Salvador, Salvador, Salvador da Bahia, Bahia, Bahia de Todos os Santos e, por fim, São Salvador da Bahia de 
Todos os Santos. 



207 
 

inserção no mercado de trabalho, abertas pela obtenção de títulos em Faculdades e cursos 

superiores do meio urbano. 

A mudança de Pedro Ribeiro à Capital trouxe mais uma distração para a família de D. 

Anna, imersa na monotonia da vida no campo: a chegada periódica de cartas com notícias da 

Bahia. Era praxe o envio mensal de um comboio formado por escravos à Capital para a 

compra de gêneros alimentícios que não eram produzidos na lavoura, como o charque, ou 

carne de sertão, principal alimentação dos cativos. Este comboio passou a transportar as 

correspondências entre a família de Anna e a do seu tio Pedro, e entre sua mãe e três internas 

do convento das Mercês: Henriqueta e Emília, filhas do Monsenhor Silveira, e D. Antônia, 

uma amiga da avó de Anna. 

 
Durante algum tempo a nossa vida correu monótona e tranquila, como acontece no 
campo. Aquela monotonia era, contudo, interrompida pela chegada dos portadores 
da Bahia, o que se dava uma vez por mês. (BITTENCOURT, 1992, p. 91) 

 

O regresso do tio de Anna, Pedro Ribeiro, após um ano de moradia na Capital, 

aumentou o desejo de realizarem uma viagem à cidade, ao qual o seu pai foi, finalmente, 

levado a aquiescer. A viagem tinha como finalidade a realização de uma consulta médica para 

averiguar o problema de vista de Anna, o pagamento de uma promessa feita por sua mãe ao 

Senhor do Bonfim e o acompanhamento de uma Semana Santa na Bahia. A viagem, feita a 

cavalo, durou dois dias, seguindo o itinerário da Estrada das Boiadas, a mesma utilizada para 

o transporte de gado do Sertão para a Capital. 

 
Finalmente meu pai prometera levar-nos à Bahia. Esta ida tinha duplo fim: cumprir 
minha mãe uma romaria ao Senhor do Bonfim, promessa feita por ocasião do meu 
nascimento, e fazer uma consulta médica sobre minha moléstia de olhos. Como ver 
uma Semana Santa na Bahia era um desideratum das senhoras daquele tempo que 
moravam no campo, foi essa data escolhida para a nossa partida. Ainda me lembro 
de meu alvoroço esperando a realização daquele ardente desejo. (BITTENCOURT, 
1992, p. 93) 
 
 

Apesar da expectativa gerada pela viagem, a primeira impressão que a cidade 

despertara em Anna Bittencourt, do trajeto entre a Lapinha e o Largo do Pelourinho, não foi 

positiva. Neste percurso, os viajantes passavam por quatro freguesias com características 

distintas, as freguesias de Santo Antônio além do Carmo, Santo Antônio, Santíssimo 

Sacramento da Rua do Passo e a freguesia da Sé Catedral. As duas primeiras freguesias 

possuíam ainda características rurais, pela presença de muitas roças, onde africanos libertos e 

seus descendente livres, trabalhavam como lavradores ou prestadores de serviços. Destoavam, 
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no entanto, alguns quarteirões urbanizados, habitados por negociantes, funcionários públicos, 

estudantes e também médicos. Nos quarteirões menos equipados, encontravam-se moradores 

com profissões características dos estratos médios da sociedade, como alfaiates, tecelões, 

costureiras e engomadeiras. A freguesia do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo era 

inteiramente urbana, habitada por profissionais liberais, comerciantes, artesãos, professores e 

estudantes — a presença destes últimos era devida aos diversos colégios, lá situados, e à 

proximidade da Faculdade de Medicina, na Freguesia da Sé, da qual a freguesia do Passo fora 

desmembrada (MARIANI, 1992, notas p. 272). Mattoso (1992) descreve as freguesias mais 

afastadas do centro como bairros residenciais onde se encontravam jardins, praças, edifícios 

públicos, igrejas e mercados. 

Apesar de já serem importantes desde o início do século XIX (MATTOSO, 1992), 

estas freguesias não se igualavam à freguesia da Sé Catedral, nas palavras de Mattoso: 

"pulmão administrativo da cidade e da Província" (MATTOSO, 1992, p. 440). Na freguesia 

da Sé, estava concentrada a maior parte dos prédios públicos, tanto administrativos quanto 

religiosos: o Palácio do presidente da província, a sede da Prefeitura, a Casa da Moeda e o 

tribunal de instância localizavam-se em sua praça central; adicionem-se a Santa Casa, na Rua 

da Misericórdia, além do Palácio Episcopal, da Sé antiga, construída em 1551, e de vários 

conventos e igrejas de ordens religiosas diversas. É possível que esta dessemelhança justifique 

as impressões discrepantes que a cidade oferecera a Anna Bittencourt na chegada, ao cair da 

noite, e depois, pela manhã, à vista do Largo do Pelourinho da sacada da residência do seu tio, 

Pedro Ribeiro. 

Meu tio morava no Largo do Pelourinho. Não sei o nome das ruas percorridas da 
Lapinha até ali; recordo-me, porem, da decepção que sofri à vista de casas 
enegrecidas, ruas tortuosas frequentadas por moleques esfarrapados ou sujos, negros 
maltrapilhos, enfim, gente da ínfima plebe. A luz mortiça dos lampiões de azeite de 
peixe tornava ainda mais tristonho o aspecto da cidade. 
[...] 
No dia imediato, quando acordei, minha tia levou-me à sala de visitas que dava para 
o Largo do Pelourinho, ladeado de casas de boa aparência, com pinturas frescas. Aí 
transitavam homens de cor branca decentemente vestidos e cadeiras de arruar 
levadas por possantes negros africanos; quase sempre essas cadeiras traziam 
senhoras, mas às vezes também delas se utilizavam homens que não podiam ou não 
queriam fazer longas caminhadas. Os carros puxados por cavalos eram raríssimos. 
Tudo me deleitava a vista, apagando a má impressão que experimentara na véspera, 
ao entrar na cidade. Este dia foi votado ao descanso. Não saímos. (Bittencourt, 1992, 
p. 103) 

 

Apesar da visão do Largo do Pelourinho pela manhã — frequentado por representantes 

da classe abastada e branca — ter apagado a decepção provocada pelo aspecto físico e pela 
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frequentação das freguesias mais afastadas, o emprego de determinados termos para descrever 

o lado negativo da urbe baiana, por Anna Bittencourt, encontra paralelo nos adjetivos 

empregados pelos outros escritores, o que pode apontar a presença de uma concepção comum 

sobre a cidade. Comecemos pela comparação com a apreciação feita pelo médico Silva Lima. 

A Bahia do passado, para Silva Lima, é principalmente aquela que ele encontra em sua 

chegada, por volta de 1840, aos 14 anos de idade, como imigrante português que se 

estabelece, primeiramente, no setor comercial antes de iniciar os seus estudos na Faculdade de 

Medicina. Suas lembranças são abertas pela apreciação da Cidade Baixa, mais precisamente 

da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A descrição da cidade é introduzida 

pelo descompasso entre a beleza de seu frontispício, avistado pelo visitante que se aproxima 

pelo mar, e o aspecto sujo e desarrumado da cidade à beira da baía — composta por uma 

estreita faixa de terra entre a praia e a encosta, onde se acumulavam trabalhadores de ofícios 

diversos, e todos os tipos de produtos à venda, desde escravos a animais domésticos. 

 
O aspecto exterior da cidade da montanha, vista do mar, há sessenta anos, era mais 
ou menos como hoje, pela beleza de perspectiva, a admiração e o encanto do 
forasteiro que a visitava; no interior, porem, era certa a desilusão do visitante. Viam-
se ainda prédios em ruínas, incendiados por ocasião da recente revolução da 
Sabinada; ruas estreitas escurecidas, na cidade baixa, por altos edifícios, alguns dos 
quais ainda tinham nos andares superiores largas varandas, cercadas de rotulas de 
madeira e bastante espaçosas para permitirem a armação de redes para descanso, de 
dia, e para dormir, nas noites calmosas, e também terem no devido recato, contra 
visitas indiscretas, o elemento feminino da família. 
 
As ruas eram em planos inclinados convergentes para o centro, por onde corriam as 
águas pluviais, caindo as das telhas sobre os passeios e os transeuntes. (SILVA 
LIMA, 1907, p. 94) 

 

A decepção que acometia o visitante ao desembarcar na Cidade Baixa, em razão da 

beleza que a vista da cidade oferecia do mar e da imundície e desordem da estreita faixa de 

terra que ligava o templo da Conceição da Praia ao Pilar, era compartilhada por diversos 

viajantes estrangeiros que chegavam à Bahia no século XIX, como o francês Tollenare, em 

1817, a inglesa Maria Grahan, em 1821, e o cônsul inglês Wetherell, que morou na Bahia 

entre 1843 e 1857 (MATTOSO, 1992). Estes mesmos viajantes pontuavam, todavia, aspectos 

pitorescos ou positivos que compunham este cenário, como a presença de cores vibrantes nas 

penas de papagaios e nas frutas exóticas ou a animação daquele pequeno espaço, densamente 

ocupado por atividades diversas. Silva Lima, em sua retrospectiva da cidade de 1840 — 

assentada na experiência urbana deste médico clínico e homem público baiano, por volta de 
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1907 — destaca apenas o lado insalubre, inseguro e sombrio do complexo cenário urbano 

oferecido pela cidade comercial à beira-mar. 

Cabe pontuar alguns adjetivos e temas que aparecem nesta descrição da Cidade Baixa 

e que são encontrados também no trecho das memórias de Anna Bittencourt, no qual a autora 

salienta elementos desagradáveis encontrados na sua primeira entrada na cidade pela paróquia 

de Santo Antônio Além do Carmo, na Cidade Alta. Anna Bittencourt se desilude à vista de 

"casas enegrecidas, ruas tortuosas" frequentadas por "gente da ínfima plebe" e mal iluminadas 

pela "luz mortiça dos lampiões de azeite de peixe" (BITTENCOURT, op.cit.). Por sua vez, 

Silva Lima elenca elementos que incorrem na desilusão do viajante recém-desembarcado, 

como "prédios em ruínas e incendiados" por ocasião de uma revolução recente, a Sabinada, 

"ruas estreitas escurecidas por altos edifícios" (LIMA, op.cit.) e a insalubridade do 

escoamento a céu aberto, feito por um sistema herdado da colônia: o uso de uma canaleta 

central, no meio das vias, para a qual escorria a água da chuva, graças à inclinação das 

laterais. 

Ambos os escritores falam de construções deterioradas, ruas estreitas, tortuosas e 

escuras — tanto à luz do dia, pela presença de prédios muito altos, que recobrem de sombra as 

vias pouco largas, quanto à noite, quando estas são iluminadas por precários lampiões a 

azeite. As marcas de uma revolução recente, inscritas nas ruínas, assim como a presença da 

população pobre, marginalizada, aludem a um cenário inseguro. Por sua vez, a insalubridade 

está em todos estes aspectos: seja no descuido das construções e do traçado das ruas, seja na 

falta de asseio dos habitantes, ou na ausência de um sistema eficiente para o escoamento de 

águas sujas. 

Tanto na descrição de Anna Bittencourt quanto nas observações de Silva Lima toma 

forma a imagem da cidade acabrunhada, sem luz, mal arejada, de difícil circulação, anti-

higiênica, insegura e povoada por "gente perigosa". Partindo da experiência de modernização 

consolidada no Brasil com a proclamação da República e a entrada do século XX, tendo como 

contraponto e pano de fundo a perspectiva lançada sobre o passado, adquire legitimidade a 

concepção da "cidade aberta", recortada por avenidas largas e retilíneas que favorecem a 

circulação de ar, de pessoas, de mercadorias, assim como a penetração da luz105. 

A concepção da "cidade aberta" chega ao Brasil pela apropriação de experiências 

europeias, notadamente das intervenções do Barão de Haussmann, prefeito do Departamento 
                                                
105 Sobre o desenvolvimento dessa concepção urbanística de cidade, ver: DUBY, Georges (1983). La ville à 
l’âge industriel. Collection: Histoire de la France Urbaine. Tome IV. Seuil. 
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do Sena, sobre Paris, entre 1853-1870. As ações de Haussmann se basearam em ideias 

plasmadas ao longo de um processo que começa no século XVIII, com o iluminismo, e 

culmina no século XIX, quando os distintos saberes sobre a cidade se cruzam e interagem: o 

higienismo, o urbanismo e a engenharia. Aliam-se a esses saberes os interesses imobiliários, a 

valorização do valor do solo, os interesses do comércio e as pressões sociais — emergência da 

burguesia que queria desfrutar da cidade e amortizar as ameaças da classe trabalhadora 

(PESAVENTO, 1999). 

A inquietação com o aspecto físico da cidade de Salvador prevaleceu não só em 

escritores ligados ás camadas abastadas da população, como Anna Bittencourt e Silva Lima, 

como também na obra de Manuel Querino, cuja militância contra a cultura do esquecimento 

(LEAL, 2009) — muito marcante em seus trabalhos endereçados ao estudo de tradições 

baianas, notadamente A Bahia de Outrora — contradizia a apreciação negativa acerca da 

herança arquitetônica e urbanística colonial, em seus escritos sobre História das Artes na 

Bahia. 

Manuel Querino ingressou no Liceu de Artes e Ofícios em 1872, sob a tutela do 

professor e artista espanhol Miguel Navarro y Cañizares (?-1913). Seguiu o mestre quando 

este fundou, em 1877, a Academia de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da UFBA, 

onde se formou em desenho, no ano de 1882. Em seguida, matriculou-se no curso de 

arquitetura, que não conseguiu completar por não ter sido lecionada uma das cadeiras do 3º 

ano (TEIXEIRA DE BARROS, 1946). Na Escola de Belas Artes da Bahia, Manuel Querino 

adquiriu uma concepção artística à maneira do movimento denominado Academicismo, 

instalado no Brasil a partir da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816 

(NUNES, 2007). Pautada no neoclassicismo Francês, esta escola repudiava o estilo Barroco 

colonial. 

Como vimos ao examinar a obra deste autor, os primeiros artigos publicados por 

Manuel Querino na revista do IGHB versavam sobre a História das Artes na Bahia. O artigo 

Artistas Baianos: indicações biográficas (Revista do IGHB n. 31, 1905) compartilhava com 

outros textos publicados pelo instituto a tendência de enaltecer a Bahia, valorizando o seu 

legado cultural e os feitos dos artistas locais. O artigo é aberto com observações sobre a 

primazia da Bahia como berço da intelectualidade, das artes e ofícios do país e como capital 

da colônia por mais de dois séculos. 

Embora cultive o valor positivo do papel desempenhado pela Bahia como capital da 

colônia portuguesa, Manuel Querino critica veementemente a arquitetura de Salvador deste 
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período. Ao discorrer sobre este ramo das artes e sobre o seu desenvolvimento no Estado, 

afirma que feitos de vulto nessa área só podem ser enumerados a partir do final do século 

XIX, com a chegada do engenheiro José Frederico Allioni, egresso da Europa e professor da 

Escola de Belas Artes da Bahia. Quanto ao valor arquitetônico das edificações coloniais, o 

autor faz uma única exceção a seu juízo negativo sobre o assunto na análise da Igreja de 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, que, segundo sua apreciação, é o único templo a 

possuir um estilo definido. 

 

No desenvolver das artes, na Bahia, progrediu com especial vigor a escultura; depois 
a pintura histórica, na parte que se refere aos fatos do Cristianismo, o elemento 
revelador de artísticos gênios, em todas as épocas, em todos os países. 

De arquitetura pouco há que mencionar; exceção feita da igreja de Nossa Senhora da 
Conceição da Praia, o único templo que apresenta estilo determinado. 

Só depois que chegou da Europa o Dr. José Frederico Allioni, engenheiro, 
verdadeira ilustração de sua classe, foi que a Bahia começou a perceber as belezas 
arquitetônicas, que recomendaram à posteridade, Vitruvio, Vignole, Secamozio e 
tantos outros. (QUERINO, 1905 in: Revista do IGHB n. 31, p. 94) 

 

José Frederico Allioni, engenheiro que veio da Europa para compor o corpo de 

professores da Escola de Belas Artes da Bahia, é apresentado como o responsável por 

introduzir o gosto erudito na Capital, ou melhor, o gosto artístico propriamente dito. Nesse 

sentido, este trecho indica que Manuel Querino estabelece uma ruptura, na arte baiana, entre 

antes e depois da instituição do ensino acadêmico, desprezando a matriz ibérica. A 

negligência em relação ao valor da arte colonial se fará, principalmente, em favor dos valores 

do estilo neoclássico francês. 

No trecho seguinte, Querino exprime o seu descontentamento diante da indiferença do 

poder público no que se refere à construção de uma planta cadastral da cidade e no 

estabelecimento de modelos e tipos arquitetônicos para as edificações. Nesse sentido, o autor 

se mostra alinhado com os preceitos de regularização urbana que ganham força a partir da 

segunda metade do século XIX, em diversas tentativas de racionalização do espaço, entendido 

como superfície global da cidade. 

 

Os poderes públicos ainda não estão convencidos da necessidade de uma planta 
cadastral para a Cidade, nem tampouco de modelos ou tipos arquitetônicos nas 
edificações. Cada qual edifica como quer, desprezando as condições estéticas e as 
conveniências de salubridade. (QUERINO, 1905 in: Revista do IGHB n. 31, p. 94) 
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Manuel Querino continua o ataque ao padrão urbanístico e arquitetônico colonial, 

criticando a falta de homogeneidade das construções e seu aspecto sombrio e pesado, além do 

traçado irregular das vias abertas naquele período. Nesta avaliação negativa do legado 

colonial, o autor emprega o termo "barbarismo", o que indica a apropriação de um 

vocabulário trazido do campo das ciências naturais — especificamente certas concepções do 

Evolucionismo de Darwin, incorporadas à sociologia por autores como Herbert Spencer. 

Desse modo, o autor repercute uma perspectiva sobre a cidade baseada no binômio: Barbárie 

versus Civilização. Esta oposição entre dois supostos estágios "evolutivos" da história 

humana serviram, no Brasil, para diferenciar o passado Colonial escravista do projeto de 

modernização republicano. 

 

Datam dos tempos coloniais, edificações irregulares, baixas, no estilo feio e forte; 
templos no meio de ruas estreitas, tortuosas e de mau calçamento, verdadeiros 
produtos da incúria, e que ainda são reproduzidos, talvez como recordação histórica 
do barbarismo, ou como fruto do desleixo habitual. (QUERINO, 1905 in: Revista do 
IGHB n. 31, p. 95) 

 

No mesmo artigo, Manuel Querino compõe uma lista com as obras que considera 

pertencerem ao "início da arquitetura" em Salvador (Querino, 1905), na qual elenca o prédio 

da Escola de Belas Artes e o edifício do Conselho Municipal. O primeiro foi projetado e 

dirigido pelo engenheiro Allioni e o segundo teve o seu projeto de reforma assinado pelo 

arquiteto Caminhoá. Nesta lista predominam exemplares arquitetônicos cujos estilos são 

neoclássicos, neogóticos e ecléticos, padrões da arquitetura erudita de sua contemporaneidade 

(FREIRE, 2009). É de nota a referência a arquiteto e engenheiro de formação europeia, o 

engenheiro Allioni e o arquiteto Caminhoá. 

Em sua listagem, Manuel Querino destaca também o prédio do Senado Estadual e o 

Palácio do Governo como obras dignas de nota. Estes monumentos sofreriam intervenções 

durante o programa de remodelação urbana liderado por J. J. Seabra, anos depois da 

publicação deste artigo, entre 1912 e 1916. 

Desse modo, tanto as memórias da aristocrata Anna Bittencourt e do médico Silva 

Lima, como os estudos sobre História das Artes na Bahia produzidos pelo artista e professor 

de desenho Manuel Querino, expressam uma avaliação negativa sobre a herança arquitetônica 

e urbanística da cidade dos tempos coloniais. Suas criticas apresentam recorrências: as 

construções lhes parecem deterioradas pelo tempo e pelo descuido dos órgãos públicos. A 

cidade se lhes apresenta como um anacronismo, um espaço incompatível com a sua 
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contemporaneidade, afinal fora planejada durante a Colônia, ao modo de uma Fortificação, 

resguardada dos invasores pela encosta, sobre a qual foi fundado o centro administrativo e 

religioso, onde grandes edificações, como templos e palácios, ocupavam praças não muito 

largas, e ladeavam vias estreitas. 

Assumindo a posição de acadêmico no domínio da História da Arte, Manuel Querino 

repercute uma perspectiva negativa sobre as cidades brasileiras no início do século XX, 

momento no qual os saberes técnicos como a engenharia, a medicina e a arquitetura voltam o 

seu olhar sobre o espaço urbano, por considerá-lo um índice importante para medir o grau de 

modernidade e civilização de um país. Os principais problemas apontados por Querino são a 

falta de padrão das construções, o traçado irregular das vias, estreitas e tortuosas, e a ausência 

de uma estética em consonância com as concepções arquitetônicas de seu tempo, orientadas 

pelos estilos eclético e neoclássico. Sua avaliação é igualmente áspera ao referir-se à 

arquitetura portuguesa do período Barroco e Rococó, como na obra As artes na Bahia: escorço 

de uma contribuição histórica, publicada em 1909. 

 

Nada dessas belas linhas em que o olhar se apraz em repousar, mas abundância de 
recortes, de cornijas, de contornos e de molduras bizarras. (QUERINO, 1913, p.4) 

 

Influenciado pela cultura acadêmica de seu tempo, difundida na Academia de Belas 

Artes da Bahia, Manuel Querino desconsiderou o valor artístico da arquitetura colonial. 

Contraditoriamente, em seus estudos sobre as tradições baianas, iniciados por volta de 1913 a 

partir das crônicas publicadas no Jornal de Notícias, Querino passou a ser uma voz em defesa 

da vida social da cidade, ameaçada pelo processo de remodelação urbana. Maria das Graças 

Leal (apud NUNES, 2007) chama atenção para o fato de que Querino, fora do seu 

engajamento como estudioso das artes, manifestou-se contra a destruição do patrimônio 

arquitetônico e artístico de Salvador. 

Ou seja, entre 1905 e 1909, período de gestação e de primeira apresentação ao público 

dos trabalhos de Manuel Querino sobre História das Artes na Bahia, o país presenciava a 

euforia progressista gerada pelo processo de remodelação urbana da Capital Federal, sediada 

no Rio de janeiro. A crença no valor pedagógico, modernizante e quiçá emancipatório deste 

modelo de intervenção urbana ainda não havia despertado as críticas que viria a levantar, ao 

menos na Bahia. A desconfiança acerca das concepções arquitetônicas e urbanísticas que 

lastreavam as reformas da Capital Federal — que se tornaram um modelo para outras capitais 
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do país — seria despertada, no contexto baiano, na medida em que fossem postas em prática 

propostas urbanísticas similares, pelo plano de reformas iniciado no primeiro mandato de J. J. 

Seabra, entre 1912 e 1916.  

6.1.2 A Cidade no Romance: a inescapável ambiguidade descortinada pela ficção 
 

Segundo a perspectiva teórica que adotamos, a escolha do gênero literário é um item 

de construção do enunciado, ou seja, da ação comunicacional inserida em uma cadeia de 

diálogos. As memórias de Silva Lima e de Anna Bittencourt, assim como os estudos 

históricos produzidos por Manuel Querino — seja no campo das artes ou no campo das 

tradições e costumes culturais — são obras que estabelecem uma relação estreita com o real, 

na forma de narrativa de fatos vividos, testemunhados ou atestados. 

Por seu turno, os escritos de Xavier Marques e de Cardoso de Oliveira escolhidos 

como fontes de análise neste trabalho possuem a particularidade de serem obras de ficção, 

propondo, portanto, uma interrupção no vivido, transportando o leitor para a dimensão do 

"como se", do "era uma vez" — mas sempre sob a égide da verossimilhança. Nesse tipo de 

enunciado, várias vozes podem comparecer — ou melhor, obrigatoriamente comparecem 

como parte do discurso. Ou seja, do ponto de vista da manifestação da linguagem na 

composição do discurso, a prosa, mais especificamente o romance, trabalham com a 

heteroglossia — manifestação de linguagens sociais diversas — e com a plurivocidade — 

presença simultânea de vozes heterogêneas e muitas vezes conflitantes no interior de um 

mesmo enunciado. 

Este fato não implica considerar que os textos de Xavier Marques e de Cardoso de 

Oliveira trabalhem com a polifonia (ou seja, orquestração de vozes diferentes e equipotentes, 

que se relacionam equitativamente, sem a presença de um centro norteador do discurso — 

fenômeno que Bakhtin detectou na obra de Dostoievski). No entanto, embora em suas obras a 

voz do autor compareça como eixo do discurso que julga a voz do herói, seja por meio da voz 

do narrador onisciente ou através de uma personagem que lhe serve como porta-voz, há, em 

suas composições, a presença de pontos de vista diferentes, manifestados nas falas dos 

distintos personagens e do narrador. 

Disso se conclui que os romances permitem destacar a ambiguidade como propriedade 

fundamental dos "fatos", sem escapar à propriedade multidimensional de todo fenômeno 

existente no campo da percepção — cuja apresentação se dá sempre de modo parcial, a um 
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observador necessariamente situado no tempo e no espaço, de forma singular, circunscrita, e 

não onipresente. 

Veremos que nos romances O Feiticeiro (XAVIER MARQUES, 1897/1920) e Dois 

Metros e Cinco (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1905) a crítica à herança arquitetônica e 

urbanística da colônia comparece como baliza que permite apresentar o cenário urbano de 

Salvador como contexto da trama, ou de parte dela. Porém, esta crítica é nuançada com outras 

perspectivas. Enquanto o narrador encarna a visão progressista vigente na passagem do século 

XIX para o século XX entre a maior parte dos nossos intelectuais, as personagens — 

encarnando pontos de vista imersos na ação propriamente dita e partindo dessa condição 

básica, oposta à visão distanciada do narrador — proferem colocações que contradizem a 

avaliação negativa sobre a cidade e o modo de vida vigorante. 

 

Desde o desembarque, e durante todo o trajeto até a Vitória, viera Ricardo reparando na 
arquitetura portuguesa, antiga e pesada; as casas de variadas cores, na maioria amarelas, 
e alguns azulejos, eram, em geral, de bom aspecto e bem construídas, mas de alturas 
irregulares; não sendo muito raras as casinhas pequenas, de porta e janela, confusas, 
com um sorriso doentio de rotulas desbotadas, espremidas entre outras de dois andares. 

[...] 

Havia, entretanto, no ar patriarcal de tudo aquilo, um que quer que fosse bom e sadio. 
Por sobre tudo o que vira pairava o sopro de bonomia da alma baiana prodigamente 
amável, transformando num sorriso complacente o esgar de mofa do observador 
superficial. Era o que lhe acontecia justamente naquele instante, vendo no Largo da 
Vitória, defronte da velha igreja deste nome, uma quantidade de roupas estendidas a 
secar sobre o capim, e, em frente à ladeira que conduz à Barra, um grupo de crianças, 
em grande assuada, empinando arraias. (OLIVEIRA, 1936, p.86-87) 

 

No trecho acima, Ricardo Luz, o fictício bacharel recém-formado em direito pela 

Faculdade de Recife, vindo de Pernambuco à Bahia em 1888, desembarca no porto da Cidade 

Baixa, chega à Cidade Alta pelo elevador hidráulico e segue pelo bonde puxado por bestas, 

em direção a uma Chácara no bairro da Graça, à época um sítio ainda semiurbanizado. O 

bairro da Graça fazia parte dos arrabaldes, distantes do centro. Nesse trajeto, o seu olhar de 

semiestrangeiro — já que esta personagem nascera na Bahia, mas na tenra idade de seis anos 

partira da terra natal — permite configurar faces distintas e complementares da cidade. 

Descrevendo o olhar de Ricardo Luz sobre as construções que encontra em seu trajeto, o 

narrador trata da estranheza diante da ausência de padrão na dimensão das construções. 

Casebres "de porta e janela" conviviam lado a lado com casas de dois andares. 

À semelhança das terminologias empregadas por Manuel Querino — que em seus 

trabalhos sobre história das artes se referiu aos exemplares da arquitetura portuguesa como 
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"edificações irregulares, baixas, no estilo feio e forte" (QUERINO, 1905 In: Revista do IGHB 

n. 31, p. 95) —, o narrador de Dois Metros e Cinco, descrevendo a apreciação do bacharel 

Ricardo Luz sobre a cidade de Salvador, emprega os seguintes termos: "viera Ricardo 

reparando na arquitetura portuguesa, antiga e pesada; as casas de variadas cores, (...) eram, em 

geral, de bom aspecto e bem construídas, mas de alturas irregulares (...)" (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, op. cit.). Façamos uma comparação, utilizando a ajuda de um quadro. 

 

Quadro 1 — Aspecto visual da cidade de Salvador em Manuel Querino e Cardoso de Oliveira 

Termos utilizados para descrever as características arquitetônicas e urbanísticas de 
Salvador do final do século XIX 

Autores e 
obras: 

Manuel Querino 
Artistas Baianos: indicações 

biográficas 
Cardoso de Oliveira 
Dois Metros e Cinco 

Termos 
empregados: 

[...] estilo feio e forte. [...] arquitetura portuguesa antiga e pesada; 

[...] edificações irregulares, baixas, [...] casas bem construídas, mas de alturas 
irregulares. 

 

O quadro acima possibilita visualizar as regularidades existentes na apreciação de 

ambos os autores, no que concerne ao aspecto arquitetônico e urbanístico de Salvador no final 

do século XIX. "Estilo feio e forte", "arquitetura antiga e pesada", "edificações irregulares", 

"casas bem construídas, mas de alturas irregulares": embora a referencialidade106 do discurso 

seja distinta em uma obra e em outra — já que Querino utiliza o gênero científico e Cardoso 

de Oliveira emprega o gênero ficcional do romance — ambas as obras repercutem concepções 

similares sobre os aspectos físicos da cidade. 

Por outro lado, no romance a avaliação negativa da cidade convive com a afabilidade 

de um ambiente descontraído, composto por interações sociais que se pautam na pessoalidade, 

onde o uso do espaço público não está estritamente regido por normas governamentais. A 

população de baixa renda e de origem mestiça usufrui espontaneamente das ruas e praças. No 

trecho do romance de Cardoso de Oliveira citado acima, esta população comparece nas roupas 

estendidas no gramado em frente à igreja da Vitória e no grupo de garotos que sobe a ladeira 

da Barra empinando arraias em balbúrdia. 

                                                
106 Com esse termo me refiro ao modo como os seus discursos se relacionam com a esfera do vivido, de que 
modo articulam critérios de verossimilhança. 
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Tal ambivalência é configurada também pelo romance O Feiticeiro (XAVIER 

MARQUES, 1897/1920). Em diversos trechos o narrador enfatiza o aspecto pouco 

convidativo das moradias e de outras construções da cidade que compõem o cenário do 

enredo, transcorrido na década de 1870. Em dois trechos dedicados à descrição dos lares da 

classe média baiana, o narrador do romance O Feiticeiro repercute concepções urbanas 

segundo as quais a arquitetura colonial se caracteriza por instalações mal arejadas, insalubres, 

que provocam a concentração de ar, exibindo um traçado retilíneo, esteticamente 

insignificante, rústico, pesado e sem arte, principalmente quando comparadas aos modernos 

palacetes que apresentavam estátuas e ornamentos variados em suas fachadas. 

 

— À roça! À roça! — era o toque de alvorada, ao despontar das manhãs estivas e 
feriadas, na quentura dos ninhos que a classe média pendurava nos primeiros andares 
dos prédios maciços e mal arejados. (MARQUES, 1975, p.3) 

 

A casa, de fato, não se recomendava por nenhuma beleza. Era uma construção antiga, de 
tipo colonial: um andar, paredes grossas, quatro janelas oblongas com sacadas de ferro 
pintadas de verde, o telhado em ângulo obtuso, amparado nas abas por uma cornija, 
único adorno da fachada simples, caiada a tabatinga amarela e exposta ao nascente. A 
entrada era por uma porta larga e alta, para se distinguir das portas das lojas de aluguel, 
em que se dividia o resto do pavimento térreo. (MARQUES, 1975, p.14) 

 

Os dois trechos acima foram retirados dos capítulos I e III do romance O Feiticeiro. 

Nessas páginas iniciais, utilizando majoritariamente a voz do narrador e poucos diálogos, o 

autor apresenta a família de Paulo Boto como núcleo representativo da classe média baiana — 

segmento social cujo modo de vida Xavier Marques elegeu como temática central desta obra, 

a qual tinha por título original Boto e Cia, nome do armazém de fazendas e miudezas situado 

no morgado de Santa Bárbara, no Comércio, de propriedade do chefe de família e pequeno 

comerciante Paulo Boto. 

Nos exemplos acima, encontramos novamente qualitativos que evidenciam o aspecto 

pesado, abafado e esteticamente simplório das moradias em estilo colonial, nas quais habitava 

a mediana da população urbana de Salvador, por volta de 1870: "prédios maciços e mal 

arejados", "construção antiga, de tipo colonial", "paredes grossas", "telhado em ângulo 

obtuso, amparado nas abas por uma cornija, único adorno da fachada simples". Todavia, nos 

mesmos capítulos, as práticas diárias, os hábitos e as formas de lazer desta classe social, os 

quais existem em comunhão e confluência com o espaço físico que ocupam, são tratados por 

uma perspectiva benevolente, ao modo da atmosfera salutar e afável pela qual Cardoso de 
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Oliveira matizou o olhar da personagem Ricardo Luz em suas primeiras incursões naquela 

cidade, que em 1888 guardava ainda características marcadamente coloniais. 

Veremos no item seguinte, de forma mais detalhada, o modo bonachão como Xavier 

Marques descreve a vida, digamos, tradicional da classe média urbana da Salvador Imperial, 

dando vazão ao saudosismo, sem porém defender diretamente uma visão conservacionista da 

sociedade baiana: ao contrário, existindo de forma complementar com uma visão progressista, 

que percebia a modernização como evento eminente e inevitável. 

Por ora, cabe salientar outro aspecto interessante da contextualização do ambiente de 

O Feiticeiro, mundo fictício porém verossímil construído para abrigar a trama envolvendo o 

romance entre dois jovens: trata-se da existência, já naquele período, de uma separação entre 

campo e cidade. A primeira entrada contextual que permite ao narrador descrever aspectos 

definidores do estilo de vida da classe média baiana é dada pela iminência de um passeio às 

roças nos arrabaldes, do qual participariam o funcionário público Salustiano, a família de 

Paulo Boto — composta por ele, sua esposa e sua cunhada Eulália — e a costureira Pomba. 

 

Nos dias de estio, a excursão aos subúrbios, de preferência ao campo, era um prazer 
salutar de que raramente se privava a mediana da população urbana. E o subúrbio 
convidava, porque ainda vivia na simplicidade campestre, confinando com as roças, 
emaranhado em capoeiras e plantações (MARQUES, 1975, p.3) 

 

Já os rapazes sôfregos, a família aforçurada, em satisfeita balbúrdia, tinham atado o 
fardel, e iam-se esgueirando ao desluzir da estrela d’alva, através do pó que os 
varredores da rua lançavam aos ares da cidade estremunhada. 

Depressa, antes que amanhecesse, corriam para o Cabula, o Matatu e S. Lázaro, para o 
Garcia, as margens do Dique e Brotas a dentro. A liberdade dos prazeres honestos ai 
lhes sorria com o benefício não encontrado nos bailaricos fatigantes, nos concursos de 
luxo em festas de igreja, nem nos oitavários estrondosos do Bonfim. 

[...] 

Uns inconscientemente, outros avisados da virtude sanativa de tais fugas para o campo, 
gozavam todos, sem cerimônia, as doze horas de folga, espanejando-se ao ar livre como 
aves que lograram fugir à morrinha do ninho. 

[...] 

— Oh! Jornadas impagáveis! — dizia sempre Paulo Boto, rindo-se dos que se deixavam 
ficar no luxo das salas e nos jardins raquíticos da cidade. (MARQUES, 1975, p.4) 

 

Nos trechos acima comparecem termos que definem Salvador de meados de 1870 

como um território urbano, cujas características marcavam uma distinção em relação ao 

campo. Mesmo sem automóveis, sem grandes avenidas, sem o afluir de densa população às 

vias públicas — e outras características que passaram a definir a vida urbana a partir do início 
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do século XX no Brasil — esta cidade de aspecto colonial era vivida por seus habitantes como 

um espaço marcadamente urbano. Nas citações acima comparecem expressões como: 

"população urbana", "cidade estremunhada", "jardins raquíticos da cidade". 

Pela voz do narrador, Xavier Marques contrapõe as expedições aos subúrbios em dias 

de feriado a outras formas de lazer como "bailaricos fatigantes", "concursos de luxo em festas 

de igreja" e "oitavários estrondosos do Bonfim" — entretenimentos oferecidos à classe média 

no espaço urbano e não no campo. Como podemos notar, nesta cidade-porto, projetada para 

ser o centro econômico e administrativo da colônia, que guardou até o final do século XIX 

praticamente a mesma área e organização em 11 paróquias, os divertimentos estavam, em sua 

maioria, relacionados à vida religiosa. Lembremos que, à época, as mulheres da classe média 

e alta não tinham permissão para sair às ruas desacompanhadas, e quase sempre o faziam 

apenas para irem às igrejas. 

Ao mencionar os passeios aos subúrbios como prática de lazer, compondo o contexto 

da trama, Xavier Marques salienta, simultaneamente, a distinção entre campo e cidade — 

implicando no reconhecimento daquela vida tradicional, oposta ao ideal de modernidade 

republicano como vida urbana — e a separação entre o segmento da população que tomou 

como objeto de estudo e os outros extratos sociais, no caso a classe alta, aristocrática, e a 

classe terra a terra. Ou seja, os passeios aos subúrbios configuram um hábito característico da 

relação que a classe média estabelece com a cidade. 

 

Só as desaproveitavam [as jornadas aos arrabaldes], com efeito, ou as classes terra a 
terra nos deveres e preocupações do ganha pão, a gente pobre que tinha muitos filhos e 
nenhum feriado, ou as famílias abastadas, vítimas da meia aristocracia de últimas modas 
e lautos almoços a hora certa, senhoras devotíssimas à missa das onze à Piedade, 
obrigada a seda e jóias, patrícias que se divertiam sobriamente pelo tom das 
conveniências sociais e julgariam pecar pelo bom gosto se deixassem encapado o piano, 
envolto em "asas de mosca" o espelho biselado, se não brunisse todos os cristais e 
mármores, se não escancarassem as alcovas onde jaziam camas de Gonçalo-alves 
virgens do contato de corpo humano e peças de lavatório que nunca se molharam, se 
não reproduzissem, uma só semana, essa nobre faxina em seus palacetes, para a 
recepção das famílias conhecidas, principalmente das inesperadas. (MARQUES, 1975, 
p.4) 

 

 

Apesar da desaprovação ao estilo das habitações da classe média baiana, o narrador de 

O Feiticeiro dirige sua crítica à cultura aristocrática da classe abastada, cujo encerramento nos 

lares, onde cultivavam o hábito das recepções — jantares e almoços em horas aprazadas — 

destoava da descontração saudável dos lazeres de classe média, ainda que tais atendimentos 
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formais da aristocracia se desenrolassem em belos palacetes. Ou seja, Xavier Marques critica 

o enclausuramento da aristocracia; enquanto faz isso, termina operando um contraponto entre 

as habitações e o lazer da classe média e alta: embora despreze as habitações (sobrados 

coloniais) da classe média em diversos pontos da obra (em comparação com os palacetes da 

nobreza), sua crítica é muito mais veemente contra o enclausuramento dos "aristocratas", 

comparado à descontração da classe média. 

A voz do narrador possui uma atenção acurada no que diz respeito aos eventos do 

cotidiano da cidade, como por exemplo a missa das onze do Bairro da Piedade. A igreja deste 

bairro se situa a meio caminho entre a paróquia da Sé, área de ocupação mais antiga de 

Salvador, e os bairros da Vitória, Graça, Canela e Barra, para onde se deslocaram as famílias 

ricas no final do século XIX — principal eixo de expansão urbana na passagem para o século 

XX. A ligação entre o centro administrativo e religioso da Sé e essa nova área de ocupação foi 

beneficiada pela construção da Avenida Sete de Setembro, grande chamariz das reformas 

empreendidas durante o governo de J. J. Seabra (1912-1916). 

O trecho acima citado chama ainda atenção para o fato de que a cidade adquire pouco 

significado quando considerada apenas em seus aspectos urbanísticos e arquitetônicos. As 

reflexões sobre o espaço — considerado urbano ou, em outros termos, civil, tomado como um 

índice de modernidade — pautam-se no modo como este se apresenta enquanto local de 

convivência. Nestes termos, não há uma radicalização na separação entre público e privado. 

Aspectos do domínio privado que conformam o modo de vida de um dado segmento 

social podem repercutir na forma como este interage com os demais, sendo, portanto, um 

componente da vida em comum que se configura no espaço público. Os jantares, as visitas, o 

modo como é gerida a entrada de pessoas de fora, na esfera privada, são também elementos 

definidores da configuração do público, como espaço intermediário que separa e, ao mesmo 

tempo, estabelece relações específicas entre os homens (ARENDT, 2010). 

Seguindo o ensejo oferecido pela polivalência do romance, que torna indissociável a 

apreciação da cidade em seus aspectos físicos (arquitetônicos e urbanísticos) da consideração 

acerca de hábitos, interações e práticas que habitam e dão sentido a este espaço, o próximo 

item trata das cerimônias religiosas que aconteciam no espaço público, durante o século XIX, 

e que foram modificadas ou perderam a importância após a entrada do século XX, segundo a 

observação dos nossos escritores. 



222 
 

6.2 Festas, usanças, tradições e outros modos de socialização no espaço público: 
desordem ou liberdade? Civilizar é o mesmo que coibir? 

 

Ao abordarem a cidade para além dos seus traços físicos (arquitetônicos e 

urbanísticos) e ao enfocarem os aspectos humanos do espaço — entendido como palco de 

interações diversas, campo de trocas entre estranhos — Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel 

Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira dão especial visibilidade aos eventos 

religiosos que se desprendem do ambiente fechado dos templos, ocupando ruas, praças e 

largos. Entre estes eventos estão as celebrações que compõem o calendário do catolicismo 

popular, os ranchos e ternos à véspera do Natal e da Noite de Reis, as adorações aos presépios 

e encenações de passagens da bíblia, armadas ao ar livre e intituladas "Presépios de Fala"107, 

assim como as procissões da Semana Santa. 

6.2.1 Natal, Noite de Reis e Semana Santa: os fluxos entre o público e o privado 
salientados por ranchos, ternos e cultos católicos externos: 

 
 

O primeiro capítulo do livro A Bahia de Outrora de Manuel Querino versa sobre as 

festas natalinas e é sobriamente intitulado O Natal. Foi publicado, inicialmente, no Jornal de 

Notícias de 24 de dezembro de 1913, e correspondeu à 18ª crônica da série em periódico. Ao 

registrar os eventos associados à principal celebração católica, Manuel Querino traz à baila o 

envolvimento conjunto de trabalhadores de diferentes ofícios nos preparativos dos festejos 

que começavam cedo, a partir de agosto, "ao se extinguirem os últimos acordes das festas de 

São João e Dois de Julho" (QUERINO, 1946, p. 15): escultores, pintores e entalhadores 

voltavam-se à confecção de figuras para os presépios que as ganhadeiras108mercavam nas 

ruas, levando à cabeça grandes tabuleiros. Poetas populares, que Querino relembra como 

Homens de Letras — cujas profissões os identificam como indivíduos da classe média, como 

                                                
107 Os "Presépios de Fala" eram encenações de assuntos religiosos feitas sob um barracão armado em espaço 
aberto, imitando o palco de um teatro, quase sempre no largo do Barbalho, Bonfim, Barra, Rio Vermelho e 
Graça. Funcionavam de preferência no Natal, mas podiam ocorrer durante as festas do Espírito Santo, no sábado 
de Aleluia ou no domingo de Páscoa. 
108 Ganhadeiras eram mulheres negras que mercavam artigos diversos, desde figuras para presépio a todo tipo de 
quitute. Esta atividade podia ser desempenhada por africanas alforriadas, brasileiras livres afrodescendentes ou 
por escravas de ganho. O termo escravo de ganho alude a uma modalidade de exploração do trabalho escravo no 
meio urbano, no qual o cativo poderia desenvolver qualquer tipo de atividade econômica, desde que uma parte 
dos seus benefícios fosse destinada ao senhor — uma soma diária, semanal ou mensal prefixada. Na maioria das 
vezes, o escravo de ganho nem ao menos residia na casa do seu proprietário, vivendo por conta própria e 
pagando aluguéis. Essa modalidade de escravidão comporta uma mescla com o sistema capitalista e pode ser um 
índice da dissolução do sistema escravista tradicional, na segunda metade do século XIX (SALLES, R. 1996). 
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o professor e alferes João da Veiga Murici e o padre Maximiano Xavier de Santana — 

escreviam bailes pastoris que compositores da cidade transformavam em músicas, e depois 

eram encenados por grupos de voluntários, esmeradamente dirigidos por outros homens de 

cultura do período. 

Na noite da véspera de Natal, as celebrações não se restringiam aos espaços fechados. 

Após a missa do galo nas igrejas, às quais o povo acorria em grande concorrência, deixando 

os adros apinhados, formavam-se grupos que, cantando e tocando, tomavam destinos 

diversos: uns dirigiam-se às suas residências, onde faziam adorações aos presépios, outros se 

dirigiam aos arrabaldes109, Acupe, Matatu, Quinta das Beatas, Boa Vista, entre outros, e 

alguns prolongavam suas funções nas ruas, formando grupos de música: 

 

Uma moçoila, vestida à camponesa, era o guia de uma turma de pastores, que entoavam 
belo cântico, acompanhado de instrumentos: 

[...] 

Depois seguia-se animada função, prolongando-se até ao amanhecer, mesmo porque, 
nessa noite, ninguém dormia, como era o protocolo popular. 

Outros grupos demandavam os arrabaldes das Pitangueiras, Acupe, Matatu, Quinta das 
Beatas, Boa Vista e lugares outros aprazíveis, conduzindo trouxas e balaios carregados 
de vitualhas e divertindo-se por toda viagem, tocando e cantando versos alegres [...]. 
(QUERINO, 1946, p. 19-20) 

 

A partir de 25 de dezembro seguiam-se os bailes pastoris, que só terminavam na 

véspera do entrudo, ao qual se dava o nome de "fechamento do presépio" (QUERINO, 1946, 

p. 33). Os bailes pastoris ocorriam em ambiente fechado, normalmente em casas particulares 

que cediam o espaço para as representações e as danças; de todo modo, eram eventos que 

promoviam trocas entre os habitantes e, pela mobilização que demandavam, tanto em seus 

preparativos quanto em sua fruição, os bailes pastoris eram momentos da vida pública da 

cidade. O caráter público dos bailes pastoris é um aspecto ao qual Manuel Querino, como 

colaborador do Jornal de Notícias e posteriormente estudioso de tradições, atribui centralidade 

em sua crônica. 

 

Do dia 25 de dezembro em diante começavam as funções públicas e particulares, em 
que sobressaíam os bailes pastoris, tendo preferências os do "Caçador", "Marujo", 
"Meirinho", "Filho pródigo", [...]etc. (QUERINO, 1946, p. 22) 

 

                                                
109 Localidades afastadas das áreas urbanizadas, subúrbios. 
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Por outro lado, é a Noite de Reis que Manuel Querino identifica diretamente com as 

classes populares. Esta data era celebrada por ternos e ranchos compostos por grupos 

fantasiados de pastores e pastoras, acompanhados por uma charanga formada por violão, 

flauta e viola. Os ternos na Capital, assim como os ranchos da Burrinha nos arrabaldes e os 

ranchos do Bumba meu Boi, comuns no sertão e posteriormente introduzidos nos subúrbios 

de Salvador, eram celebrações das Noites de Reis que brincavam de modo irreverente com os 

limites entre o espaço público e o espaço privado. Os grupos de pastores, pastoras e músicos 

se dirigiam à igreja da Lapinha, onde faziam a adoração ao presépio, depois saíam em desfile 

e se dirigiam a lugares previamente escolhidos110. Chegando a uma casa de predileção, 

cantavam a canção de Reis, na qual anunciavam o desejo de serem recebidos pelo dono da 

casa que, por sua vez, simulava ter a porta fechada. Esta canção é transcrita na crônica de 

Manuel Querino: 

Vinde abrir a vossa porta, 
Se quereis ouvir cantar; 
Acordai, se estais dormindo, 
Que vos viemos festejar. 
[...] 
Abra já vossa porta, 
Pois temos muito que andar, 
Antes que o dia amanheça 
Queremos a Belém chegar. 
 
Aberta a porta entravam todos dançando bem chorado lundu e cantando: 
 
Cavalheirismos, 
Briosas ações, 
São dotes que esmaltam 
Vossos corações. 
 
Queremos apenas 
Um brinde fazer 
A quem, nesta casa, 
Dá todo prazer. 
 
Queremos ser gratos 
A quem, generoso, 
Dá provas de um gênio 
Assaz prestimoso. (QUERINO, 1946, p. 37-38) 
 

Os ternos e ranchos de Reis eram, desse modo, eventos religiosos e lúdicos nos quais o 

povo utilizava o espaço comum — as ruas, praças e largos — como palco de encenações, 

desfrutando a possibilidade de verem e serem vistos. Com isso, participavam conjuntamente 

da construção de significados compartilhados acerca dos elos sociais que, no cotidiano, eram 

                                                
110 Com menor número de participantes e envolvendo comunidades circunscritas ao bairro da Lapinha e suas 
imediações próximas, tais festejos continuam a ser praticados ainda hoje. 
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estabelecidos em interações de ordem laboral. A encenação da entrada dos pastores e pastoras 

nos lares, assim como da sua recepção pelos proprietários das casas, constituía uma 

reconstrução lúdica sobre o resguardo domiciliar, sendo este de valor fundamental para a 

sociedade patriarcal do período. O "saber entrar e saber sair" era ajustado e atualizado a cada 

ano, ao ser configurado em uma performance111. Este festejo tinha grande importância para a 

população de menos renda, como enfatiza Manuel Querino: 

 

Nas expansões calorosas da alma popular figura, com extraordinário brilho, a celebrada 
Noite de Reis. 

A gente de poucos recursos e de humilde condição social, o povo propriamente dito, é 
quem se reserva de celebrar, com certo brilhantismo, essa passagem da Bíblia, tão cheia 
de ensinamentos e de encantos para os crentes do catolicismo. 

Nessa diversão religiosa existem três categoria ou espécies de agrupamentos: 

Ternos — na capital; 

Ranchos da Burrinha — nos arrabaldes; 

Ranchos do boi ou bumba meu boi — no sertão. (QUERINO, 1946, p. 35) 

 

Retomando o argumento central dessa pesquisa, interessa-nos reter o modo como os 

escritores e as obras selecionadas dão visibilidade às mesmas diversões religiosas como 

interações que caracterizaram a vida urbana de Salvador no século XIX. Estes eventos são 

lembrados — seja em escritos memorialistas, seja em obras ficcionais — como tradições que 

foram extintas ou perderam a sua importância a partir do processo de modernização 

desencadeado na Primeira República. As ações governamentais sobre a cidade envolveram 

não só a reformulação espacial, através de reformas urbanas, como também a prescrição de 

novos hábitos e a proibição de determinadas práticas que envolviam o uso do espaço público, 

notadamente das ruas, como local do exercício de fazeres econômicos e como palco de 

práticas lúdicas, religiosas, artísticas e de lazer. 

Embora destaquem os mesmos eventos como partes da composição da vida de 

Salvador no século XIX, os autores lhes dão diferentes importâncias e lançam sobre eles 

perspectivas distintas que, por essa razão, complementam-se. 

                                                
111 Ao mesmo tempo a hospitalidade era fortalecida como traço da identidade do povo baiano: [...] “Feita a pausa 
natural do descanso, serviam-se doces, licores, no que os donos da casa se mostravam gentis e agradecidos pela 
distinção. Depois disso encaminhavam-se ao presépio, pois raríssima era, antigamente, a casa de família que não 
o armava. Afinal, retiravam-se todos satisfeitos com o proverbial acolhimento da família baiana.”[grifo 
nosso](QUERINO, 1946 p. 38) 
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No romance O Feiticeiro, interessado em descrever o modo de vida de uma família de 

classe média urbana do período imperial, Xavier Marques menciona os bailes pastoris como 

divertimentos aos quais acorrem Paulo Boto, a esposa, sua jovem cunhada Eulália e amigos. 

 

A cidade preparava-se para grandes folguedos. Fora-se a Conceição; aí vinha o Natal, 
Ano Bom, Epifania, Bom-fim. 

[...] 

À noite ia ouvir da rua os ensaios da Triunfo Pastoril, ao Maciel de Baixo; algumas 
vezes de parceria com Amâncio Néri e Salustiano. 

[...] 

Pelo Natal os bailes pastoris do Maciel fizeram furor. Amâncio ouviu missa na Catedral 
com a família do amigo. Depois da missa deram todos juntos um passeio pelas ruas 
principais, entre musicatas, harmonias de piano, descantes de trovadores ao relento. 
Esse natal encantou Eulália e Amâncio, enchendo-lhes uma semana de delícias. 
(MARQUES, 1975, p.61) 

 

As mesmas personagens participam também dos festejos da Noite de Reis, mas 

assumem preponderantemente o papel de espectadores. Recriando de modo ficcional a 

Salvador de tempos do Império, Xavier Marques, através da voz do narrador e de comentários 

de algumas personagens, relaciona os festejos da Noite de Reis com as classes populares, 

assim como Manuel Querino em seu estudo de tradições. Apesar de admirarem o cortejo 

formado pelos ranchos, certo estranhamento é manifestado por parte dos integrantes do 

círculo familiar de classe média liderado pelo comerciante Paulo Boto. 

 

Descendo a Baixa dos Sapateiros, Paulo e seu amigo tiveram que estancar até que 
desfilasse, por entre alas compactas de povo, um rancho de raparigas que seguiam aos 
pares, batendo castanholas e pandeiros, num esvoaçar de fitas multicores. No mesmo 
passo trejeitava, abrindo o préstito, a figura funambulesca do baliza, em saltos e vira-
voltas diante de uma sereia. 

A sereia, de papelão, ia à cabeça de uma moleca alta e flexível, a quem o baliza fazia 
repetidas continências. 

O desfilar foi rápido, mas a maré de curiosos crescera, embaraçando o trânsito. Ombro a 
ombro com Eulália, Amâncio Neri exaltava a louçania do rancho. Ao tempo em que 
este, lá adiante, estrugia os ares, cantando, ele extasiava-se: 

— Que peitos fortes! Que vozes afinadas! Cantam melhor que muitas moças bonitas nos 
coros da igreja. 

"Excelente ocasião", pensou Eulália; e perguntou-lhe: 

— Reparou bem nas cantoras? Viu como são lindas, que belezas... 

Neri bufou de riso. 

— Algumas suportáveis; as outras medonhas, com aquelas caras de três esquinas e 
aquelas ventas de boi... (MARQUES, 1975, p.70) 
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No trecho acima há uma clara alusão à ascendência africana daqueles que 

protagonizam a festa. Elogio e estranhamento, proximidade e distância são ilustrados nas 

emoções e comentários da personagem Amâncio Neri, bacharel em direito e filho do 

comendador que mora em um casarão na Rua da Ajuda. Ao se encantar com as vozes das 

cantoras do rancho, logo as compara com as vozes das moças bonitas que cantam nos coros 

das igrejas. Este comentário já deixa subentendido que aquelas vozes afinadas, todavia, não 

eram vozes de moças bonitas, como as que cantam nas igrejas, o que fica claro na resposta 

que ele dá a Eulália, quando questionado diretamente a respeito da beleza das cantoras do 

rancho. A sua resposta traz alusões à africanidade dos traços fisionômicos das mesmas. Com 

esse diálogo, o autor comunica aos leitores, de forma indireta, que este folguedo religioso é 

uma prática protagonizada pelo povo de origem mestiça, afrodescendente. 

Cabe notar que, apesar de sua estranheza e de ser um festejo que o próprio autor 

identifica com outros segmentos que não a classe média, seu objeto de estudo, os ranchos e 

ternos da Noite de Reis recebem uma atenção maior do narrador que os festejos da véspera do 

Natal. Sobre estes, são tecidos apenas comentários, não havendo o investimento de suspender 

momentaneamente a trama para descrevê-los como parte da composição do cenário. Por sua 

vez, o desfile de ranchos e ternos da Noite de Reis em direção à Lapinha recebe especial 

atenção: durante a descrição destes, os acontecimentos diretamente relacionados ao enredo 

merecem ser interrompidos para que o leitor adentre a atmosfera que o circunda. 

As manifestações populares da Noite de Reis compõem o ambiente da trama amorosa 

do romance O Feiticeiro, sendo que no desenrolar dessa trama se interpõe a ação misteriosa 

de um Feiticeiro africano, o pai-de-santo Elesbão. O envolvimento das personagens nos 

festejos da Noite de Reis permite ao escritor a introdução da aura misteriosa que paira sobre a 

cidade, despertada pelas tradições populares que compõem a sua ambiência, dando ensejo à 

influência do sacerdote africano. 

 

Mais longe, como que envergonhado da sua rustiqueza e velharia, fugindo às vistas do 
público, encafuado na meia sombra de uma viela, berrava um bumba-meu-boi para 
divertimento dos pobres moradores do beco e dos raros transeuntes que ainda amavam 
aquele frangalho de tradição. O rufo áspero dos pandeiros e a monotonia do estribilho 
—"Ê, bumba!"— cantado por vozes duras e urrantes, mudaram depressa as disposições 
de Eulália. 

Vendo-a pensativa, tão diferente da espirituosa que momentos antes lhe dera uma lição 
de atilamento e lhe provocava os sentidos, Amâncio estranhou. 

— Lembra-se — disse ela — daquela tardinha, no Matatu? 

— Como esquecê-la se foi o dia que... 
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— Não é por isso — atalhou. — Enquanto esperávamos, de longe, à porta da casinha, 
ouvíamos aquele batuque interminável, lá nas brenhas, no meio de uma grande solidão... 
Quantos pensamentos me assombraram! Vultos de negros feiticeiros, negras alucinadas, 
loucas, vinham atormentar-me e davam-me vontade de fugir dali mais que depressa. (...) 
(op. cit., p.71-72) 

 

A cantiga do Bumba-meu-boi mexe com os ânimos da jovem Eulália— 20 anos, 

cunhada do comerciante Paulo Boto — pela identificação com a cultura africana, mais 

especificamente com os toques para orixás que ela ouvira em uma tarde de passeio no Matatu, 

estando nas proximidades de um terreiro de Candomblé. 

Desse modo, o narrador promove uma identificação entre a religião africana e os 

festejos populares da Noite de Reis. Ainda que estes divertimentos estejam diretamente 

relacionados com o calendário católico, nele tomam parte a população de baixa renda e de 

ascendência africana: a descrição das suas performances no espaço público foram temas 

privilegiados para a configuração pictórica da Bahia antiga, tal qual concebida por Xavier 

Marques. Elas são apresentadas como parte da cena rústica de uma cultura originária que, 

todavia, estará prestes a se extinguir, pelo avançar de um processo civilizatório — horizonte 

de expectativa da elite intelectual brasileira na primeira década após a proclamação da 

República, período no qual o livro é escrito. 

Outra passagem que reforça a recriação, por Xavier Marques, da Noite de Reis como 

festejo religioso caro à população mestiça de menor renda é a dificuldade que o grupo 

formado pela família de Paulo Boto e amigos — o comerciante, esposa, cunhada, Amâncio, 

Salustiano e Pomba — enfrenta para acompanhar o cortejo, devido à presença compacta do 

povo, que impõe maior dificuldade à permanência dos integrantes da classe média, de hábitos 

mais recatados e pouco versados na dinâmica das ruas de Salvador. Diante do préstito 

interminável e compacto formado pelos ranchos e pelo povo que os acompanha, a esposa de 

Paulo Boto, Branca, desiste de terminar o trajeto que seguiria até o bairro da Lapinha. 

 

Continuavam a passear em direção à Lapinha com estrugir de cantorias e exclamações 
jubilosas, no regozijo das passeatas e marchas, ao som de música, de castanheteados e 
pandeiros, ranchos de crioulas bamboleantes, ufanas de seus chapéus de palha com 
recamo de laçaria de fitas, o rapazio do comércio, o mulatame de escarpins e arrecadas, 
na lufa-lufa de chegar, arrastando na pista, ao cheiro especial de seu almíscar, a malta de 
capadócios pernósticos a dizer facécias e a rir alto dos seus grosseiros dichotes. Era um 
préstito interminável. 

Para além, muito além, ficava o teatro da festa; e o grupo ainda se achava em S. José. 
Era preciso descer uma ladeira, chegar à Baixa, que parecia o leito de um rio 
transbordante, a daí subir a Soledade, extensa e larga, cheia de populacho e famílias. 
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Diante disso, Branca deteve-se, e arranjando o fichu de musselina em que envolvia a 
sua compostura de casada: 

— Até onde querem ir? Já não posso mais. (op. cit., p.73) 

 

Por sua vez, o romance Dois Metros e Cinco, escrito pelo diplomata José Manuel 

Cardoso de Oliveira, praticando de maneira menos severa a proposta de utilização do romance 

como espaço para estudo da sociedade e penetrando de modo mais superficial a análise de 

Salvador na década de 1880, traz à baila, de maneira compacta e pueril, a descrição de 

praticamente todas as festas populares do calendário anual, nas quais o povo se apropriava das 

ruas e de outros espaços abertos da cidade como local de festa. Para tal, o autor usa como 

artifício a fala de uma personagem coadjuvante, um policial, que representa pictoricamente as 

classes populares. 

Ricardo Luz, bacharel em direito recém-formado pela Faculdade de Recife, ao 

desembarcar na Cidade Baixa, enquanto os seus cicerones providenciam transporte para as 

bagagens, encontra um guarda da polícia em uma esquina da Rua Conselheiro Dantas. Luz 

puxa conversa com este, já com a intenção de recolher informações para a obra literária que 

intentava escrever com o objetivo de retratar traços culturais das sociedades que iria visitar 

em sua viagem pós-formatura. Ao ser indagado sobre os nomes das ruas do bairro do 

Comércio e sobre o itinerário das linhas de bonde que por lá passavam, o guarda encontra 

ensejo para traçar uma longa conversa sobre as festas populares da "Cidade da Bahia", 

"muitíssimo lisonjeado da atenção que o Luz o dispensava" (OLIVEIRA, 1936, p. 78), não se 

furtando em inserir, entre elas, os divertimentos de cunho religioso, como as lavagens das 

igrejas do Bonfim e do Rio Vermelho, os festejas da véspera do Natal e da Noite de Reis. 

 

— Mas vocês então divertem-se a valer, heim?[pergunta do bacharel Ricardo Luz ao 
guarda da polícia] 

— Pudéra, a terra é rica, não farta nada; tudo vai ganhando seu pão. Nas inleição a gente 
vota, está acabado. O mais é gozar a vida que ninguém fica p’ra semente. E aqui o que 
não falta é folia à ufa. Burundangas de gosto! No Natal são os presepes, em arcos, 
cobertos de folhas de pitangas, com uma vista pintada no fundo e montanhas à frente; 
tudo muito bonito, cheio de figurinhas de barro e de folhas de Flandres. Além de outras, 
tem os "três reis magos" e os pastores pr’a louvá o Deus Minino, que está na frente 
muito bem deitadinho numas palhas com São José e Nossa Senhora ao lado. Todo 
mundo está ali deante do presepe, quando vêem os ranchos de meninos e meninas 
arrepresentar os bailados, entoando loas ao Minino Jesus. Depois cada um diz as suas, 
se quer; não é obrigado, que aqui no Brasil velho a vontade do cidadão é livre. Se acaba 
a festa com bailes e ceias para quem póde, e quem não póde vae só a missa do galo, que 
a igreja é de Nosso Sinhô e pertence a todos, e depois cáe no samba e em outras coisas, 
que hai muito maneira de um cristão se advertir. [sic] (OLIVEIRA, 1936, p.77-78) 
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No trecho acima cabe ressaltar primeiramente a intenção de introduzir o ponto de vista 

fictício do guarda de polícia da Bahia de 1880, utilizando-se da reconstrução da sua 

linguagem, ou seja, transcrevendo o seu discurso e, ao mesmo tempo, recriando o modo 

peculiar da sua fala. Cardoso de Oliveira, na figura do narrador de Dois Metros e Cinco, 

utiliza-se do mesmo artifício ao recriar personagens que comparecem na sua ficção como 

figuras típicas da Bahia do século XIX, como os saveiristas do porto a oferecer os seus 

"savero véio", o carroceiro português que transporta as bagagens de "Seu Doitore" e as 

"crioulas" que mercam comidas típicas dizendo "Seu Doutô, dê de ganhar a sua negra" [sic] 

(OLIVEIRA, 1936, pp. 65, 72, 73). 

Outro aspecto digno de nota no trecho do diálogo acima é que, embora o assunto seja 

o calendário festivo de Salvador, esse tema vem associado a observações a respeito da política 

local. Ou seja: na reconstrução romanesca de Cardoso de Oliveira, o modo como o lazer se 

insere na vida da população faz parte de uma postura frente ao mundo público. Antes de falar 

dos divertimentos da terra (a Velha Bahia), o guarda fala do ganha-pão garantido, referindo-se 

ao trabalho, e das eleições, aludindo ao voto como única forma de participação da população 

na esfera política — representação que destoa bastante da perspectiva lançada por Manuel 

Querino sobre a participação popular em questões políticas durante o período Imperial. O 

lazer comparece como esfera de maior importância na vida da população baiana, pela 

dilatação que a fala do guarda adquire no tratamento desse tema. 

O Natal é apresentado como uma data em que todos os segmentos sociais estão 

envolvidos em celebrações, mas cada um possui itinerários e formas próprias de divertimento, 

relacionadas às possibilidades econômicas de que dispõem. A fala da personagem do guarda 

transmite a ideia de que a população usufrui de liberdade, a qual é exercida pela possibilidade 

de divertir-se como bem convém a cada um. Isto tudo caracteriza, para a própria personagem, 

a Bahia, descrita como Brasil Velho: "Depois cada um diz as suas, se quer; não é obrigado, 

que aqui no Brasil velho a vontade do cidadão é livre" (OLIVEIRA, 1936, p. 78). 

Ou seja, o romance de Cardoso de Oliveira também é um espaço de reflexão sobre o 

processo de modernização ocorrido via recriação da vida urbana de Salvador no século XIX 

— reflexões que o escritor compartilha com o seu público em um romance que descreve, de 

maneira lateral, fora dos acontecimentos centrais da trama, as formas de socialização que 

ocorriam no espaço público da cidade antes da proclamação da República e da implementação 

de medidas reformadoras, notadamente a regulamentação do uso dos espaços abertos e o 

plano de reformulação urbana. 



231 
 

A Noite de Reis é igualmente retratada pela fala do guarda, dando seguimento ao 

empreendimento do autor — o qual se utiliza do romance como meio de preservação dos 

traços culturais do passado, ameaçados pelas mudanças de costumes da passagem do século 

XX —, produzindo uma compilação de tradições extintas, nessa obra de ficção, reconhecida 

por alguns críticos como exemplo do naturalismo tardio brasileiro. 

 

— Ah! Eu supunha que esses bailados [os Bailes Pastoris] de que você fala fossem na 
véspera de Reis. 

— Também, seu Doutô, recomeçou o crioulo, muitíssimo lisonjeado da atenção que o 
Luz lhe prestava, — mas na véspera de Reis o principal é outra coisa: são os ranchos de 
moças e moços, todos vestidos de branco e enfeitados de fitas. Uns levam uma burrinha, 
outros um peixe, um boi, um pássaro, feitos de sarrafos, de papelão e pano, com uma 
pessoa dentro, que faz ele dançá e fazê gatimonhas; por isso é que se chama — o rancho 
do boi, da burrinha — conforme o bicho que leva.Outros trazem um Mandu. 

— Que é Mandu? 

— É um sujeito de camisola e cabeça grande de papelão, que saracotêa, pinta o sete e o 
Simão de carapuça. Primeiro que tudo vão à Lapinha adorá o Deus Minino e de lá vêm 
pelas ruas com música na frente, cantando que faz gosto! Chegam na porta de uma casa 
e param, tirando o Reis, como se diz, com versos muito bonitos; até que se abre a porta 
e todo mundo pode entrar. A mesa está posta e entonce é que é comer e beber que é um 
despotismo. Todo o rancho forga, dança, canta e pagodêa. No outro dia, vorta cada um 
p’ra sua canga com sôdade do que fez na véspera. [sic] (OLIVEIRA, 1936 p. 78) 

 

Antes de passar ao modo como a aristocrata Anna Bittencourt e o médico Silva Lima 

relatam eventos da vida religiosa baiana do século XIX, cabe ressaltar certas recorrências 

encontradas em Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de Oliveira. As festas às 

Vésperas do Natal e do dia de Reis são abordadas como parte da vida pública da cidade, na 

qual tomavam parte, de modo desigual, todos os segmentos sociais. Como os ranchos e ternos 

à Noite de Reis saíssem em cortejo pelas ruas, e relevassem o fluxo do domínio público ao 

privado, estes divertimentos religiosos proporcionavam o encontro, ou simples contato, entre 

os diferentes grupos sociais — ainda que cada um deles viesse a protagonizar determinadas 

interações em detrimento de outras. Esse contato levantava questões de cunho político e 

público, em encenações que recriavam os elos sociais e possibilitavam a interpretação 

recíproca dos espaços competentes a cada um. 

Dentre esses divertimentos religiosos, o cortejo dos ternos e dos ranchos na Noite de 

Reis eram aqueles com os quais mais se identificavam "a gente de poucos recursos e de 

humilde condição social, o povo propriamente dito", nas palavras de Manuel Querino. No 

romance de Xavier Marques, em passagens do enredo ambientadas no período dos festejos 

natalinos, por volta de 1870, as descrições do narrador e as falas das personagens salientam a 
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influência da cultura afro-brasileira nas festas em comemoração a esta importante data do 

calendário católico. Assim como a ascendência africana da população que as protagoniza, este 

romance recria também o olhar semiestrangeiro da classe média e alta no que tange aos 

divertimentos da Noite de Reis. O mesmo pode ser dito do romance do diplomata Cardoso de 

Oliveira, no qual o bacharel em direito Ricardo Luz pede informações sobre as ruas e o 

itinerário dos transportes públicos da Cidade Baixa a um guarda de polícia e acaba recebendo 

deste o mapa completo do calendário festivo da cidade de Salvador no século XIX, por volta 

de 1880. 

Por seu turno, Anna Ribeiro Bittencourt não retrata em suas memórias as festas 

natalinas da cidade, mas recorda e descreve os eventos que presenciou na Semana Santa de 

1855, quando visitou Salvador pela primeira vez. Os motivos pelos quais o pai de D. Anna, 

Mathias de Araujo Góes, decidiu levar esposa e filha à Capital foram fazer uma consulta 

médica para averiguar o problema de vista que Anna apresentava desde tenra infância e 

cumprir uma romaria ao Senhor do Bonfim, promessa feita por sua mãe na ocasião do seu 

nascimento. O período da Semana Santa foi escolhido para a realização da viagem, sendo 

desejo da mãe de Anna presenciar as celebrações religiosas da páscoa na Capital, um desejo 

comum entre as Senhoras do Recôncavo. 

Os eventos religiosos da Semana Santa que Anna Bittencourt registra são, em sua 

maioria, aqueles que ocorrem em espaços fechados. Relata pormenorizadamente a visita às 

igrejas da freguesia da Sé, às quais acede utilizando-se de cadeiras de arruar, ou mediante a 

formação de um comboio composto por parentes e por membros de uma família de amigos, 

tendo em vista o cuidado para que as Senhoras estivessem sempre acompanhadas de um 

cavalheiro, já que, àquela época, as mulheres eram interditadas de sair às ruas sem a 

companhia de um homem. Anna Bittencourt descreve a beleza dos templos e dos trajes das 

moças e senhoras que lá se encontravam. A missa do lava-pés, celebrada na Igreja do Colégio 

dos Jesuítas (atual Catedral Basílica) foi especial para ela pela presença do Arcebispo D. 

Antônio R. de Seixas e pelos belos trajes ostentados por moças da sociedade. Mesmo 

esforçando-se para chegar cedo, Anna B. e família encontraram a igreja repleta. Amedrontou-

lhe a perspectiva de assistir à missa "sob o calor asfixiante e o aperto do corpo da igreja" 

(BITTENCOURT, 1992, p. 106); porém, graças à influência de um amigo da família foram-

lhe cedidos lugares nas tribunas. 

 

Na Quinta-feira saímos pela primeira vez, em cadeiras, e fomos à igreja de São 
Francisco. (BITTENCOURT, 1992, p. 105) 
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À noite saímos a pé para a visitação das igrejas e fomos reunir-nos a umas parentas que 
moravam nas Portas do Carmo, amigas da minha tia, com as quais costumava ela fazer 
tais visitas. 

[...] 

Chegando à casa de D. Jesuina Monteiro, encontramos outras senhoras de suas relações 
que vinham reunir-se às moças da casa para aquela visita às igrejas. Já referi que não se 
saía então sem cavalheiro. Além dos que vinham conosco, havia mais um sobrinho da 
dona da casa, Braulio Monteiro, segundanista de Medicina; mas, sendo maior o número 
das senhoras, cada cavalheiro levava duas. Eu, considerada como menina, fui de braço 
dado com a filha mais moça da casa, Clarinha. (Op. cit., 1992, p. 107-108) 

 

O único evento religioso da Semana Santa realizado em espaço público que Anna 

Bittencourt registra em suas memórias é a procissão do enterro — ainda assim, os aspectos 

dos quais toma nota são a presença de pessoas gradas da sociedade e do Clero e o fausto dos 

paramentos religiosos e da liturgia. 

 

Naquele dia impressionou-me especialmente a procissão do enterro. A magnificência 
das pompas religiosas, o Presidente da Província e altos funcionários fazendo parte do 
importante séquito e prestando assim homenagem ao grande Mártir, que, como homem, 
devia baixar ao túmulo donde ressurgiria como Deus — tudo era próprio a exaltar a 
minha imaginação de menina, desenvolvida mais do que era de se esperar em minha 
idade. (BITTENCOURT, 1992, p. 109) 

 

A comparação entre as recordações de Anna Bittencourt e os temas tradicionais 

retratados por Manuel Querino sobre a Semana Santa chama atenção. Enquanto D. Anna 

imortaliza preferencialmente os eventos que ocorrem em espaços fechados e congregam os 

setores mais altos da escala social112, Manuel Querino apega-se às tradições praticadas no 

espaço público, que incluíam sempre a participação popular — três das quais já estavam 

extintas no período em que foram retratadas: a Procissão de Cinzas, a festa do Espírito Santo e 

a Procissão de Fogaréus. 

A enorme Procissão de Cinzas, organizada pela Ordem 3ª de São Francisco, incitava 

nos fiéis o cultivo da contrição, como preparação para a quaresma após o divertimento do 

entrudo. 

A Procissão de Fogaréus representava a captura de Jesus no Jardim das Oliveiras, 

passagem bíblica na qual se consuma a traição de Judas; um enorme préstito saía às oito horas 

da noite da Igreja da Misericórdia, na quinta-feira santa, passando em todas as igrejas do 

                                                
112O caráter fechado, e de certa forma seleto, dos eventos religiosos que Anna Bittencourt registra como parte de 
suas memórias infantis dá conformidade não só à sua condição de aristocrata, como também aos limites impostos 
às mulheres e às crianças. 
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Curato da Sé. O cortejo contava com a participação de duas personagens jocosas e 

carnavalescas, o Enxota Cãese o Gato da Misericórdia. Ambas vestiam uma túnica roxa com 

capuz cobrindo a cabeça e a maior parte do rosto; a segunda personagem tinha por função dar 

sinal para o préstito parar e prosseguir, servindo-se de uma barulhenta matraca. Esta 

personagem era alvo de agressões dos populares, e costumava ser escoltada por policiais. A 

Procissão de Fogaréus foi extinta em 1874, depois de um longo conflito, no qual alguns 

párocos foram atingidos por pedras lançadas ao Gato da Misericórdia. 

Na festa do Espírito Santo armavam-se grandes palanques no largo de Santo Antônio 

Além do Carmo. A ocasião dava lugar a jantares públicos ao ar livre e muitas diversões, que 

terminavam quase sempre em desordens, as quais levaram o Conde do Lavradio a interditar a 

festa. Posteriormente, foi organizada uma irmandade do Divino Espírito Santo e mantida a 

tradição de escolher um menino como imperador. Membros da irmandade saíam às ruas no 

Sábado de Aleluia, pedindo esmolas para a festa. 

Na crônica intitulada Cantor de Modinhas em A Bahia de Outrora, Manuel Querino 

diz ter saudade do tempo em que personagens e celebrações como estas compunham a 

ambiência da cidade, interpelando, por vezes, transeuntes desinteressados. Estas 

características da vida urbana pregressa são confrontadas à sociabilidade que passa a existir 

no início do século XX, momento no qual as crônicas são escritas. Já então a regulamentação 

urbana e a impessoalidade das relações no espaço público haviam rompido com a ludicidade e 

a descontração outrora existentes. 

Ter-se-iam desfeito os laços de solidariedade que marcaram as relações entre os 

grupos sociais durante o Império? Seriam estes resultantes de interações no espaço público, 

favorecidas pela liberdade que, razoavelmente, era usufruída por todos — inclusive pelas 

classes menos abastadas — de utilizar ruas, praças e largos como palco de rituais religiosos e 

festivos? 

Hoje temos avenidas, chauffeurs, palácios e bondes elétricos, com horário um pouco 
atrasado. 

Temos a cidade em grande movimento, e os guardas de atalaia para que as coisas 
marchem segundo o protocolo da graciosidade. [...] (QUERINO, 1946, p. 272) 

[...] 

Tudo isso é bom. Mas eu, que fui criado vendo o andador das almas pedindo — uma 
esmola para as almas santas e benditas do purgatório, nas segundas-feiras, metido em 
sua capa verde e com a bolsa com estampa de prata para a gente beijar, tenho saudade 
desses dias que passaram na voragem do tempo. 

Hoje, não se encontra mais essa personagem; nem o irmão do Divino Espírito Santo, 
com a bandeira vermelha, encimada pela pombinha branca que se venerava tanto... 
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Nada! Quando se aproximava a festa do Divino saíam os meninos a cantar, recolhendo 
esmolas, ao som dos pandeiros e do rufar dos tambores, de calções e jaquetas carmesins 
e chapéu coberto de algodão e cheio de fitas de todas as cores. Era um encanto que 
trazia toda a cidade alegre. 

Não há mais nada disso; tudo se afundou pela goela do minotauro que inventou os 
pórticos iônicos e os elevadores elétricos. De si nada ficou. As revistas não recolheram 
as suas siluetas nem a imprensa o seu perpassar pelas ruas. (QUERINO, 1946, p. 274-
275) 

 

6.2.2 Cidade sã versus tradições: o fetichismo anti-higiênico das lavagens do Bonfim e 
Rio Vermelho; a perturbação dos dobres da extrema-unção 

 
As lavagens das Igrejas do Rio Vermelho e do Bonfim eram eventos importantes do 

calendário católico popular, regional. Sobre estes, as obras aqui examinadas oferecem 

perspectivas distintas; trataremos de três delas. 

No romance Dois Metros e Cinco, de Cardoso de Oliveira, o leitor é levado a conhecer 

estes divertimentos religiosos a partir da já citada fala de um guarda de polícia que conversa 

com o Bacharel Ricardo Luz, recém-chegado à Bahia por um paquete desembarcado no 

Comércio, à espera de aviamento para suas bagagens. O policial, personagem que representa 

as classes populares, fala com orgulho dos folguedos que distraem e enlevam o passadio da 

população humilde da Bahia. É com este tom, e animado pela atenção que lhe dispensa o 

bacharel, que ele fala sobre as lavagens do Bonfim e do Rio Vermelho: 

 

— E estes bondes? [pergunta Ricardo Luz] 

— São da linha de Itapagipe. Também muito bonito. V. S. sabe, p’ra lá daquela igreja 
branca em cima do monte, que havera de ver de bordo. [...] E que festa de estrondo é 
aquela! Todo mundo vae, a pé, a cavalo, de carro, de bondes, lancha e tudo. Primeiro 
tem as novenas com música dos "Barbeiros". Na quinta-feira, na mesma semana das 
novenas é a lavage da igreja. Gente como formiga! Todos carregam água em potes e 
barris, na cabeça ou em carroças enfeitadas. E o povaréu, de creoulo mulato e gente 
branca, até moças de boas famílias, de pé no chão, para cumprir votos que fizeram ao 
Sinhô do Bom Fim, vae jogando água no marme e esfregando a igreja com as vassouras, 
cantando benditos e rezas. É um pagode! 

— E não se proíbe uma coisa destas? 

— É difícil, seu Doutô, com vontade do povo não se brinca, que nós samos soberano! 
Constituição velha ‘stá ai! É mais facel o Imperadô debicá na filha ou em quem ele 
quiser do que nós dá o beiço. Uma feita o Arcebispo quis proibir a do Rio Vermelho, 
mas qual! A igreja estava fechada. O povo botou escadas, arrombou as janelas, abriu as 
portas e tome vosmecê água e patuscada ainda mais gostosa. Às vezes a igreja fica tão 
suja da lavage que os pastores tem de manda alimpá direito p’r’a festa. [sic] 
(OLIVEIRA, 1936, p. 75-76). 

 

Reconstruindo de maneira um tanto estereotipada a perspectiva de um integrante da 

população de baixa renda de Salvador por volta de 1888, Cardoso de Oliveira traz à baila 
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novamente a relação entre festas populares e política. Quando inquirido sobre a possibilidade 

de interdição da Lavagem do Bonfim, o fictício guarda da polícia afirma, sem titubear, a 

impossibilidade de que o governo tenha força de controle capaz de impedir a vontade popular 

de realização de tal festejo. Esta resposta reafirma a ideia de uma "soberania" das tradições 

populares, semelhante à soberania constitucional. Graças à característica polifônica do 

romance, a mesma fala permite trazer um conteúdo inverso, assumindo que a tradição de 

"lavar a igreja" é anti-higiênica, produzindo a sujeira e a desordem da mesma — algo que 

notoriamente diferencia aquele período do passado, já idílico e distante, do horizonte 

civilizatório aberto pelo conteúdo ideológico da política na Primeira República. 

Em trecho de suas memórias — o qual tem o seu momento de escrita datado graças à 

citação de um artigo do jornal A Tarde de 25 de outubro de 1920, que a autora diz ter-lhe 

chegado às mãos no momento em que escrevia —, Anna Bittencourt expõe o seu ponto de 

vista a respeito da adoração ao Senhor do Bonfim. Sobre a visita à Igreja do Bonfim, realizada 

em sua primeira viagem à cidade de Salvador, quando criança, conta tê-la encontrado à altura 

dos elogios que costumava ouvir a respeito da mesma. Encontrava-se na companhia do seu 

tio, que fazia as vezes de cicerone, e de sua mãe que, com esta visita, cumpria uma promessa 

feita na ocasião do nascimento da filha. Apesar da crença manifestada pela mãe, Anna 

Bittencourt, tratando das demonstrações de fé dirigidas ao Senhor do Bonfim, desde tempos 

de sua infância e ainda no momento em que escreve, em 1920, comenta: "é de notar o 

fetichismo que o povo conserva, apesar da atual civilização. É o atavismo moral devido a 

nossos pais selvagens?" (BITTENCOURT, 1992, p. 122) 

A respeito desta devoção, disseminada entre a população de Salvador, Manuel 

Querino escreveu em A Bahia de Outrora uma crônica intitulada A Lavagem do Bonfim— 

inicialmente publicada no Jornal de Notíciasde06 de março de 1915. Depois de uma dedicada 

descrição da festa, tratando dos seus preparativos, dos tipos que lá se encontravam e da 

transcrição das letras de sambas, chulas, modinhas cantadas nas ruas e nos largos e dos 

trechos escolhidos pelas orquestras nos salões aristocráticos, Manuel Querino comenta a 

interdição da festa em 1889 e lamenta que as autoridades eclesiásticas e governamentais 

tenham tomado tal medida, fazendo, em seguida, uma crítica ao modo como são tratadas as 

tradições populares. 

 

De longa data vinha o clero opondo barreira à continuação da lavagem do Bonfim. De 
mãos dadas com o governo, que via em qualquer manifestação popular, por mais 
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simples, um ataque à estabilidade, a portaria de 9 de dezembro de 1889, do arcebispo. 
Luís Antônio dos Santos deu golpe mortal extinguindo-a. 

Em 17 de janeiro de 1890, apesar da proibição, o povo fez-se representar: mas, a 
Guarda Cívica, estacionada à ladeira do Bonfim, arrecadou vassouras, violas, vasos de 
barro, harmônicas, e algumas praças, com ordens severas, diziam, muito cheias de si: 
"Hoje, aqui, não há lavagem". 

Em Itapagipe, nem sombra de modinhas, nada de divertimentos. 

Acabassem com o bacanal no interior do templo, mas permitissem as diversões 
externas: os descantes ao ar livre, as chulas improvisadas de momento, o samba, ao som 
do cavaquinho e do violão, e entrecortadas de tiranas entoadas pela voz dengosa das 
morenas cor de canela. 

O mais é matar as tradições desta terra, em que o povo sabe divertir e divertir-se. 
(QUERINO, 1946, p. 156) 

 

Manuel Querino, em seu estudo de tradições, documenta a medida tomada em 1889 

para extinção da lavagem do Bonfim. Chama atenção para o caráter repressor do governo 

republicano, que, em suas palavras, "via em qualquer manifestação popular, por mais simples, 

um ataque à estabilidade" (op. cit.). Ao contrário da idealizada soberania do povo e das 

tradições populares, apresentada no ponto de vista de um fictício guarda da polícia no 

romance Dois Metros e Cinco, de Cardoso de Oliveira, Manuel Querino registra a intervenção 

do governo republicano sobre os divertimentos populares, e a constante desconfiança que as 

autoridades e funcionários governamentais passam a nutrir em relação às manifestações 

públicas, tidas como ameaças à ordem. 

Semelhante tensão entre a conservação das tradições — o direito de manifestação 

popular — e a regulamentação das práticas exercidas no espaço público pode ser observada 

no modo como os intelectuais baianos, representados por nossa amostra, divergem a respeito 

da interdição dos rituais fúnebres. Os cortejos fúnebres eram também eventos religiosos que 

ocorriam no espaço aberto, compondo o rol dos cultos externos. Por serem parte da vida 

religiosa da cidade, exercida nas ruas, eles estão para a vida urbana no mesmo patamar que as 

mencionadas festas do calendário religioso, no que concerne às trocas entre concidadãos que 

permeiam a construção de um mundo comum, com a vantagem de pertencerem ao cotidiano, 

não estando atrelados a datas específicas. 

No primeiro capítulo do romance O Feiticeiro a formação de um cortejo fúnebre 

compõe o cenário, juntamente com outros elementos que Xavier Marques agrega com a 

intenção de reconstruir a atmosfera urbana de Salvador, por volta de 1870. 
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Nas ruas havia mulheres trajadas de preto, sotainas, caponas e opas roxas que passavam 
para uma procissão a sair da Sé antiga. No meio da praça estacionavam grupos à espera 
do cortejo.Antes desse transitou, sem escândalo, um negro escoltado por soldados de 
polícia. Era escravo fugido. Rodou em seguida o bangüê destinado à condução dos 
defuntos indigentes.(MARQUES, 1975, p. 5) 

 

A regulamentação dos enterros e dos rituais fúnebres pelas autoridades médicas e 

governamentais, fenômeno que Reis (1991) identifica como "medicalização da morte", é um 

marco nas mudanças de costumes que ocorrem na passagem do século XIX para o XX. Anna 

Bittencourt, Silva Lima e Manuel Querino relembram acontecimentos ligados à interdição dos 

enterros nos adros das igrejas e ao sepultamento obrigatório nos cemitérios. Os rituais 

fúnebres ficaram na memória como aspectos definidores da vida pregressa que os escritores 

querem rememorar. Em outro trecho do romance O Feiticeiro — no qual novamente o 

narrador suspende a trama para descrever o cenário urbano de Salvador, como atmosfera que 

circunda o enlace amoroso entre o bacharel Amâncio Neri e a jovem Eulália —, outro tipo de 

préstito fúnebre é descrito; desta feita, trata-se de enterro conduzido por uma irmandade de 

negros. Cabe ressaltar que a descrição de tal cortejo compõe a narração do afluir de pessoas 

da Cidade Baixa para a Cidade Alta na hora do rush, ao cair da tarde. O cortejo fúnebre é 

mais um evento entrelaçado ao tumulto desta hora, em que todos se misturam na subida da 

Conceição da Praia para a Sé, passando pela Praça do Teatro, conduzidos pelas ladeiras da 

Conceição e da Gameleira. 

 

Da rua de Baixo surgiu o préstito de um enterro à mão, composto de uma irmandade de 
negros revestidos de capas cor de lírio, negras de tabuleirinhos e bandejas de flores, 
uma dentre elas levando o banco para descanso do caixão, no longo itinerário dos 
defuntos pobres. Em dois minutos se perdia essa nota fúnebre nos ecos da multidão 
parladora, da molecagem grulha, das carroças barulhentas e do realejo desafinado que 
um italiano manejava junto às ruínas da Recreativa (MARQUES, 1975, p. 48). 

 

A partir de 1830, desenvolve-se nas faculdades de medicina do Brasil um discurso 

médico sobre as práticas culturais relacionadas à morte, prescrevendo os procedimentos 

seguros a serem adotados nos últimos momentos de vida do enfermo e na condução dos 

mortos (REIS, 1991). A perspectiva médica sobre a morte desaprovou o enterro nas igrejas, os 

velórios e os cortejos fúnebres. De acordo com a teoria infeccionista113, a putrefação de 

                                                
113 As epidemias de Febre Amarela que assolaram cidades brasileiras como o Rio de Janeiro e Salvador, entre 
1849 e 1850, dividiram as autoridades médicas entre as noções de contágio e infecção. De acordo com os 
infeccionistas a propagação da doença se dava pela ação de "miasmas mórbidos". A infecção, mesmo que 
provocada pelo contato entre duas pessoas, só podia ocorrer no foco onde se encontravam emanações 
miasmáticas provenientes de plantas ou animais em decomposição (CHALHOUB, 1996). 
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cadáveres emanava miasmas nocivos responsáveis pela proliferação de doenças;por essa 

razão, as autoridades públicas passaram a discutir medidas para isolar os cadáveres dos 

centros urbanos, construindo cemitérios em áreas afastadas das zonas densamente povoadas, 

isolando as atividades urbanas das cerimônias fúnebres. A Faculdade de Medicina da Bahia, 

situada no Terreiro de Jesus, no prédio que abrigou o antigo colégio dos Jesuítas, constituiu 

um dos principais centros acadêmicos de difusão da visão sanitarista sobre a morte. 

Em suas memórias, Silva Lima destaca que, por volta de 1850, as inumações 

continuavam a ser feitas nas igrejas. "Apesar da lei que deu a uma empresa particular o 

privilégio dos enterramentos nos seus cemitérios" (LIMA, 1907, p. 111), apenas cadáveres 

dos pobres e dos escravos eram conduzidos aos mesmos. Relembra os enterros feitos à noite e 

à mão, sem a presença de carros fúnebres, nos quais os convidados seguiam em comitiva, 

precedendo e seguindo o féretro, tendo às mãos grandes tochas acesas. Tanto Silva Lima 

quanto Anna Bittencourt registram que apenas depois da epidemia de cólera, entre 1855 e 

1856, foram definitivamente proibidos os sepultamentos nos templos. 

Além dos préstitos fúnebres, onde convidados caminhavam ao lado do caixão, Silva 

Lima menciona a modicidade econômica dos funerais, que custavam pouco mais que o preço 

da cera, do caixão e dos ofícios dos padres. Relembra ainda os prolongados e atroadores 

dobres dos sinos das igrejas, que, segundo a sua avaliação, foram felizmente limitados, em 

número e duração, "em benefício dos vivos". Trata como uma mudança positiva a celebração 

de atos de luto "com flores, coroas e capelas mortuárias, que agora se dedicam aos mortos 

para a consolação dos que ficam" (LIMA, 1907, p. 111). 

Como foi dito, a regulamentação governamental sobre as práticas de condução dos 

últimos dias de vida dos enfermos e do sepultamento dos mortos é um índice importante do 

modo como as mudanças de costumes da passagem do século XIX para o XX incidiram sobre 

as formas de sociabilidade no meio urbano, transformando a vida pública. Manuel Querino, 

em crônicas de A Bahia de Outrora, não corrobora a perspectiva positiva de Silva Lima e 

Anna Bittencourt acerca destas mudanças. 

Na crônica Os Direitos do Povo, a primeira a ser publicada na série em jornal, mas 

sem este título, em 03de março de 1913, Manuel Querino relembra a revolta popular ocorrida 

em 25 de outubro de 1836 contra o enterramento compulsório em cemitério privado, que ficou 
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conhecida como Cemiterada114. Embora Querino trate a proibição dos enterramentos nas 

igrejas como uma medida tomada pelo governo da província "em nome da saúde pública", 

contrária a uma "nociva prática" (QUERINO, 1946, p. 171), o modo como a população 

revoltosa, liderada pelo Visconde de Pirajá, não tendo a sua vontade satisfeita pelo presidente 

da província, dirigiu-se da Praça do Palácio em direção ao Cemitério do Campo Santo para 

destruí-lo em protesto é um exemplo de força popular que deveria se perpetuar no século XX. 

Para Manuel Querino, a possibilidade de mobilização e participação política de que o povo 

dispunha durante o governo imperial, não se repetia na República, embora o novo regime 

tivesse ascendido, pretensamente, sob a égide da civilização e da democracia: 

 

Isso ocorreu em época de espessas trevas, quando o povo impunha a sua vontade e fazia 
respeitá-la. 

Hoje qualquer movimento semelhante seria rechaçado pelo regimento dos dragões. 
Naqueles tempos obscuros havia Povo; hoje temos poviléu. (QUERINO, 1946, p. 172) 

 

É interessante frisar que a reação popular contra as medidas governamentais que 

interferiram nos rituais fúnebres é tomada por Manuel Querino como exemplo de participação 

popular.Isso sugere que as mudanças nessas práticas, de natureza a princípio religiosa, 

despertaram estimas de outra sorte, por interferirem nas formas de sociabilidade no espaço 

público, modificando a vida na cidade. Apesar de concordar que os enterros nas igrejas eram 

práticas insalubres, Manuel Querino se opõe a esta faceta do governo republicano que ameaça 

extinguir tradições e práticas nas quais a população de menor renda tomava parte, 

participando da construção do mundo público, comum a todos — sendo esta uma das 

principais características da sua militância como estudioso de tradições. 

Um exemplo do seu apreço aos eventos religiosos, cívicos e festivos nos quais emergia 

o senso de comunidade encontra-se na crônica A Extrema Unção. Manuel Querino registra 

que, até o final do século XIX, o último sacramento da Igreja, dado a um enfermo em sua 

residência, constituía "um dos atos externos do catolicismo". Observando a sua característica 

extratemplo, Querino salienta a importância desta tradição como ato público, desvelado à 

vista de todos e aberto à participação dos passantes. 

                                                
114 A cemiterada é relembrada nessa crônica como um dos movimentos políticos, nos quais a população tomou 
parte, mobilizando-se na defesa dos seus interesses, ao lado de um líder popular, no caso o Visconde de Pirajá. 
Na mesma crônica, Manuel Querino registra o papel desempenhado por Cipriano José Barata de Almeida, como 
figura emblemática do movimento de independência, venerada por seus correligionários. 
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Ao ser convocado, o pároco da matriz da freguesia onde se encontrava a residência do 

fiel agonizante fazia soar nos sinos o Toque da Agonia ou o Nosso Pai. Em seguida, um 

menor era dirigido à porta principal da igreja, vestindo uma capa vermelha e agitando uma 

campa. A este toque, alguns transeuntes interrompiam os seus afazeres para integrar a 

procissão que se formava para a condução do Viático. Capas vermelhas eram distribuídas 

entre os integrantes do préstito, que se formava com o mesmo menor à frente, tocando a 

campa, seguido de uma cruz branca e um vaso de água benta; o padre ia ao fim da procissão, 

sob o pálio, e um homem ao seu lado conduzia a umbela. Pessoas se incorporavam ao préstito 

durante a sua passagem. As famílias acudiam às janelas, senhoras dirigiam-se aos oratórios 

residenciais para rezar pelo moribundo. Quando um corpo da guarda se encontrava com 

semelhantes procissões, dirigia-lhe a continência militar e dois praças eram deslocados para 

acompanhar o préstito até o seu retorno à igreja. Terminado o sacramento, o mesmo préstito 

retornava ao ponto de partida, seguindo um caminho por outras ruas, que não as percorridas 

durante a ida. Apenas depois da chegada à igreja o préstito se desfazia, e todos retomavam os 

seus afazeres pessoais. 

Manuel Querino registra saudosamente esta cerimônia, em suas palavras "tocante e 

impressionadora". Ao contrário de Silva Lima, ele lamenta a extinção dos dobres dos sinos, 

que também tinham um toque específico para quando uma parturiente enfrentava dificuldades 

no parto, avisando a população, que acorria em orações. A crônica relaciona o fim de tais ritos 

à proclamação da República. O anonimato, então consagrado ao último sacramento, 

comparece como um traço dos novos tempos. 

 

Depois da proclamação da República, pouco e pouco, aboliu-se a solenidade da 
procissão, e o Viático é levado, hoje, aos moribundos quase sem ser pressentido 
[...].(QUERINO, 1946, p. 132) 

Os sinos das matrizes não convocam os fiéis, não se ouvem mais os sinos da campainha, 
nem as vozes de comando nos corpos de guarda. (QUERINO, 1946, p. 133) 

E assim vão desaparecendo, na espessa bruma do esquecimento, estranhas usanças que 
implantaram a fé e a crença no coração compassivo do povo. (QUERINO, 1946, p. 134) 

 

6.3 Do Entrudo ao Carnaval 

 
O entrudo foi um divertimento popular relacionado ao calendário católico que sofreu 

sanções na passagem do século XIX para o XX, até ser extinto. Realizava-se uma semana 

antes da quaresma e consistia na expansão da desordem e dos instintos que antecedia o 
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período de contrição seguinte. Entre as obras analisadas, A Bahia de Há 66 Anos, de Silva 

Lima, apresenta a descrição mais detalhada deste evento: 

 

O entrudo era o que pode haver de brutal, abominável e insensato. Principiava este 
divertimento de oito dias antes da terça-feira gorda, em que terminava. Ninguém se 
arriscava a sair à rua senão pela força da necessidade ou do dever; era forçoso que os 
transeuntes se munissem de chapéus de chuva para evitarem ser alagados pela água, 
nem sempre limpa que por toda parte se despejava das janelas, o que nem sempre 
conseguiam. Nos últimos dias enchiam-se gamelas de água em algumas ruas, para 
mergulhar o infeliz que ousasse por ali passar; fosse ele quem fosse era agarrado para 
aquele banho intempestivo. 

Os próprios africanos entravam na folia, e pintavam-se uns aos outros com tintas 
brancas, vermelhas e verdes, transformando-se em grotescas e horrendas figuras. Todos 
os anos havia conflitos; assaltavam-se e escalavam-se as janelas pelos quintais das 
famílias que fechavam as portas. Os vizinhos atiravam, uns aos outros laranjinhas de 
cera, cheias de água perfumada, que as pretas, com tabuleiros à cabeça, apregoavam 
pelas ruas, para quem quisesse, gritavam elas, entrudar o seu amor. 

Uma vez um morador da rua dos Droguistas quis da janela despejar um pote de água 
sobre um preto, que passava; o pote escapou-lhe das mãos e matou o pobre preto. A 
pena que teve aquele indivíduo foi pagar o valor do escravo ao senhor, e ficou tudo em 
paz. Era divertimento! 

Com tal perturbação no movimento habitual da cidade suspirava-se pela quarta-feira de 
cinza, como um dia de redenção. 

Por ocasião da epidemia de cólera foi proibido o entrudo, que, desde então, foi decaindo 
até se sumir nas páginas que a história reserva às loucuras humanas. (LIMA, 1907, p. 
102-103) 

 

O registro de Silva Lima sobre o entrudo preserva traços em quantidade necessária não 

só para a descrição do mesmo, como para sua caracterização como costume "brutal", 

"abominável" e "insensato". O médico e escritor relata a duração e a periodicidade do evento, 

narra as prendas com água infligidas aos transeuntes desavisados — as quais provavelmente 

divertiam os moradores das ruas consagradas a tais jogos — historia o envolvimento dos 

africanos, menciona os costumeiros conflitos e assaltos e conta um caso de acidente que 

redundou em óbito — concede pouca ênfase, todavia, às conotações mais amenas do 

divertimento, que envolvia jogos de conquistas, no caso da troca de laranjinhas de cera entre 

vizinhos e enamorados, segundo indica o pregão das "ganhadeiras" que as mercavam. Por 

fim, Silva Lima registra a proibição de tal costume por ocasião da epidemia de cólera, o que 

então ocorreu entre 1855 e 1856. No entanto, o relato deixa claro que tal proibição não 

implicou na extinção sumária do entrudo, que só foi caindo em desuso aos poucos. 

Nas crônicas de A Bahia de Outrora, Manuel Querino não consagrou um título em 

separado para registro do entrudo: tal costume é mencionado na crônica "Jantares". Esta é 

dedicada ao hábito festivo que caracterizava o passadio da população baiana durante o 
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Império e enfraquecera durante a República. O título "Jantares" destaca o costume 

disseminado entre as famílias de classe média de organizar pequenas festas em suas 

residências, dando expansão ao seu espírito "folgazão". Para a manutenção de tal hábito, 

colaboravam os preços convidativos dos gêneros alimentícios e a cultura descomplicada e 

sem cerimônia disseminada entre a mediana da população sob o governo Imperial. Ambos os 

aspectos são confrontados à carestia de vida e à repressão das manifestações populares que 

caracterizaram a economia e a política a partir da instauração do governo republicano. 

 

O tradicional povo da Bahia, o folgazão de todos os tempos, sempre alegre, desde a 
comemoração dos fatos da história pátria, até as provas inequívocas da hospitalidade, 
não perdia ocasião de manifestar contentamento, ainda nas coisas insignificantes, 
exceção feita ao regimen republicano, que criou o guarda cívico, para desrespeitar desde 
o mais alto funcionário ao mais simples dos cidadãos. 

[...] 

Com pouco dinheiro organizava-se uma função bem regular. Para os convites, bastava o 
influente encontrar um camarada, batia-lhe no ombro, dizendo: "Fulano, hoje te espero 
em casa, às tantas horas; não há festa, mas, (citava um dos motivos acima) queremos 
nos divertir um pouco; não há cerimônia, vá de qualquer forma; (era o sonho 
democrático) arranje quem toque o violão, porque flauta e clarineta já temos". 
(QUERINO, 1946. pp. 237-238) 

 

Ainda que, nesta crônica, a principal motivação de Manuel Querino seja a crítica ao 

governo republicano por cercear e reprimir os hábitos festivos da população baiana, a 

proibição do entrudo e a sua substituição pelo carnaval, ocorrida ainda no Império, não é 

tratada por ele como um ato repressor. Sobre este assunto ele apresenta dados históricos, 

mencionados de passagem, apenas para constar entre a lista de divertimentos "arranjados" 

pelos festivos baianos a pretexto das comemorações: "o estúpido entrudo, o qual fora 

substituído pelo carnaval, em 1878, pelo então Chefe de Polícia, Conselheiro Carneiro da 

Rocha, que mandou distribuir máscaras e emprestar roupas do Teatro S. João a quem quisesse 

divertir-se. Os primeiros clubes carnavalescos eram denominados: Comilões e Saca 

Rolhas".(QUERINO, 1946, p. 237) 

Xavier Marques, no romance O Feiticeiro, também dá conta, como Manuel Querino, 

não só da proibição e consequente extinção do entrudo, como também da sua substituição 

pelo Carnaval à europeia, caracterizado pelos desfiles de clubes carnavalescos, pelo uso de 

fantasias e por bailes nos Salões e no Teatro. Acrescenta, sob a voz do narrador, tratar-se de 

uma novidade esperada pela população e símbolo de um avanço cultural. 
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A cidade mudava de roupa e fazia luxo em vestir-se à moda, para celebrar a passagem, 
ou antes, a morte do entrudo. 
Franca hostilidade declarava-se aos jogos d’água. As autoridades empenhavam-se à 
porfia em suprimir os banhos anacrônicos e funestos; ensaiavam rasgar ao povo os 
horizontes do verdadeiro Carnaval, à europeia, mascarado, risonho, castigador... No 
teatro haveria bailes; a Nova Euterpe abriria o seu salão aos dominós; nas praças 
tocariam fanfarras; um clube se preparava para passear as ruas. 
Ia pela cidade certo sussurro da multidão em expectativa de coisas novas. 
(MARQUES, 1975, p. 121) 

 

Utilizando o espaço artístico do romance como veículo de compreensão da sociedade 

baiana, Xavier Marques registra o papel desempenhado pela repressão governamental no 

processo de adoção do carnaval à europeia em substituição dos antigos jogos praticados 

durante o entrudo. No trecho acima, o narrador d’O Feiticeiro menciona o empenho das 

"autoridades" e, algumas páginas à frente, descreve uma cena na qual toma parte a "guarda 

urbana" empenhada em coibir os jogos d’água. Ao reconstruir ficcionalmente o primeiro ano 

em que houve a adoção do carnaval, Xavier Marques inclui a repressão policial como um 

elemento da cena, em meio à novidade do desfile de “cordões” 115 fantasiados. 

 
À proporção que o dia alteava, as ruas se povoavam de grupos alegres. Bandeiras, 
cordões de flâmulas, apareciam, matizando a atmosfera do largo [Terreiro de Jesus]. Em 
volta do grande chafariz maltas de garotos ainda tentavam entrudar transeuntes com 
seringas de folhas de Flandres. 
A guarda urbana surpreendia-os de vez em quando e os punha em fuga; e as surriadas 
dos capadócios faziam vir às janelas bandos de moças e meninos, ansiosos pela 
mascarada. (MARQUES, 1975, p. 124) 

 

No romance Dois Metros e Cinco, Cardoso de Oliveira reflete sobre a substituição do 

entrudo pelo carnaval se valendo da fala do fictício guarda da polícia, em conversa entre este 

e o bacharel em Direito Ricardo Luz, na continuação de um diálogo já mencionado no 

capítulo anterior: 

— E o entrudo? 

— Ah! Seu Doutô, isto é que está esfriando, depois que apareceu esta história de Clube 
de Carnavá. Virou uma espécie de procissão, muito bonito e rico, sim; mas não é a 
mesma coisa, nem a gente se adiverte tanto como antes, no tempo em que chovia 
laranjinha de cera e caneco d’água que era um Deus nos acuda! Tinha umas laranjinhas, 
chamadas de sete cascas, duras como umas pedras, que quando batiam num freguês era 
capaz de rachá a cabeça. Se atirava água em todo mundo que passava, grandes e 
pequenos, e os moleques não respingavam, se não se jogava eles dentro da tina e era 
muito pior. Aqui na cidade baixa se chegava a jogar do cais abaixo dentro do mar. 
Agora é só umas bisnaguinhas muito chochas que não valem nada, nem tem graça 

                                                
115 Nome dado aos blocos de carnaval, por serem separados por uma corda (cordão) sustentada pelos integrantes, 
ou por pessoas contratadas para tal, que se posicionam nas extremidades do grupo, evitando que haja mistura de 
pessoas de fora no seu interior. 
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nenhuma. Mas ainda tem os "sonhos" com calda de açúcar, bom, como diabo! Que as 
negras vendem pela rua, todas bem vestidas. [sic] (OLIVEIRA, 1936, pp. 78-79) 

 

Por valer-se da voz de uma personagem que recria de modo ficcional a perspectiva das 

classes pobres e mestiças116, o texto de Cardoso de Oliveira é o único que faz alusão ao 

aspecto negativo da substituição do entrudo pelo Carnaval. Para o policial que conversa com o 

Bacharel Ricardo Luz, o carnaval não é tão divertido quanto era o entrudo: o desfile dos 

blocos se assemelha às procissões religiosas e as delgadas bisnagas de água fazem sentir 

saudade das ruidosas perseguições e batalhas que se travavam durante os antigos jogos, na 

semana que antecedia a quaresma. 

6.4 Antigos e novos locais de encontro: dos Botequins, Pastelarias e Casas de Pasto aos 
restaurantes e cafés; da Rua para a Avenida. 

 

A análise empreendida até aqui indica que, no nível elementar da vida cotidiana, são 

as mudanças nas formas de convivência no espaço urbano que conformam a percepção de 

ruptura entre a Bahia das décadas de 1840-1880117 e aquela cidade nova, à qual "o progresso 

inevitável da civilização imprimiu alterações e contrastes que lhe mudaram completamente o 

aspecto" (LIMA, 1907, p. 93). Após a análise da perspectiva dos intelectuais baianos sobre as 

transformações nas festas e cultos externos da religiosidade católica popular, trataremos das 

alterações nos hábitos de frequentação dos espaços abertos ao público, os quais possuem a 

característica de pontos de encontro. 

Entre estes espaços encontramos duas categorias diferentes: os espaços públicos 

propriamente ditos, cuja regulamentação é delegada aos governos municipais e estaduais — 

                                                
116 Logo que entra à cena a personagem é descrita como "um policia, de chapéu à banda, cabeleira à mostra e 
cinturão derreado" (OLIVEIRA, 1936, p. 74). Algumas páginas adiante o narrador acrescenta-lhe o adjetivo 
"crioulo" (OLIVEIRA, 1936, p. 78). O linguajar desta personagem destoa do vocabulário empregado pelo 
narrador e por figuras centrais da história que recriam integrantes da classe abastada — de ascendência europeia, 
fenótipo predominantemente caucasiano e nível de escolaridade formal superior — o que também identifica esta 
personagem como alegoria inspirada em integrantes da classe que dispõe de menos recursos financeiros e status 
social. 
117Entendemos que existe uma convergência entre os autores estudados, no que concerne à percepção de uma 
continuidade cultural existente durante décadas do século XIX. Nossa analise das obras selecionadas indica que 
os escritores baianos, ao falarem de uma Bahia do passado, estando contextualizados como intelectuais no 
período republicano, se referem a costumes e práticas que transcorreram de modo confluente durante o período 
entre 1840 e 1889. Optamos por estabelecer uma demarcação com base nos marcos que, a nosso ver, constituem 
continuidade ou ruptura, desde a perspectiva dos sujeitos da pesquisa. Ver: APÊNDICE C — Breve adendo 
sobre cronologia e memória. 
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como as praças, ruas, avenidas, largos e parques — e os espaços privados abertos ao público, 

que, todavia, diferem do âmbito privado doméstico. 

Estes últimos constituem estabelecimentos comerciais abertos, a priori, a todos — 

contudo, realizam, cada qual a seu modo, a seleção do público. Alguns realizam esta clivagem 

pelo acesso desigual a seus serviços e produtos, mediado pelo poder de compra de possíveis 

clientes. Outros demandam dos possíveis clientes a posse de determinado nível de 

escolaridade, ou o manejo de etiqueta e de influência social. Em alguns casos, a seleção 

"espontânea" da frequentação desses espaços — que ocorre, muitas vezes, pela autoexclusão 

— dá-se por um processo que mistura esses dois vetores: o poder de compra e a posse de 

saberes e honrarias. 

O enfoque sobre as mudanças na concepção dos espaços abertos ao público permite 

compreender como as relações de alteridade na urbe foram afetadas pelo processo de 

modernização urbana de Salvador. A nosso ver, este foi iniciado no século XVIII, de quando 

datam, por exemplo, as primeiras restrições aos enterros nas igrejas e a criação de cemitérios 

nas áreas isoladas do centro (ALMEIDA, 1997), ações que podem ser interpretadas como 

protoiniciativas de zoneamento urbano. De todo modo, nesta pesquisa, pensamos a 

modernização urbana de Salvador como o conjunto de intervenções públicas sobre o espaço 

que objetivaram a racionalização da dinâmica urbana; neste sentido, consideramos que esse 

processo somente recrudesceu notoriamente a partir da segunda década do século XX, entre 

1912 e 1924118. 

De acordo com a análise das nossas fontes primárias, esse processo só vai ser sentido 

pelos intelectuais baianos como algo que rompe com os modos tradicionalmente consolidados 

de interação a partir da ação do governo Republicano. 

As divergências e/ou convergências a respeito das mudanças na frequentação dos 

espaços abertos ao público — seja o novo acesso de determinados grupos sociais a espaços 

outrora inacessíveis ou a exclusão de determinado estrato étnico-econômico das áreas que 

costumava ocupar — permite compreender as vivências dispares desses cinco cidadãos 

baianos119. Silva Lima, Anna Bittencourt, Manuel Querino, Xavier Marques e Cardoso de 

Oliveira possuem origens étnicas, sociais e econômicas distintas e trilharam trajetórias 

                                                
118 Período de influencia do político J. J. Seabra, que se estende desde o seu primeiro mandato (1912-1916) até o 
seu segundo mandato (1920-1924). No intervalo entre os dois governos de Seabra, esteve à frente do Estado o 
seu correligionário Antônio Muniz Sodré de Aragão, governador da Bahia entre 1916 e 1920. 
119 O médico Silva Lima nasceu em Portugal, todavia será aqui incluído entre os ditos "cidadãos baianos" por ter 
sido uma personalidade pública importante no estado. 
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profissionais igualmente diversas, estando unidos apenas pela escrita. Irmanados nas letras, 

eles eternamente digladiarão em torno da versão legítima de uma Bahia do passado, anterior 

ao período Republicano e ao processo de modernização, regulamentação urbana e 

racionalização dos modos de interação no espaço da urbe. Isso ocorrerá sempre que os seus 

escritos forem lidos em conjunto por um mesmo leitor e contrapostos entre si, como agora. 

O pertencimento de pessoas distintas a uma mesma sociedade, aquela formada pelos 

habitantes da "Cidade da Bahia", eternizou-se em diversas manifestações opinativas sobre o 

mesmo processo de convulsão social — opiniões veiculadas ora de forma direta, com a 

utilização da voz conotativa, ora indiretamente, via ficção e arte — sobrelevando as disputas 

em torno da conceituação das novas diferenças sociais. 

Cada autor refletiu desde a sua posição como cidadão. Não obstante, nos escritos de 

cada um deles, captamos não só o seu pertencimento como habitante da antiga cidade de 

Salvador, mas a sua ação como intelectual e escritor, vinculado a determinadas redes que 

envolvem editores, diretores de jornais ou de revistas e o público. Nesta ação intelectual 

destacam-se questões relacionadas às mudanças na frequentação dos espaços abertos ao 

público, como: a) o fim da reclusão do elemento feminino no domínio familiar e doméstico, 

dada a nova afluência das mulheres de classe média e alta às ruas, aos novos estabelecimentos 

comerciais, destinados à moda feminina e aos transportes públicos; b) o avanço da elite sobre 

as áreas remodeladas da cidade, e c) o isolamento das populações pobres e de ascendência 

africana, cujas práticas laborais e de lazer são rechaçadas da área central da cidade. 

6.4.1 Silva Lima e a cidade vazia 
 

Silva Lima inicia as suas memórias sobre a Bahia da segunda metade do século XIX, 

escritas a pedido de um dos principais diretores do Jornal de Notícias, descrevendo o bairro 

comercial à beira-mar na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. O escritor logo 

torna notável o aspecto então pouco atraente das lojas e de outros espaços comerciais 

encontrados na área portuária da cidade. Neste segmento do comércio, Silva Lima destaca as 

lojas de moda, sendo estas as lojas de "capelistas", de "fazendas" e as de "miudezas", as quais 

coexistiam lado a lado com as "tendas de Barbeiro" — serviço quase sempre prestado por 

africanos, que incluía desde escanhoamento da face e corte de cabelos até alguns 

procedimentos médicos, como a extração de dentes e as sangrias, que eram feitas de forma 
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direta, a partir de cortes nos braços ou pernas, ou indiretamente, com o uso de 

sanguessugas120121. 

 

As lojas eram de aspecto pouco atraente, sem decorações vistosas, salvo algumas 
poucas de modas, ou de capelistas, como então se dizia, e que tinham em taboletas, 
pintados sobre as portas, bustos de mulheres com chapéus (chapelinhas se dizia), 
enfeitados de fitas, flores, etc.; as de fazendas tinham por amostra às portas, sobre 
bancos toscos, peças de aniagem, rolos de algodão grosso chamado da fábrica e rolos de 
baetas de cores; as de miudezas tinham por distintivo, na ombreira das portas, uma 
flecha, de onde pendiam um lápis de pau, outro de pedra, um molho de pena de ganso, e 
um par de suspensórios, ou vulgarmente alças; as tendas de barbeiros, servidas 
geralmente por africanos tinham pendurados à porta uma bacia de latão, com uma cava 
na margem para se adaptar ao pescoço do freguês, e um frasquinho com algumas 
sanguessugas. (LIMA, 1907, p. 95) 

 

Ao chamar atenção para o aspecto das lojas do bairro comercial, Silva Lima destaca a 

ausência de decorações nas fachadas: aos olhos do leitor baiano de 1907, especificamente 

aqueles pertencentes "às gerações novas que entraram no gozo desses progressos lentamente 

adquiridos" (LIMA, 1907, p. 93), os espaços comerciais não eram pensados apenas como 

locais de compra e venda, mas como espaços de frequentação. A atenção dada a esta questão 

sugere que uma das características do modo de vida considerado moderno, já praticado pelos 

habitantes de Salvador na primeira década do século XX, era o cultivo do consumo como 

lazer. A ida às lojas de modas, aos cafés, restaurantes e hotéis não estava mais associada 

estritamente à necessidade: tangenciava a esfera do entretenimento, algo desconhecido dos 

habitantes da Bahia da segunda metade do século XIX. 

O estranhamento do escritor e do seu leitor imaginário, aquele ao qual se dirige na 

hora da escrita, se volta para a pouca movimentação nas ruas dessa cidade, de um passado de 

mais de 60 anos. Em vários momentos das suas memórias, Silva Lima se refere ao silêncio, à 

monotonia e ao vazio das ruas, principalmente à noite, como aspectos tristes da vida de 

antanho. Essa característica lúgubre era devida, em parte, à inexistência de determinados 

estabelecimentos comerciais, que depois se tornaram importantes espaços de encontro e 

frequentação da cidade. 

                                                
120Alguns métodos da medicina da época eram executados somente por Barbeiros, como a sangria na veia, uma 
vez que "o médico não descia a tão baixo mistér; ordenava o número de onças ou xícaras de sangue" (Lima, 
1907 p. 111). 
121 Os Barbeiros faziam parte da vida urbana existente em Salvador não apenas quando desempenhavam 
atividades laborais. Silva Lima, Manuel Querino e Cardoso de Oliveira registraram os "ternos dos Barbeiros", 
bandas de música compostas por africanos que desempenhavam esta função, que se apresentavam em novenas e 
lavagens de igreja. 
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Silva Lima comenta não existirem em Salvador, àquela época, hospedarias ou 

estalagens: os visitantes hospedavam-se em casas particulares, de pessoas conhecidas; os 

lojistas hospedavam em suas residências os fregueses que vinham às compras do interior da 

Bahia e de outras províncias, como o Piauí e Minas Gerais. Havia na cidade apenas um Hotel, 

o Figueiredo, no Largo do Teatro, procurado quase que exclusivamente por estrangeiros. Os 

botequins da cidade eram apenas dois, o da Fonte do Pereira e o do Avintes. Silva Lima 

sinaliza ao leitor que esses espaços seriam análogos aos que em 1907 eram intitulados 

"Cafés". As Casas de Pasto — "hoje restaurants", como sublinha o autor aos seus leitores do 

começo do século XX — eram também muito escassas. 

O motivo da curiosidade do possível leitor de 1907, quando posto a par da ausência de 

Cafés, Restaurantes e Hotéis na cidade que existia 60 anos antes, fica mais claro quando as 

observações feitas a esse respeito nas memórias de Silva Lima são cruzadas com a crítica que 

Manuel Querino produz, ao contrário, sobre o progresso do século XX, nas crônicas reunidas 

em A Bahia de Outrora. 

 

6.4.2 Todos às ruas: hotéis, casas de jogo, cafés e modistas. 

 

A crônica A Vida no Lar, publicada inicialmente no Jornal de Notícias em 02 de 

dezembro de 1915, traz à baila os novos hábitos adquiridos pela população a partir do 

processo conjunto de remodelação do espaço urbano e modernização dos costumes — levado 

a cabo de maneira contundente durante o período de influência política de J. J. Seabra, entre 

1912 e 1924 — nesta, Manuel Querino desaprova a afluência das mulheres às ruas e avenidas 

e a sua frequência em lojas destinadas a artigos de moda feminina; também lhe desagrada a 

permanência dos jovens em casas de jogo e hotéis até horas adiantadas da noite. Unindo a 

censura de Manuel Querino contra os costumes da "civilização moderna" às críticas feitas por 

Silva Lima, de maneira inversa, contra a monotonia da cidade na segunda metade do século 

XIX, percebe-se que o hábito de frequentação dos espaços abertos ao público — as ruas e os 

estabelecimentos comerciais voltados ao entretenimento — é uma experiência que caracteriza 

a modernização como novo modo de vida, cotidianamente exercido. 

 

Entre os muitos prejuízos da civilização moderna, que tem comprometido a gravidade 
da gente de outro tempo, sobressai, por sem dúvida, o desembaraço com que matronas e 
senhorinhas enchem as ruas, em passeios a pé, a bonde e, mais modernamente, a 
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automóvel, quando não invadem as casas de armarinho e de modistas. A família, noutro 
tempo, obedecia a orientação muito diversa. Os filhos não davam ordens aos pais, não 
lhes era permitida a entrada na residência paterna depois do toque de recolher, nem lhes 
era facultado também frequentar hotéis e casas de jogo. (QUERINO, 1946, p.114) 

 

Manuel Querino pontua que neste "outro tempo" as mulheres só saíam às ruas 

acompanhadas por familiares, a menos que fizessem uso de cadeiras de arruar, transporte 

individual no qual se encontravam seguras da exposição pública. A maior parte dos 

divertimentos ocorria no espaço doméstico, "portas adentro", em ocasiões como batizados, 

aniversários e casamentos. Silva Lima recorda que as senhoras baianas não transitavam na 

Cidade Baixa, zona portuária, a não ser em cadeiras de arruar e para embarcar. Somente 

mulheres estrangeiras, desembarcadas de paquetes ingleses e em viagens rápidas, eram vistas 

nas ruas, fazendo os caixeiros saltarem sobre os balcões das lojas "para verem da porta essas 

raridades". Mesmo para fazerem uma visita na mesma rua, as "senhoras baianas" empregavam 

as famosas cadeirinhas, e as mais recatadas fechavam as cortinas para não serem vistas 

(LIMA, 1907, p.106). 

Em contraste com essas memórias, cabe notar o uso dos transportes públicos por 

mulheres já em 1915, como pontuado no trecho acima, destacado da crônica de Manuel 

Querino, no qual é mencionado o emprego dos bondes pelas senhoras a passeio. O próprio 

Manuel Querino destaca em outra crônica, intitulada A Cadeirinha de Arruar, que a primeira 

modalidade de transporte público de passageiros, as gôndolas, apelidadas pela população de 

Maxambomba — criadas por concessão pública aberta pela lei n. 223 de 03 de maio de 1845 

— não eram utilizadas pelas senhoras baianas. Uma estrangeira, a Condessa de Barral, foi a 

primeira mulher a fazer uso desse transporte na cidade: influenciando pessoas da sua 

convivência, acabou contribuindo para vencer o preconceito das damas da terra. 

Em seus cadernos de memória, Anna Bittencourt conta que em sua primeira visita à 

Capital, para uma consulta médica sobre sua moléstia nos olhos, seus pais decidiram que ela 

poderia andar de gôndola, por ser ainda criança. Ao entrar no veículo, Anna se sentiu 

envergonhada pelos olhares que se voltaram para ela, os quais ela acredita motivados pelos 

vestidos longos que usava, vestuário que à época era destinado a moças adultas. Nesta mesma 

visita à cidade, o seu pai a levara para a loja do Senhor Leite, um correspondente. Lá estando, 

Anna sentiu que a sua presença era objeto de espanto: 

 



251 
 

Nessa época, as senhoras não iam às casas comerciais. Esse vexame durou algum 
tempo, enquanto meu pai, creio, fazia contas com o seu correspondente. Não poderia 
dizer o que havia naquela casa comercial, porque, logo que senti olhares curiosos sobre 
mim, não ergui mais a vista e dei graças a Deus quando meu pai meteu-me em uma 
cadeira e me fez seguir para a casa das Monteiro, onde devia ser apresentada ao médico. 
(BITTENCOURT, 1992, p. 122-123) 

 

Estas reflexões, sobre as mudanças de costumes que se estabelecem paulatinamente na 

passagem do século XIX para o XX, indicam o quanto a presença das mulheres no espaço 

público e em estabelecimentos comerciais determinou a percepção de ruptura entre uma Bahia 

do passado e a cidade moderna. 

Pendendo à reprovação das novas liberdades femininas, Manuel Querino, em crônica 

consagrada a rememorar os antigos valores familiares, salienta que havia "outrora" datas 

determinadas do calendário nas quais era facultado à família ausentar-se do lar. Ainda assim, 

essa retirada do espaço doméstico em direção aos espaços abertos da cidade e arredores em 

nada se assemelhava ao passeio desinteressado, à distração de flanar por avenidas, ruas e 

praças, adentrando lojas, cafés ou hotéis. Eram datas circunscritas a rituais em tudo pré-

estabelecidos e protocolares, como o beija-pé ao Senhor dos Passos na segunda semana da 

quaresma, a visita às igrejas na quinta-feira santa e, no final do ano, as festas nas roças dos 

arrabaldes, as peças do Teatro São João e os bailes da "Recreativa" — ocasiões nas quais as 

Senhoras baianas podiam exibir joias, decotes e penteados. 

Se por um lado a mudança no comportamento feminino indicada por Manuel Querino 

— especialmente o fim da reclusão das mulheres das famílias de classe alta, média e mesmo 

das "famílias do povo"122 — é um gradiente que permite mensurar as mudanças transcorridas 

em pouco mais de meio século, na segunda metade do século XIX, por outro lado, os Chefes 

de família desde sempre gozaram a liberdade de frequentar a rua e demais espaços abertos ao 

público. Ou seja: um dos índices da mudança é a diminuição do hiato existente entre as 

liberdades facultadas aos chefes de família e a clausura das esposas e da prole. Nas palavras 

de Manuel Querino: 

 

                                                
122 "Homens do povo" ou "pessoas do povo" (QUERINO, 1946, ps.116 e 162) são terminologias empregadas por 
Manuel Querino para se referir a núcleos das classes menos abastadas da população. Em vista das dificuldades 
encontradas na demarcação de segmentos sociais, baseada em critérios de renda, decidimos utilizar, sempre que 
possível, as nomenclaturas empregadas pelos próprios intelectuais estudados. Essa escolha também foi motivada 
por razões teórico-metodológicas, segundo as quais se nos parece um procedimento mais heurístico a 
aproximação do modo como os próprios agentes interpretam o contexto em que vivem. 
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Primitivamente, o chefe de família dispunha de uma autoridade absoluta; não existia a 
igualdade relativa da mulher. A essa não se proporcionava a instrução, sob o pretexto de 
lhe facultar um perigoso veículo de namoro. 

[...] 

A dona de casa era um misto de soberania e escravidão: soberana dos escravos e escrava 
do marido. (QUERINO, 1946, p.234) 

 

Porém, ainda no âmbito das liberdades dos homens adultos, os "Chefes de Família", 

mudanças ocorreram e conformaram uma experiência de ruptura. Os espaços de 

entretenimento para esse grupo da população não permanecem os mesmos no transcorrer de 

mais de meio século: os ambientes de frequentação masculina também se alteram. 

Ainda de acordo com Manuel Querino, antes da chegada da "civilização 

moderna"123— em uma época na qual a família só se ausentava do lar em dias determinados, 

as senhoras e moças não saíam desacompanhadas e os filhos não frequentavam hotéis e casas 

de jogo — os Chefes de família passavam a maior parte do tempo fora da residência: 

"terminados os trabalhos do dia, dirigiam-se à casa, e, satisfeitas as necessidades do 

estômago, retiravam-se"(QUERINO, 1946, p.116). 

Em três crônicas de A Bahia de Outrora — A Vida no Lar, A Moda Carijó e Costumes 

Familiares — Manuel Querino elenca os antigos pontos de encontro da cidade para os quais 

se dirigiam os homens depois do jantar: trata-se das "boticas", nome dado às farmácias, 

espaço onde os homens conversavam amenidades, jogavam gamão e discutiam política — 

indo um pouco além da mera discussão partidária e adentrando o âmbito das tramas 

revolucionárias. Manuel Querino faz uma analogia entre as boticas e a imprensa, pois aquelas 

constituíam espaços nos quais as informações circulavam e os cidadãos a elas se dirigiam com 

o interesse de atualizar as novidades. 

 

As boticas, hoje farmácias, constituíam verdadeiros centros de tramas revolucionárias 
ou políticas e pontos de palestra sobre a vida alheia; os frequentadores divertiam-se 
jogando gamão. A botica era uma espécie de imprensa falante; e umas melhores 
informadas que as outras, conforme o pessoal que as frequentava. (QUERINO, 1946, 
p.235) 

 

Silva Lima, no entanto, ao mencionar as boticas, em suas recordações, não cita a 

importância destas como pontos de encontro; registra apenas as particularidades da função do 
                                                
123 Na crônica "Vida no Lar", Manuel Querino não cita nenhuma data, apesar de a todo instante referir-se a uma 
Bahia do passado em relação ao momento da escrita, 1915. Em toda a obra A Bahia de Outrora, o autor cita 
acontecimentos e tradições datadas em décadas distintas do século XIX, entre 1840 e 1889. 
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farmacêutico à época — as drogas que eram vendidas, os manuais em voga e a autonomia 

deste profissional na elaboração e prescrição de compostos medicinais, diferente da função 

que ocupava em 1907, "apenas um intermediário entre o industrial e o comprador" (LIMA, 

1907, p. 114). Sobre os hábitos partilhados entre os indivíduos que ocupavam esta função, 

para além do escopo da medicina, Silva Lima apenas menciona que "com todo o seu trabalho 

na oficina, ainda lhe restava tempo para, nas horas vagas, jogar o gamão". Esta disparidade 

entre as recordações de Silva Lima e as de Manuel Querino possivelmente convergem com as 

suas diferenças étnicas, profissionais e socioeconômicas, sugerindo que estes dois homens de 

vida pública, excetuando os espaços letrados da Bahia — como o IGHB e as páginas do 

Jornal de Notícias — frequentavam pontos de encontro bastante distintos. 

A posição ocupada por Manuel Querino, descrita por Bacelar (2009) como "mestiço 

cultural"124, possibilita-lhe um trânsito privilegiado entre espaços elitistas e espaços abertos a 

um público não seleto, o caso das boticas. Desse modo, Manuel Querino registra também a 

importância das casas de tavolagem, da loja de charutos A Progressistae da livraria Catilina, 

estabelecimentos voltados ao público da elite. As casas de tavolagem são descritas como 

"ponto de reunião dos grandes da terra", onde políticos, senhores de engenho e negociantes se 

reuniam para jogar. A charutaria A Progressista, que ficava na antiga Rua do Palácio — a 

qual, antes de ser alargada e remodelada, em 1912, passando a se chamar Rua Chile, era uma 

via estreita que durante a maior parte do dia permanecia sombreada pelos casarões que a 

ladeavam — é descrita como "ponto de reunião constante de políticos de todos os matizes: 

senadores, deputados, conselheiros, desembargadores, juízes, chefes políticos [...]" 

(QUERINO, 1946, p.235). Com estes habitués, A Progressista era um espaço onde se 

tramavam articulações políticas e ficava-se a par das ocorrências nas altas rodas do governo. 

A livraria Catilina, mais tarde, passou a substituir a charutaria nesta função. 

Estes antigos espaços, voltados ao público de elite, foram perecendo com o tempo em 

consequência do processo de modernização, que abrangeu não só as alterações no traçado 

urbano e no estilo arquitetônico das construções, dos monumentos e do mobiliário da cidade, 

como também a apropriação de novos valores e hábitos, que incidiram no modo como os 

                                                
124 Bacelar (2009) emprega este conceito para dimensionar a posição ocupada por Manuel Querino entre os 
intelectuais que refletiam e escreviam sobre a formação da sociedade brasileira, especialmente sobre a 
contribuição da cultura africana. Apesar de ter-se voltado para a mesma área de interesse de autores como Nina 
Rodrigues e Oliveira Viana, Manuel Querino não se alinhou às premissas do racismo científico, então em voga, 
como também nunca gozou dos pré-requisitos para ser reconhecido como um cientista: "Por seu autodidatismo, 
conseguiu sobressair-se, tornando-se um 'mestiço cultural', isto é, aquele que sem integrar-se verdadeiramente no 
quadro das elites, forja um universo de representações dos espaços dúbios que separam a cultura de elite da 
cultura das classes populares (Vovelle, 1987: 211)". (BACELAR, 2009, p.178) 
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diferentes estratos sociais utilizavam o espaço público. As casas de tavolagem e a charutaria 

da antiga Rua do Palácio são locais em que a presença das classes abastadas em sua 

circulação pela cidade é menos discriminatória. Por outro lado, o interesse da parcela 

endinheirada da população se volta para o espaço recém-remodelado, onde passa a cultivar o 

hábito dos passeios na avenida e nos novos cafés, hotéis e restaurantes — em decorrência 

disso, nesses espaços se impõe, através de regulamentação estatal, o banimento de práticas 

das camadas menos privilegiadas, as quais são consideradas inadequadas à nova dinâmica 

urbana. 

Além disso, a criação de pontos de encontro como cafés, hotéis e restaurantes, no 

lugar de casas de pasto e botequins, implica um processo de apartamento mais minucioso dos 

estratos sociais, uma vez que tais espaços, construídos na área remodelada da cidade, 

solicitam uma seleção de público mediada pelo poder aquisitivo e pelo modo de trajar e de se 

portar, muito mais difícil de ser atingido por indivíduos que possuam apenas parte dos 

atributos esperados de um possível frequentador. 

Cabe lembrar que a remodelação do centro — especificamente da área que se estende 

desde a Praça da Sé até o Corredor da Vitória — abrange importantes vias de circulação, além 

de largos e praças abertos à visitação pública, que sofreram transformações drásticas, como a 

Rua Chile (antiga Rua Direita do Palácio), a Praça Rio Branco (até então Praça do Palácio e 

atualmente Praça Municipal), o Largo do Teatro (hoje Praça Castro Alves) e, por fim, a 

Avenida Sete de Setembro, grande chamariz das reformas urbanas dirigidas por J. J. Seabra. 

Determinados hábitos da população mestiça de baixa renda, que tinham como palco esta área 

da cidade, acabam se tornando inviáveis. 

 

6.4.3 A circulação da “gente do povo” 

 

Manuel Querino, ao tratar dos antigos costumes familiares na crônica A Vida no Lar, 

menciona não só os hábitos partilhados pelos chefes de família das camadas abastadas da 

população, como também se refere às práticas cotidianas dos "homens do povo", as quais, 

com a remodelação urbana, foram extintas ou rechaçadas do centro da cidade, mediante 

intervenção policial. 

Manuel Querino registra, como aspectos característicos da vida pregressa de Salvador, 

em relação às interações existentes na cidade nas primeiras décadas do século XX, alguns 
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costumes partilhados entre os "homens do povo" que tinham como cenário as ruas e os largos 

do antigo centro da cidade, em um período anterior às reformas urbanas. Entre estes, aponta o 

hábito de tomar banho nas fontes públicas nas noites de verão, ocasião em que o "homem do 

povo" acompanhava toda a família, entregue a um dever doméstico, antes de enveredar para 

os botequins, onde jogava "três-sete" ou "víspora". Manuel Querino cita algumas fontes 

públicas procuradas para as "abluções diárias": Fonte Nova, do Gravatá, de Santo Antônio e 

Coqueiros da Piedade (QUERINO, 1946, p. 202). 

Os homens de pouca renda eram também encontrados, à noite, rezando diante de 

oratórios públicos encravados nas paredes dos edifícios, estimulados não só pela fé, mas pelo 

desejo de exibir "os seus recursos de afinada voz" (QUERINO, 1946, p. 117). Os oratórios 

públicos mais procurados eram: o da Cruz do Pascoal, o do Maciel de Baixo, o da Ladeira do 

Carmo, o da Baixa dos Sapateiros e o do Santo Antônio da Velha Bárbara, próximo à igreja 

da Misericórdia (QUERINO, 1946, p. 96). Existiam, porém, muitos nichos de santos 

encravados nas paredes de edifícios e de casas particulares que eram abertos à visitação 

pública e frequentados principalmente em dias de procissão. 

Os banhos em fontes públicas, localizadas em área urbanizada, assim como as 

exibições de canto diante de oratórios encravados nas paredes de propriedades particulares, 

não se coadunam com a regulamentação do espaço público imposta após a proclamação da 

República e consolidada pelas reformas urbanas, as quais implicaram uma ressignificação do 

espaço público assegurada, muitas vezes, através da força policial125.  

Silva Lima, em 1907, recordando a sociedade civil da segunda metade do século XIX, 

afirma: "as famílias, particularmente as de classe média, viviam concentradas em seus lares, 

com poucas relações além das de parentes próximos" (LIMA, 1907, p. 106). Porém, nas 

primeiras décadas do século XX, o hábito dos passeios pela cidade já havia se consolidado 

entre a parcela abastada da população como modo de entretenimento. A partir de então, as 

ruas, praças e a recém-inaugurada Avenida Sete de Setembro passam a servir 

preferencialmente às elites, que anteriormente utilizavam como espaços de socialização os 

domínios privados, domésticos.  

                                                
125 Em vários trechos das crônicas de A Bahia de Outrora, Manuel Querino relaciona a presença repressora da 
polícia com o governo republicano. Na crônica Jantares o autor diz que o novo regime teria criado o "guarda 
cívico, para desrespeitar desde o mais alto funcionário ao mais simples dos cidadãos" (Querino, 1946, p. 237). 
Na crônica Cantor de Modinhas o autor descreve características dos "tempos atuais" — a segunda década do 
século XX — da seguinte forma: "temos a cidade em grande movimento, e os guardas civis postos de atalaia 
para que as coisas marchem segundo o protocolo da graciosidade (Querino, 1946, p. 272). 
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O espaço público, constituído não só por suas características materiais, mas pelos 

significados que lhe atribuem os usuários ao se apropriarem dele em interações sociais 

específicas, transforma-se não apenas em consequência das alterações físicas que lhe são 

impostas, mas também em razão dos valores sociais que lhe são conferidos. Alguns espaços 

permanecem com as mesmas características arquitetônicas, mas perdem o antigo status de 

ponto de encontro. Os adros das igrejas, por exemplo, eram locais escolhidos para palestrar. 

Os casamentos entre os jovens de famílias pobres eram acertados pelos pais dos cônjuges no 

adro da igreja mais próxima, à noite, para onde os homens se deslocavam, após o jantar, para 

conversar sobre política e sobre a vida alheia. 

Uma das crônicas mais esclarecedoras da série A Bahia de Outrora — no que concerne 

ao registro da vida urbana antes do longo processo de modernização da cidade — descreve o 

movimento dos notívagos e trovadores no sábado à noite na área central da cidade. A crônica 

tem como título um prato típico da culinária da Bahia e do Nordeste, O Mocotó. Esta foi a 

sexta crônica publicada na série do Jornal de Notícias, no dia 19 de abril de 1913; seu título 

alude ao grande movimento das Casas de Pasto e dos Botequins nos Sábados, quando eram 

servidos, à meia noite, pelo módico preço de uma única pataca, os pratos de Mocotó 

acompanhados de molho de pimenta malagueta. 

As freguesias da Sé e de São Pedro eram as que mais recebiam a movimentação dos 

sábados à noite: nelas estavam concentradas a maior parte dos botequins, bodegas, casas de 

pasto e tavernas que serviam o Mocotó, o vinho Figueroa, a aguardente de cana, a "gerebita" e 

o ensopado de mão de vaca, iguarias mencionadas nesta e em outra crônica de Manuel 

Querino intitulada O Cantor de Modinhas. Xavier Marques, no romance O Feiticeiro, também 

menciona a panelada de mão de vaca, em cena que descreve um agrupamento típico das 

noites de sábado — similar aos divertimentos populares que inspiraram a descrição direta de 

Manuel Querino, sem o véu da ficção, com o interesse declarado de estudar e registrar 

costumes do passado. 

A população de notívagos que se entregava aos divertimentos do sábado à noite era 

composta por trabalhadores braçais; ao citá-los, Manuel Querino oferece um bom quadro das 

ocupações desempenhadas pelos homens adultos das camadas menos favorecidas da 

população e também da parcela escravizada: 

 

Não é fácil tarefa a descrição do que se observava, nas noites de sábado, na Bahia, a 
bem dizer, a preocupação constante dos trovadores. 
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Eram as mais movimentadas, especialmente, na freguesia da Sé e parte da de São Pedro, 
para onde convergiam notívagos, vindos de outros pontos, atraídos pelos afamados 
mocotós da meia noite. 

Jornaleiros de todas as profissões, cantores de modinhas, tocadores de violão, caixeiros 
e outros amantes de diversões, depois das abluções gerais nas fontes — Nova, do 
Gravatá, do Gabriel, de Santo Antônio e Coqueiros da Piedade, começavam de afluir 
aos pontos conhecidos, como fossem o célebre Hotel Baiano, botequins e casas de 
pasto, do Coelho Branco, à Piedade, do Candinho Corcunda, do Maglioli, do Bico 
Doce, do João Gualberto, do Melânio, do Claudinho e da Aquilina. (QUERINO, 1946, 
p.202) 

 

Participavam dos agrupamentos proporcionados pelos "mocotós da meia noite", aos 

sábados, os "jornaleiros de todas as profissões". Por "jornaleiro" entenda-se o trabalhador que 

ganha pelo dia de trabalho; boa parte destes eram "escravos de ganho" ou "ganhadores", 

representantes de uma modalidade de escravidão urbana na qual o servo podia procurar 

qualquer tipo de ocupação, desde que uma parte dos benefícios aferidos fosse destinada ao 

senhor, em uma soma diária, semanal ou mensal prefixada. Silva Lima elabora em 1907 a 

seguinte explicação acerca deste tipo de escravidão: 

 

Os escravos eram geralmente maltratados pelos senhores. Os que não tinham ocupação 
no serviço doméstico eram ganhadores, isto é, pagavam por dia de trabalho uma pataca, 
ou mais, conforme as suas aptidões. Não trazendo à noite a pataca, ou seis patacas no 
sábado, havia em casa uma sessão de palmatoadas com um final de chicote. (LIMA, 
1907, p. 104-105) 

 

Este tipo de trabalhador — que existiu na fase em que o escravismo brasileiro adquiriu 

características do capitalismo moderno, fazendo do trabalho escravo um valor de troca 

explorado em modalidades mercadológicas diversas, como compra, venda, aluguel e 

prestação de serviços126 (SALLES, 1996) — desempenhava as mais diversas funções no meio 

urbano, sendo um elemento marcante das interações sociais existentes na cidade. 

Silva Lima (1907) recorda o papel destes como carregadores, salientando que toda a 

locomoção de cargas ou de passageiros (conduzidos nas famosas cadeirinhas de arruar) fazia-

se sobre os ombros dos "pretos africanos": "eram eles que moviam tudo: caixas, fardos, pipas, 

móveis, materiais de construção. Alguns até levavam às cavalheiras os senhores moços para 

não magoarem os pés nas calçadas" (LIMA, 1907, p. 104). Manuel Querino registra outras 

ocupações dos africanos no meio urbano: pedreiros, auxiliar das artes liberais (marcenaria, 

                                                
126 A relação entre escravismo e capitalismo baseia-se no fato de que ambos os sistemas de produção requerem a 
expropriação da força de trabalho. 
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alfaiataria, sapataria), barbeiro, saveirista, magarefe, açougueiro; "tudo em proveito do 

senhor, enquanto não adquiria a liberdade" (QUERINO, 1946, p. 164)127. 

Além dos ganhadores, participavam dos divertimentos associados ao Mocotó servido 

à meia-noite os caixeiros, empregados do comércio subordinados aos lojistas. A respeito 

destes profissionais, que também caracterizavam a população de Salvador da segunda metade 

do século XIX, cabe salientar as relações de intimidade que mantinham para com o seu 

empregador, o lojista: habitavam com este, fazendo, praticamente, parte da família (LIMA, 

1907, p.96). O lojista exercia sobre seus caixeiros uma função tutelar, disciplinando o seu 

modo de vestir, o corte de barba e cabelo e interditando diversas práticas, como o hábito de 

fumar. Os lojistas prescreviam aos seus caixeiros até mesmo as leituras que lhes seriam 

convenientes e os vigiavam para que estes frequentassem as missas aos domingos. O caixeiro 

mais antigo não raro aspirava a sócio e acabava por se tornar genro do patrão (LIMA, 1907, 

p.98). 

Presenças assíduas nos Mocotós da meia-noite eram também os tocadores de violão, 

trovadores e cantores de modinhas. Estes designativos não se referem a atributos 

profissionais, ou seja, a funções desempenhadas para obter o sustento diário, mas constituem 

personalidades assumidas por "anônimos" em momentos de lazer. De todo modo, é possível 

depreender que estes anônimos eram trabalhadores livres, artífices, segundo indicações 

fornecidas por Manuel Querino na crônica Cantor de Modinhas. Os indivíduos que à noite se 

metamorfoseavam nesse "tipo" característico da fauna urbana de Salvador na segunda metade 

do século XIX, o Cantor de Modinhas, diurnamente trabalhavam como marceneiro, charuteiro 

ou oficial de alfaiate. 

 

Ninguém o confundia com outro ser; era sui generis. Quase sempre era um cabra, altura 
regular, magro, pernas finas e pescoço comprido, olhar vivo e boca rasgada, muito 
pernóstico e usando bem alto topete, com a estrada da liberdade sem uma curva. O 
chapéu deitado a três pancadas, completava o físico do cantor. Metido em uns chinelos 
sem meias e de paletó de pano leve, tinha mais importância que um rei. Se não era 
charuteiro ou marceneiro, era oficial de alfaiate. De dia, de pernas trançadas, 
assobiando, cozia calças de sedan ou posponta a sobre-casaca de pano fino do 
comendador dos Anzóis, freguês de tenda; mas, à noite... não chegava para quem o 
queria. 

                                                
127 Silva Lima e Manuel Querino mencionam a presença dos trabalhadores africanos na execução de atividades 
variadas. Ambos os escritores fazem referência aos "africanos" ou "pretos africanos" ao exemplificarem estas 
funções, sem especificar se estão tratando de africanos escravizados que trabalham sob o regime de escravidão 
de ganho. Todavia, menciono aqui estas atividades como exemplos das possíveis "profissões" exercidas pelos 
"jornaleiros" que Manuel Querino cita em sua crônica sobre o Mocotó da meia-noite, considerando que grande 
parte dos trabalhadores africanos presentes no meio urbano de Salvador da segunda metade do século XIX 
estavam enquadrados na categoria de escravos de ganho. 
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Batizado nas Sete Portas, na Quinta das beatas ou no Tororó que ele não estivesse, não 
prestava; aniversário sem a sua presença, não tinha graça. Era a vida das funções a alma 
das reuniões. (QUERINO, 1946, p.275-276) 

 

Compareciam também a estes ajuntamentos imigrantes italianos, que tiravam a sorte 

com seus realejos, os quais executavam trechos do Trovador. Ao que sugere a nossa leitura, 

este era também um tipo urbano que caracterizava a "fauna" e a vida da Salvador do passado, 

tal qual rememorada pelos escritores aqui reunidos, por ser mencionado em outras descrições 

da cidade, também identificado como "carcamano do realejo" (QUERINO, 1946, p. 279). 

Manuel Querino cita a presença de "discursadores": "porque até então discurso e 

poesia era com o povo da Bahia" (QUERINO, 1946, p. 204). O exercício da oratória, como 

prática exercida por indivíduos da camada menos abastada, em divertimentos populares, faz 

recordar os "Oradores do Povo", personagens que foram registrados na crônica de Querino — 

a exemplo do oficial de sapateiro Marcelino e do operário Roque da Cruz. Tratava-se de 

pessoas do povo sem ilustração formal que desenvolviam o dom da oratória assistindo aos 

debates do corpo legislativo provincial e os sermões dos clérigos mais afamados, e acabavam 

por obter notoriedade como oradores em eventos públicos. 

Escravos de Ganho — jornaleiros de todas as profissões — caixeiros, marceneiros, 

charuteiros, oficiais de alfaiate, oficiais de sapateiro, operários e italianos com seus realejos, 

estas eram as ocupações dos indivíduos que, a partir das dez horas das noites de sábado, 

habitavam com suas serenatas e divertimentos a área central da cidade, entre o Terreiro de 

Jesus e a Praça da Piedade, reunindo-se tanto em espaços públicos — como esquinas de ruas, 

adros de igrejas, largos e praças — como em espaços privados comerciais abertos ao público, 

tais quais os botequins e as casas de pasto. Manuel Querino relata que estes divertimentos 

foram interditados durante a República. 

Quem estava habituado à tranquilidade e ao silêncio dos arrabaldes mais afastados e que 
de repente se achasse entre o Terreiro de Jesus, praça Castro Alves e Largo da Piedade, 
havia de estranhar tão desusada movimentação, a horas mortas da noite, como se se 
tratasse de uma grande festa popular. 

[...] 

Estas noites conservaram-se sempre muito animadas, até a proclamação da República, 
quando um dos primeiros governadores entendeu de dissolver aqueles pacíficos 
ajuntamentos, com receio da reprodução das graves correrias que assinalaram os 
primeiros dias do novo Regimen. (QUERINO, 1946, p.202-203) 

 

O Cantor de modinhas de antanho desapareceu, sem deixar continuador. O progresso 
torceu-lhe o gasnete e ele morreu como um carneiro, sem soltar um balido. [...] 
(QUERINO, 1946, p. 279) 
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Fonte: Jornal de Notícias, 18 de janeiro de 1915. 

Fonte: Jornal de Notícias, 20 de Janeiro de 1915. 

Figura 16 — Caricatura de tocadores. 
 

Figura 17 — Foto de foliões e tocadores no Bonfim. 
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6.4.4 Modernidade e segregação 
 

As reflexões de Manuel Querino e Silva Lima a respeito das mudanças existentes no 

modo de frequentação dos espaços abertos ao público e na dinâmica das interações nas 

diferentes regiões da cidade — especialmente em freguesias como Sé e São Pedro, 

pertencentes à área central128 — sugerem que a experiência de ruptura entre o modo de vida 

exercido na Bahia da segunda metade do século XIX e aquele emergente nas primeiras 

décadas do século XX foi marcada por novas relações de alteridade no meio urbano. Estas 

mudanças não possuem uma causa única, mas se instauram forçosamente em função da 

segregação das classes menos abastadas, cujas práticas laborais e de lazer são interditadas nos 

espaços ora voltados às atividades das elites. 

A "promiscuidade social" que, segundo Kátia de Queirós Mattoso, caracterizava a 

organização espacial de Salvador, quando esta era uma província do Império, desfaz-se a 

partir da paulatina especialização setorial, em bairros destinados ao trabalho e à moradia de 

segmentos sociais específicos. 

Interpretando os dados do recenseamento de 1855, Mattoso (1992) afirma que as 

paróquias centrais da Cidade Alta abrigavam, sem discriminação, moradores das diversas 

classes sociais, com ocupações e origens étnicas variadas. Sobrados de três ou quatro andares, 

como o Solar do Ferrão, eram erguidos lado a lado a pequenos casebres, por vezes feitos de 

taipa, portando apenas uma porta e uma janela que davam para a rua — os quais, não raro, 

eram destruídos em deslizamentos de terra durante as fortes chuvas dos meses de Junho e 

Julho. Dentre os prédios de três a quatro andares, existiam aqueles que eram ocupados por 

famílias de senhores de engenho, ricos comerciantes e profissionais liberais, e outros que 

eram internamente divididos em vários cômodos que alojavam todo tipo de gente, de escravos 

de ganho a pequenos funcionários públicos129. A cidade comportava a mesma divisão 

funcional entre Cidade Baixa e Cidade Alta, estabelecida desde a sua fundação em 1549, para 

cumprir o papel de sede do governo geral do Brasil. A Cidade Baixa, à margem de uma 

grande Baia, concentrava as atividades portuárias vinculadas ao comércio; a Cidade Alta 

                                                
128No século XIX as freguesias do centro da cidade e também as de maior concentração populacional eram:Sé, 
Paço, Santo Antônio Além do Carmo, Santana e São Pedro o Velho, na Cidade Alta, e Conceição da Praia e 
Pilar, na Cidade Baixa. Porém, o núcleo da cidade é constituído pela Sé, no alto, e Conceição da Praia, embaixo 
(MATTOSO, 1992; PINHEIRO, 2002). 
129"Caldeamento racial e social tão intensos, que é impossível classificar socialmente as várias paróquias de 
Salvador: atividades econômicas, fortunas e posições sociais díspares se acotovelavam num mundo em que as 
diferenças ainda não estavam rigidamente cristalizadas" (MATTOSO, 1992, p. 441-442). 
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admitia as atividades administrativas, políticas e religiosas e era também a área residencial 

mais populosa. 

No entanto, a partir da década de 1860, os investimentos em transportes públicos, 

especificamente a criação de linhas de bondes, possibilitaram a ampliação da malha urbana e 

a valorização de terrenos distantes da área central, sendo um estímulo à especulação 

imobiliária. A linha de bondes que ligava a Praça do Palácio (atual Praça Municipal) à Barra e 

ao Rio Vermelho, explorada pela Companhia Trilhos Urbanos, abria caminho para uma nova 

área de ocupação no eixo sul. Juntamente com esta linha, os trajetos regidos por outras duas 

empresas — a linha de bondes da empresa Trilhos Centrais, ligando a Barroquinha à Baixada 

da Soledade, e a linha da empresa Veículos Econômicos, ligando o Largo da Conceição à 

Península de Itapagipe — ensejavam uma dinâmica urbana pautada na articulação entre 

Centro e Periferia, e não apenas entre Cidade Alta e Cidade Baixa. Concomitantemente, o 

inchaço populacional da freguesia da Sé impulsionava a procura por novas áreas residenciais 

pela classe alta130. 

A partir das intervenções realizadas entre 1912 e 1916, o beneficiamento das vias 

públicas altera não só a estética urbana de Salvador, como também, a localização das 

atividades desenvolvidas em seus espaços. A cidade tende a se dividir por zonas 

especializadas em distintas funções e respectiva estratificação social. A Cidade Baixa se 

define como centro financeiro e empresarial de Salvador; as obras no Porto intensificam o 

comércio de importação e exportação, atraindo bancos, sedes de empresas e casas comerciais 

que se instalam nas ruas recém-reformadas. Na Sé, a Rua Chile (até então Rua Direita do 

Palácio) abriga glamorosas confeitarias e lojas de modas frequentadas pelos ricos; a Rua da 

Vala, frequentada por uma população pobre remediada, possui lojas simples, oficinas e 

serviços humildes; nas ruas do Pelourinho encontram-se um comércio bastante modesto, uma 

população pobre que habita cortiços e casas de pensão e artesãos e prostitutas oferecendo seus 

serviços. O bairro da Liberdade se firma como novo local de residência do proletariado, 

tendência antes encontrada apenas na Península de Itapagipe e nos subúrbios, à margem da 

linha férrea, onde se concentravam as indústrias. As novas áreas residenciais dos ricos 

                                                
130A partir do último terço do século XIX, a Sé perde, em parte, o seu caráter residencial com a chegada do 
comércio varejista, antes característico da cidade Baixa. As famílias abastadas abandonam essa área, deixando 
espaços vazios para ocupação por uma população de baixa renda, oriunda da imigração da zona rural, 
acompanhada pela parcela de ex-escravos que não encontra ocupação no mercado formal. Essa população dá 
origem a uma ocupação amontoada que transformará essa área em um verdadeiro formigueiro humano. 
A população de alta renda desloca-se em sentido sul, para os novos bairros da Vitória, Graça, Canela e Barra, 
onde passam a desfrutar um novo estilo, identificado aos valores burgueses da sociedade parisiense. Estes novos 
bairros são habitados por latifundiários, cônsules e grandes comerciantes nacionais e estrangeiros. 
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expandem em direção sul — Vitória, Graça, Canela, Barra, Ondina e Rio Vermelho 

(PINHEIRO, 2002). 

O novo eixo do Centro, a Avenida Sete de Setembro — resultado da retificação e 

alargamento de várias ruas e vielas e da demolição de importantes edifícios coloniais entre a 

Praça Castro Alves e o Farol da Barra — é apropriado pela elite dominante (população que 

possui renda alta, influência política e prestigio social), que ali fixa suas residências e 

escritórios e investe em criar e desfrutar das melhores lojas da cidade. Desse modo, "A 

reforma de 1912-1916 confirma essa nova divisão espacial da cidade e segregação social, dois 

processos que vinham sendo gerados desde meados do século anterior" (PINHEIRO, 2002, p. 

256). 

Os textos dos cinco escritores e intelectuais baianos aqui reunidos — principalmente 

as obras de Silva Lima, Manuel Querino e Xavier Marques — indicam o modo como eles 

compreenderam as mudanças na divisão social e funcional inscritas sobre o espaço urbano. 

Cabe notar, no entanto, que as suas sensibilidades se voltam para as repercussões das 

alterações urbanísticas sobre as formas de interação cotidiana nos espaços abertos ao público, 

pondo em evidência também as disputas dos diferentes segmentos da população pela 

ocupação de determinados espaços para lazer, residência e trabalho (a exemplo, a inauguração 

de novos espaços de divertimento para homens e mulheres das classes altas e médias, a 

presença das mulheres nas ruas, em lojas de artigos femininos e nos transportes públicos e a 

interdição de alguns divertimentos da camada proletária — artífices, trabalhadores sem 

ocupações fixas, vendedores informais, entre outros). 

Ao abordar, sob o véu da ficção, os divertimentos noturnos relacionados aos mocotós 

e paneladas servidos nos botequins e casas de pasto das freguesias da Sé e de São Pedro como 

parte da atmosfera da Bahia de 1870, Xavier Marques, no romance O Feiticeiro, salienta o 

bairrismo do público adepto desta folia, composto por trabalhadores braçais, artífices, oficiais 

de sapateiro e marcenaria, escravos de ganho, imigrantes estrangeiros sem ocupação fixa, 

entre outros, indicando que aquele território, em horário noturno, era apropriado pelos mais 

pobres. Exemplificando esse bairrismo, Marques destaca, no desfecho de uma cena que se 

passa à noite, atrás da antiga igreja da Sé, o modo desafiador com o qual um Cantor de 

Modinhas lança quadras poéticas que intimidam Salustiano, mestiço e funcionário público de 

baixa patente, e Amâncio Neri, branco e Bacharel em Direito: 

Quando vinha ao Terreiro, na noite seguinte, em companhia de Salustiano, foi Amâncio 
Neri voluntariamente retido atrás da igreja da antiga Sé. 
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Aí, as portas de um velho sobrado, em redor do poste de um lampião amortecido, 
soavam cordoadas de violões. Os capadócios, na meia obscuridade da rua, 
garganteavam, apaludiam-se e gargalhavam, trocando chufas em gíria descabelada. 

— Temos serenata — disse o escriturário, com desejo de gozá-la um pouco. 

— Paremos — respondeu o Neri. 

[...] 

Com esta impressão iam-se retirando Salustiano e Amâncio, quando o primeiro, vendo 
semicerrada, no mesmo quarteirão, a porta de uma taverna, entrou para comprar 
fósforos. 

Atrás dele, o capadócio, entre risadas satíricas dos companheiros, já o seteava cantando 
em passo de chula a mais temida das canções da época: 

"As gentes que vemos 

"De todas as classes 

"Entram com disfarces... 

"Na venda..." 

Salustiano, ouvindo a alusão, saiu, sem mais demora do balcão suspeito e riscando um 
fósforo para dar satisfação à musa crítica do garoto, pôs-se a caminho com o amigo. O 
cantor, alteando a voz, ia por diante, desta vez aludindo ao bacharel: 

"Doutores de banca, 

"E outros Charás, 

"Formam "provarás"... 

"Na venda..." 

— Patifes! — disse Amâncio. 

E rindo-se da garotice, os dois amigos afastaram-se depressa, enquanto os capadócios, 
dando gritos de entusiasmo lascivo, invadiam a loja da quitandeira a pedir gerebita. 
(MARQUES, 1975, p. 83-85) 

 

Tratando das alterações nas atividades desenvolvidas no espaço público da cidade, a 

partir do lento processo de nova distribuição da população e de suas ocupações pelas zonas da 

Capital, Xavier Marques e Manuel Querino registram também um evento que ocorria na 

antiga Praça do Palácio — reintitulada Praça Rio Branco após a reforma de 1912-1916 — e 

que desapareceu no período Republicano: a Retreta ou Toque de Recolher, que era o nome 

dado à apresentação pública das bandas da polícia, da Guarda Nacional em serviço e de 

primeira linha. Tanto Xavier Marques quanto Manuel Querino registram este evento como 

característico do modo de vida da Bahia do passado, quando referida ao momento da 

escrita131. 

                                                
131 No caso da obra de Xavier Marques, 1897, data da publicação do livro Boto & Cia, recompilado em 1922 sob 
o título O Feiticeiro; para Manuel Querino, 1913 a 1915, período de publicação da série A Bahia de Outrora no 
Jornal de Notícias, publicada em livro em 1916 com acréscimo de novas crônicas. 
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A Praça do Palácio — palco desta apresentação musical que, de acordo com Manuel 

Querino (1946), "constituía agradável diversão pública" (op. cit., p. 289) — estava situada no 

distrito da Sé, sendo o local para onde a população se dirigia em momentos de crise e durante 

as festividades. Nela estavam dispostos a Casa de Câmara e Cadeia, o Palácio dos 

Governadores, a Casa da Relação e a Casa da Moeda, essas duas últimas construções 

demolidas respectivamente em 1872 e 1875. Ao norte da Praça do Palácio situava-se a igreja 

da Sé, a Santa Casa de Misericórdia e o Palácio Arquiepiscopal. Em 1873 foi instalado o 

elevador hidráulico, uma das soluções encontradas para melhorar a comunicação entre as duas 

partes da cidade; o acesso ao elevador se fazia na Cidade Alta pela Praça do Palácio e na 

Cidade Baixa por trás da Alfândega (PINHEIRO, 2002). 

Na crônica intitulada A Retreta, Manuel Querino salienta a importância do encontro 

das bandas marciais como divertimento público de grande audiência. Narra a exaltação dos 

frequentadores que se dividiam em partidos, formados por adeptos desta ou daquela banda 

musical. O registro deste divertimento popular, que se estendeu desde a década de 1870132 até 

a República, é, mais uma vez, um ensejo para que Manuel Querino dirija as suas críticas à 

governança no novo regime, lamentando a interdição de mais um festejo popular. "Com a 

proclamação da República extinguiu-se o recolher e por assim dizer o estímulo entre as 

bandas marciais, perdendo o povo uma das suas melhores diversões" (QUERINO, 1946, p. 

290). 

Xavier Marques, por sua vez, fornece-nos uma ideia da variedade do público que 

costumava aceder a tal divertimento através da descrição fictícia de uma cena ambientada na 

Praça do Palácio. 

Em um sábado à noite, por volta de 1870, encontra-se o Bacharel Amâncio Neri, filho 

de um rico comendador, no lar da família do comerciante Paulo Boto, proprietário de um 

armarinho de fazendas e miudezas no morgado de Santa Bárbara. A palestra se estende após o 

jantar, devido à presença do visitante. São oito horas da noite, quando o chefe da casa convida 

o amigo para uma volta na Praça do Palácio, onde intenta desfrutar a audição das bandas 

Marciais, ao "toque de recolher". Partem todos, Paulo Boto e Neri acompanhados por Branca, 

esposa do primeiro, e Eulália, cunhada do mesmo, por quem se enamorou Amâncio. A 

                                                
132 Manuel Querino não menciona a data precisa na qual o encontro das bandas marciais se institui como evento, 
mas cita a administração do Presidente da Província Antônio Cândido da Cruz Machado, entre 1873 e 1874, 
como período no qual o toque de recolher ocorria todas as noites: "Na administração Cruz machado o recolher 
era executado todas as noites; nas outras, porém, limitava-se às quartas-feiras" (QUERINO, 1946, p. 289). No 
final da crônica, Querino lamenta a extinção de tal costume ocorrida com a mudança de regime. 
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comitiva sai do Sobrado no Terreiro de Jesus em direção à Praça, onde são recepcionados pela 

seguinte ambiência: 

Na Praça uma multidão ondeava em frente ao velho paço presidencial. 

O gás, amortecido, não dissipava a penumbra que no meio do largo desdobrava uma 
espécie de véu sobre uns vultos de mulheres e homens, cujos encontros se amiudavam e 
faziam com familiaridade e segredo. As famílias se distanciavam desse campo de 
conquistas noturnas. 

O Elevador ia despejando grupos de caixeiros que vinham de baixo a espairecer, fumar 
e ensaiar aventuras. Vendedores de gazetas apontavam em alto pregão mais um caso de 
castigos bárbaros em escravos. As pretas do doce, enfileiradas, expunham e vendiam, à 
luz de lanternas, queijadinhas, roletes de cana. As pastelarias enchiam-se de tomadores 
de cerveja e Porto, comedores de empadas e discutidores de política. 

A família do Boto e o Neri chegaram exatamente quando uma das bandas, a da polícia, 
fazia valsar aos compassos da Flor do Baile uns pares de vadios a quem a própria 
guarda urbana achava gracioso e por isso permitia que fossem esbarrando à vontade 
contra os passeiantes e espectadores. 

[...] 

Durante os intervalos Branca reparava nos vestidos das outras senhoras de família que 
iam passando como em revista de mostra. Mas as pausas duravam pouco, e a música era 
pretexto para ficarem atrás, abandonados a si mesmos, a irmã e Amâncio Neri. 
(MARQUES, 1975, p. 52) 

 

Nesta cena, a cidade comparece, mais uma vez, não só como um pano de fundo, mas 

como uma ambiência que possui a sua própria agência dentro da trama — ora possibilitando 

situações propícias ao enlace amoroso entre Amâncio e Eulália, ora conduzindo o casal pelos 

mistérios de um mundo desconhecido e múltiplo, que confunde os ânimos de Eulália e 

desviam Amâncio do seu caminho em direção ao casamento. Este mundo misterioso é 

composto pela diversidade cultural presente nos espaços abertos ao público, neste meio 

urbano do último terço do século XIX, onde até então existia uma proximidade física entre os 

diferentes estratos sociais. 

Cabe lembrar que a trama se passa em um período anterior à implementação completa 

de serviços de infraestrutura como abastecimento de água, instalação de redes de esgoto e 

transportes mecânicos de cargas e passageiros, no qual a superposição e proximidade entre as 

classes sociais eram imprescindíveis ao bem estar da elite, que dependia dos serviços 

fornecidos por escravos e pelos trabalhadores livres para o cumprimento das necessidades 

mais básicas, como o transporte e descarte de dejetos (FERNANDES & GOMES, 2005). 

O processo de modernização que vem se articulando desde o século XIX e que 

culmina com as reformas urbanas lideradas por J. J. Seabra rompe com esta necessidade, ao 

mesmo tempo em que traz consigo uma compreensão distinta a respeito da cidade, como 
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espaço racionalizado, dividido, zoneado, no qual se evidencia a separação entre bairros 

residenciais e bairros comerciais, bairros ricos e bairros pobres. 

A cidade moderna, idealizada após a abolição da escravatura e a proclamação da 

República, não comporta divertimentos públicos como o encontro das bandas marciais — 

apelidado pela população de "toque de recolher" e relembrado, tanto por Manuel Querino 

quanto por Xavier Marques, como característico da cidade tradicional do passado, oposta à 

modernização. Neste evento há a sobreposição de elementos díspares, que convivem de modo 

espontâneo e não racionalizado ou regulamentado. Na cena que recria tal acontecimento, o 

"toque de recolher" é simultaneamente a ocasião de paqueras noturnas e distração para as 

famílias, que se afastam do ambiente lúbrico criado pelos encontros eróticos. Outro 

microambiente presente na cena cria-se em torno das pastelarias, onde o público masculino se 

reunia para beber, comer e discutir política. 

A descrição do toque de recolher transcrita acima retrata a diversidade e a justaposição 

de elementos que — frente aos preceitos higienistas que deram sustentação ao modelo da 

cidade moderna, tal qual a Paris de Haussmann133 — caracterizam desordem; são realçados 

pela diversidade de tipos presentes ao divertimento: enquanto "senhoras de família" exibiam 

seus vestidos de fichu "passando como em revista de mostra" (MARQUES, 1975, p. 52), 

pares de vadios valsavam com o consentimento da guarda urbana, vendedores apregoavam as 

gazetas, pretas vendiam seus doces, homens discutiam política nas pastelarias, caixeiros 

fumavam e ensaiavam aventuras e homens e mulheres se encontravam furtivamente na 

penumbra, que a luz bruxuleante dos lampiões a gás não dissipava. 

Durante os anos 1870, a Praça do Palácio, palco do “Toque de recolher”, e seu entorno 

até o Largo do Teatro são alvo de intervenções, desde a instalação de serviços de 

infraestrutura — como trilhos para bondes, tubulações para o abastecimento de água, rede de 

esgoto e iluminação pública — até o alargamento e pavimentação das ruas, e ainda a 

introdução de adornos e equipamentos urbanos (PINHEIRO, 2002). A Praça do Palácio passa 

por uma transformação radical ainda na década de 1870: edifícios arruinados são demolidos, 

as casas são alinhadas e, em 1873, é inaugurado o elevador hidráulico. Na parte oeste da 

praça, é introduzida uma balaustrada com colunas de iluminação importadas da Inglaterra e 

                                                
133 Não há relatos da época que atestem a influência direta do urbanismo de Haussmann — exercido em Paris 
entre 1853 e 1870 — sobre as intervenções no tecido urbano de Salvador — iniciadas no final do século XVIII, 
mas intensificadas na reestruturação urbana das duas primeiras décadas do século XX. No entanto, Flexor (1997) 
considera que tais ideias possam ter influenciado o governador J. J. Seabra que esteve exilado na França em 
finais do século XIX e conheceu a Paris de Haussmann. 
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onze estátuas de mármore, onde antes havia a Casa da Relação e de outras construções 

condenadas pelo tempo. 

Durante o primeiro mandato de J. J. Seabra, a Praça do Palácio, então rebatizada Praça 

do Conselho, não sofreu grandes transformações arquitetônicas: apenas o Palácio do Governo 

(que já havia perdido a sua estética colonial após reforma concluída em 1900) passa por uma 

total reconstrução, depois de ter sido gravemente danificado durante o bombardeio de 1912. A 

sua fachada é alterada e a ela são acrescentados diversos ornamentos. 

Ao longo deste processo de mudanças, a principal praça da cidade e o seu entorno 

adquirem um novo sentido como espaço de encontro e convivência no meio urbano. Na antiga 

Rua do Palácio, entre a praça de mesmo nome e o Largo do Teatro, são executadas grandes 

demolições para a abertura da Rua Chile. As partes frontais de todas as edificações do lado da 

terra são derrubadas para alargamento da via, reconstruindo-se as fachadas no estilo 

arquitetônico da época. Nesta rua, são inauguradas bonitas confeitarias e lojas luxuosas de 

moda, onde são vendidos artigos europeus. Este espaço remodelado atrai o setor mais 

abastado da população, voltando-se ao uso de um público elitista. A este respeito, Pinheiro 

(2002) afirma que: 

A dificuldade de intervir no espaço privado para mudar hábitos e modos de vida faz 
com que o poder público, por meio das obras da consequente valorização do solo na 
área central, retire dali a população pobre, que se desloca em direção a áreas específicas 
a ela destinadas. Para esse grupo projetam-se, mas não necessariamente se constroem, 
conjuntos homogêneos de casa proletárias, dentro dos preceitos higiênicos, para deixar 
livre o centro, espaço apropriado pela burguesia. Este constitui, pois, também um 
processo de exclusão na cidade. (PINHEIRO, 2002, p. 254) 

 

Os relatos de Silva Lima, Manuel Querino, Xavier Marques, Anna Bittencourt e 

Cardoso de Oliveira permitem perceber de que modo o processo de modernização urbana 

interferiu na vida cotidiana dos habitantes de Salvador, mudando hábitos e instituindo um 

novo modo de vida. Ao salientarem as mudanças na frequentação e na dinâmica dos espaços 

abertos ao público como elemento que pontua a transição da cidade do passado para a cidade 

moderna, estes escritores registraram a dimensão humana do espaço, que fora alterada ao lado 

das mudanças físicas, de teor urbanístico e arquitetônico. 

À medida que as casas de pasto, os botequins, as tavernas e as pastelarias do centro da 

cidade são substituídos por Cafés, Restaurantes e Confeitarias, a população de baixa renda — 

via de regra, mestiça e de ascendência africana — perde os seus espaços de frequentação, o 

que, juntamente com outros fatores, como o aumento dos aluguéis, limita o seu acesso ao 
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centro. A reconfiguração dos espaços comerciais abertos ao público, assim como a perda de 

sentido de alguns espaços anteriormente utilizados como pontos de encontro, como os adros 

das igrejas, e ainda a proibição de divertimentos como "os mocotós da meia noite" e o 

encontro das bandas marciais, ou "toque de recolher", na antiga Praça do Palácio, mostram 

que o processo de modernização urbana implicou o cerceamento de práticas cotidianas da 

população de baixa renda soteropolitana. Ao relatarem essas práticas como componentes da 

cidade pré-moderna, Xavier Marques, Silva Lima e Manuel Querino indicam que o processo 

de modernização urbana foi também vivido e compreendido pelos intelectuais do período 

como um decurso de segregação e afastamento das camadas sociais. 

Quando espaços como as boticas perdem a sua função de "imprensa falante" — local 

onde se atualizam as novidades do dia, por serem frequentados por um público diverso, desde 

estudantes, jornalistas e confabuladores de revoluções a operários interessados no jogo —, 

ocorre uma fissura na possibilidade de construção conjunta de um mundo comum. 

Quando a Loja de charutos "A Progressista", situada na antiga Rua Direita do Palácio, 

e a "Livraria Catilina", na Cidade Baixa, próxima ao cais, são substituídas pelos hotéis de 

luxo e casas de jogo, sediados na recém-aberta Avenida Sete de Setembro e na remodelada 

Rua Chile, como pontos de encontro do público masculino de alta renda, este passa a 

frequentar espaços que, além de serem fechados às pessoas de pouca renda, estão 

espacialmente distanciados das atividades desta população. 

Em paralelo a este processo de apartamento entre classes sociais, os jovens e as 

mulheres da elite — cuja liberdade de circulação antes era inteiramente controlada pelos 

chefes de família — ganham as ruas e avenidas, passam a ter passe livre para frequentar 

novos espaços de entretenimento e utilizar os transportes públicos. Enquanto anteriormente as 

"senhoras de família" não transitavam nas ruas da Cidade Baixa nem para irem às "Lojas de 

Capelistas", e utilizavam de cadeirinhas de arruar para fazerem visitas, ainda que na mesma 

rua ou vizinhança, nas primeiras décadas do século XX elas já têm livre acesso às lojas de 

artigos de moda e às Confeitarias da nova avenida e da Rua Chile. 

No entanto, a obtenção de uma relativa independência feminina e juvenil — 

proporcionada pela modernização da cidade e adaptação do espaço urbano às demandas de 

maior fluidez nas relações de produção e consumo, exigidas pelo capitalismo após a Segunda 

Revolução Industrial — não se fez acompanhar de uma real dinamização do espaço público, 

proporcionada pela pluralidade dos encontros entre estranhos e pela diversidade social da 

população que compartilha os espaços abertos. A cidade moderna e capitalista cria novos 
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espaços e institui o habito da frequentação das ruas como uma prática de todos, mas, ao 

mesmo tempo, define uma segregação socioespacial na urbe. 

A população de baixa renda perde o acesso ao núcleo principal da cidade, afastando-se 

também da vida político-administrativa. A redistribuição da população de baixa renda para 

espaços periféricos, distantes do núcleo administrativo e político da cidade, implica na perda 

da sua visibilidade cultural, dificultando a sua influência sobre o "estar" na cidade — ou seja, 

as reformas implicam uma seleção do que deve ser exibido, exposto. 

A partir da análise das informações pontuadas nos textos de autoria de Silva Lima, 

Manuel Querino, Xavier Marques, Anna Bittencourt e Cardoso de Oliveira vimos que o 

alheamento das camadas sociais marcou para eles a experiência de ruptura que caracterizou o 

processo de modernização urbana — o qual ocorreu de forma lenta, desde o final do século 

XVIII, e gradual, ao longo do século XIX, até culminar com as reformas urbanas de 1912 a 

1916, consolidando o surgimento de um novo modo de vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

O objeto desta pesquisa encontra-se no cruzamento de campos disciplinares distintos 

como a história, a sociologia e a literatura. Todavia, não estamos ao final da leitura de um 

trabalho de caráter multidisciplinar, já que este não utilizou ferramentas metodológicas de 

mais de uma disciplina, mas, ao contrário, lançou mão de uma abordagem no domínio das 

ciências sociais, contribuindo para uma sociologia da atividade do escritor ou sociologia do 

intelectual. Este enquadramento permite, de todo modo, salientar o caráter transdisciplinar do 

próprio objeto perseguido, uma vez que nos orientamos no sentido de deixar as fontes 

falarem, sem querer reduzir o escopo das informações encontradas nos registros, os quais 

podem ser abordados sob perspectivas diversas, mobilizando interesses não apenas 

sociológicos. 

Cada nova abertura sobre um objeto o torna mais completo, como teia que se expande 

quando a ela se agregam novas linhas ou pontos de relação. Nesse sentido, gostaria de 

salientar como resultado deste trabalho a ênfase na relação entre a produção intelectual (como 

ação, fazer social) e o processo de modernização sociocultural na capital baiana durante a 

transição do século XIX para o XX. Empreendemos aqui uma sociologia do intelectual cujo 

ponto central não foi a caracterização geral do mesmo, como membro de uma determinada 

geração, mas como um agente modernizador que estipula os limites entre o tradicional e o 

moderno, em uma conjuntura regional e histórica específica. 

Desse modo, contribuímos para uma perspectiva menos abstrata do intelectual, 

distanciando-nos de uma análise estrutural (a qual seria pautada nas regularidades das 

relações de poder dentro de uma dada esfera de produção cultural). Pelo contrário, ao 

tratarmos os intelectuais baianos como agentes de um processo de modernização, acabamos 

por destacar aspectos singulares das suas formas de organização e associação: o 

reconhecimento mútuo proporcionado pelo envolvimento com a causa abolicionista; as trocas 

favorecidas pelas agremiações literárias; a importância dos periódicos de Salvador como 

oficinas de formação na atividade de escritor, como espaços de divulgação e de diálogo; o 

IGHB como associação aglutinadora da intelectualidade baiana, formadora de uma 

determinada cultura, relacionada à identidade regional. 

Estes aspectos fundamentais e outras características secundárias da vida intelectual na 

Bahia foram descortinados a partir de informações contidas nos ensaios biográficos sobre os 
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cinco intelectuais investigados. Repetindo as palavras de Machado Neto, “o tema biográfico é 

o tema existencial por excelência”: embora as trajetórias de vida sejam únicas, frustrando 

qualquer tentativa de generalização, ao lidarmos com elas estamos seguros de nos aproximar 

ao máximo do plano contingencial do vivido. As linhas de ação, traçadas por decisões 

individuais, mostram uma conduta possível em meio à “teia de relações humanas, com suas 

vontades e intenções conflitantes” (ARENDT, 2005, p. 192). 

Desse modo, a atuação de Silva Lima constitui um exemplo da permuta entre a 

Medicina e o pensamento social brasileiro, a qual se manifesta na descrição da Bahia do 

século XIX a partir da perspectiva higienista. A trajetória de Anna Bittencourt descortina o 

espaço político ocupado pelas senhoras da sociedade baiana e a mobilização contra a 

importação de valores estrangeiros através da atuação nos órgãos da imprensa católica. 

Manuel Querino expande o rol dos intelectuais negros brasileiros que militaram a favor da 

Abolição e da República e se desiludiram com a política republicana, indo refugiar-se nos 

estudos de tradições. Xavier Marques é o exemplo da relação entre literatura, jornalismo e 

carreira política, mostrando uma trajetória de ascensão social viabilizada pela atividade de 

escritor. A trajetória de Cardoso de Oliveira salienta a relação entre diplomacia e letras, 

possibilitando um olhar sobre a coterie literária que se formou em torno do Itamaraty, sob a 

liderança do Barão do Rio Branco, por onde circularam nomes como Joaquim Nabuco, 

Aluísio de Azevedo e Euclides da Cunha. A recepção do seu romance pelo círculo intelectual 

da Capital Federal, assim como a reedição do romance O Feiticeiro, de X. Marques, 

demonstram a importância do imaginário da Bahia no cenário nacional, durante um período 

de intensas transformações. 

Através da atuação dos escritores baianos, nossa abordagem possibilitou dimensionar 

as mudanças socioculturais da cidade de Salvador — advindas da urbanização, da 

implantação de novas tecnologias nos serviços públicos, da regulamentação das práticas nos 

espaços abertos da cidade — no nível das relações cotidianas, identificando a formação de um 

novo modo de vida e a imposição de hábitos e padrões de convivência tidos como 

“modernos”. A partir da análise de conteúdo das obras dos intelectuais estudados, destacamos 

aspectos relevantes sobre as mudanças nas formas de sociabilidade: a extinção de 

determinados costumes religiosos, o esmorecimento de festas populares, a adoção do carnaval 

em substituição ao entrudo e as mudanças nas formas de frequentação dos espaços abertos ao 

público: as ruas, praças e espaços comerciais — mudanças que afetaram as formas de 
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convivência entre ricos e pobres, por corresponderem a um processo de segregação 

socioespacial na cidade. 

A partir da análise da atuação dos intelectuais diante de um processo de modernização 

evidenciado por medidas de urbanização que interferiram sobre o espaço físico e sobre o 

espaço simbólico — ambiente de determinadas práticas e interações — logramos caracterizar 

os principais pontos que para estes intelectuais constituíram uma ruptura entre a Bahia do 

século XIX e a Bahia do século XX, motivando a produção de obras de teor memorialista — 

fonte do imaginário sobre a cidade moderna. Assim foi possível responder a pergunta a que 

nos propusemos: De que modo os intelectuais baianos viveram e narraram a modernidade da 

passagem do século XIX para o XX? 

Este trabalho trouxe à baila duas obras pouco estudadas e possivelmente nunca antes 

analisadas segundo a perspectiva da atuação intelectual em meio à modernização da cidade de 

Salvador: A Bahia de há 66 anos, memórias de Silva Lima — médico mais conhecido pela 

atividade como colaborador da Gazeta Médica da Bahia — e o romance Dois Metros e Cinco, 

do diplomata Cardoso de Oliveira. 

Tivemos também o mérito de contribuir com um campo pouco explorado. São poucas 

as pesquisas que abordam o tema da vida intelectual na cidade de Salvador na passagem do 

século XIX para o XX; a sociologia do intelectual na Bahia permanece um campo carente de 

informações. Atentamos também para a necessidade de mais pesquisas que se proponham a 

abordar o processo de modernização em Salvador na passagem para o século XX em sua 

dimensão cotidiana, ou seja, atentando para mudanças nas formas de sociabilidade e no modo 

de vida, e não apenas para aspectos políticos e urbanísticos. 

Os textos apropriados como fontes primárias não revelaram apenas as opiniões dos 

escritores sobre prejuízos ou vantagens da modernização, mas também a vivência destes na 

cidade. Por esta razão, este trabalho contribui para a fenomenologia de um processo 

abstratamente compreendido como “advento da modernidade” — por grupos influentes 

política e economicamente na transição do Império à República — salientando o modo como 

mudanças nas formas de convivência no espaço urbano efetivamente foram vividas, 

interferindo na vida cotidiana, desde a perspectiva da atuação de cinco intelectuais baianos. 

No decurso deste trabalho, nem sempre foi possível priorizar a mesma dimensão 

fenomenológica na análise da vida intelectual — meios de atuação e formas de reunião da 

intelectualidade. As fontes encontradas não possuíam dados a este respeito, embora 
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tivéssemos priorizado este tom, sempre que possível, recorrendo aos temas biográficos, 

priorizando a vivência dos intelectuais, como salientamos acima. 

No nosso percurso, abordamos as experiências que, para os intelectuais baianos, 

significaram a entrada da sociedade brasileira em um nível de desenvolvimento, ou estágio 

evolutivo, ideologicamente denominado como “modernidade”. Para empreender esta 

investigação, fomos forçados a desafiar continuamente diversos preconceitos adquiridos ao 

longo de toda a formação acadêmica típica das ciências sociais. Seria ingênuo pretender que 

uma tal tarefa pudesse ser encetada sem enredar o pesquisador em um confronto entre seus 

paradigmas acadêmicos e o fruto de sua pesquisa. Desse modo, as três primeiras páginas desta 

tese ainda abordam a modernização da sociedade brasileira como transformação superficial, 

marcada pelo predomínio das relações pré-modernas sobre as práticas prescritas pela 

formação do Estado Nacional e pela economia de mercado — esta é a perspectiva que 

prevaleceu na sociologia brasileira até a última década do século XX, congregando cânones 

como Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, Gilberto Freyre e Raimundo Faoro. 

Ao longo da pesquisa, todavia, a análise dos textos dos escritores baianos pôs em relevo a 

modernidade como arranjo híbrido, específico em cada contexto histórico-geográfico, no qual 

temas tradicionalistas e antimodernos necessariamente se articularam aos modos globalizados 

de organização econômica e política. 

Nosso trânsito entre estes paradigmas, portanto, é fruto de uma deliberação. Toda 

escolha é limitada. Ao escolhermos um caminho abrimos mão de todos os demais. No 

entanto, a escolha é a maneira primordial de exercer a liberdade — a qual se torna um atributo 

vazio quando nos mantemos na cobiça de todas as alternativas, sem fazer jus ao horizonte que 

cada uma descortina e mobiliza ao ser assumida. Esperamos abrir possibilidades a novos 

trabalhos que se interessem em trilhar rumos abertos aqui, como também almejamos emular 

novas buscas que procurem explorar direções contrárias e complementares às aqui assumidas 

— porque sonhar engrandece, e a memória é um grande manancial de sonhos. 
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APÊNDICE A — Nota Teórico-Metodológica 
 

Não nos passou desapercebido o fato de que esta pesquisa lida com escritos de gêneros 

de discurso distintos: dois escritos ficcionais na forma de romance, com influências 

estilísticas diversas, duas memórias — uma em âmbito pessoal, que não pretendia sair do 

domínio familiar, outra divulgada publicamente em jornal — e uma série de crônicas 

jornalísticas, espaçadamente publicada, que depois veio a ser recolhida em livro como 

coletânea de um estudo autodidata sobre tradições, fatos e costumes do passado. 

Não obstante, estes relatos foram aqui reunidos porque acreditamos possível a 

comparação entre eles, quando abordados como enunciados — ou seja, atos de comunicação, 

no sentido empregado por Bakhtin (2011) — e, mais especificamente, atos de escrita, 

originariamente entrelaçados pela motivação de refletir sobre a vida conjunta pregressa. O 

enunciado é, para Bakhtin, a unidade real da comunicação discursiva, já que o discurso só 

existe a partir de atos reais dos falantes, enunciações concretas dos sujeitos do diálogo, cujos 

limites são estabelecidos por outros enunciados, construídos como réplicas. Desse modo, 

Bakhtin rejeita os conceitos linguísticos, elaborados a partir de abstrações desvinculadas da 

ação propriamente dita, de diálogos de fato existentes. 

Os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação discursiva são 
definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos 
falantes. Todo enunciado — da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 
grande romance ou tratado científico — tem, por assim dizer, um princípio absoluto 
e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu 
término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão 
ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva 
baseada nessa compreensão). O falante termina o seu enunciado para passar a 
palavra ao outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva. (Bakhtin, 
2011, p. 275) 

 

Todo enunciado é necessariamente uma resposta. Nenhum ato comunicacional pode 

jamais existir sem se referir a outro, ou a outros. Não existiu um primeiro ato comunicacional 

que deu início aos demais. Nesse sentido, o fato dos escritos aqui reunidos pertencerem a 

gêneros de discurso diversos não invalida o diálogo que entre eles necessariamente existe, 

quando tomados como enunciados. O gênero escolhido pelos autores é parte composicional 

do enunciado como um ato dialógico. O gênero literário, como escolha formal do autor, é 

mais uma característica constituinte dos escritos, quando tomados como atos de escrita que 

dialogam entre si, indicando o tipo de engajamento que o autor empreende, e a conduta que 



287 
 

defende, abrindo precedente, em um posicionamento diante da composição da memória 

comum, a qual é tecida em um diálogo com seus pares. 

Complexas por sua construção, as obras especializadas dos diferentes gêneros 
científicos e artísticos, a despeito de toda a diferença entre elas e as réplicas do 
diálogo, também são, pela própria natureza, unidades da comunicação discursiva: 
também estão nitidamente delimitadas pela alternância dos sujeitos do discurso, 
cabendo observar que essas fronteiras, ao conservarem a sua precisão externa, 
adquirem um caráter interno graças ao fato de que os sujeitos do discurso — nesse 
caso o autor de uma obra — aí revela a sua individualidade no estilo, na visão de 
mundo, em todos os elementos da ideia de sua obra. Essa marca da individualidade, 
jacente na obra, é o que cria princípios interiores específicos que a separam de outras 
obras a ela vinculadas no processo de comunicação discursiva de um dado campo 
cultural: das obras dos predecessores nas quais o autor se baseia, de outras obras de 
mesma corrente, das obras de correntes hostis combatidas pelo autor, etc. (Bakhtin, 
2011, p. 279) 
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APÊNDICE B — A percepção da hierarquia social na Bahia do século XIX em Manuel 
Querino e Xavier Marques. 

 

Este apêndice é dedicado à interpretação de trechos e conteúdos das obras de Manuel 

Querino e de Xavier Marques que sugerem o modo como estes escritores propagaram uma 

dada compreensão sobre a estratificação social da Bahia do século XIX. Percebemos em 

Manuel Querino um recorte de grupos sociais que se baseia nas denominações profissionais e 

nas ocupações dos indivíduos, voltado às diferenças que se estabelecem a partir da posição 

ocupada no mercado de trabalho;já em Xavier Marques, encontramos definições societárias 

que evidenciam distinções com base no estilo de vida e no comportamento dos indivíduos, 

destacando critérios de prestígio social. 

Em crônica sobre a cadeirinha de arruar, liteira utilizada como meio de condução, 

Manuel Querino fala do seu uso como "distintivo de abastança", quando esta ainda não havia 

se popularizado como veículo de aluguel; a categorização dos indivíduos que a utilizavam 

constitui uma possível definição da camada mais alta na estratificação social: "a princípio era 

a cadeirinha privilégio dos fidalgos, magistrados, médicos clínicos, professores notáveis, 

senhores de engenho, comerciantes, cônegos e vigários" (QUERINO, 1946). 

Manuel Querino foi um escritor sensível aos hábitos e costumes da classe 

trabalhadora, nas crônicas dedicadas aos divertimentos e práticas da faixa mediana da 

população — à qual ele se refere com expressões como "a gente de pouco recurso e humilde 

condição", "homens do povo", "camada popular", "o povo propriamente dito".O autor 

menciona categorias profissionais como as de operário, caixeiro, funileiro, alfaiate, charuteiro, 

marceneiro e sapateiro, o que sugere sua perspectiva sobre a classe média. O autor destaca 

personagens desse segmento — principalmente trabalhadores manuais que possuíam ofícios 

—, aos quais se refere, por vezes, como "Oficiais" — oficial de marceneiro, oficial de 

alfaiate, etc. —, usando uma denominação que enfatiza a qualificação deste profissional como 

artífice. 

Manuel Querino menciona também os serviços desempenhados por trabalhadores 

cativos. Nas suas narrativas sobre tradições baianas do século XIX, é constante a presença das 

"ganhadeiras" e "jornaleiros", escravos urbanos que não prestavam serviços diretamente a 

seus proprietários: tinham liberdade pra desenvolver qualquer tipo de trabalho, desde que uma 

parte do ganho obtido fosse revertida ao senhor — uma soma diária, mensal ou semanal 

prefixada. Carregadores, barbeiros, magarefe, remadores, auxiliares em trabalhos mecânicos, 
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acendedores de lampião de azeite de peixe a serviço da província, estas eram ocupações dos 

trabalhadores africanos, segundo Querino (1946), fossem eles escravos, africanos livres 

chegados após a extinção do tráfico em 1850 ou alforriados. 

O romance O Feiticeiro, de Xavier Marques, também fornece uma perspectiva acerca 

da hierarquização da sociedade baiana. Menos atento às categorias profissionais e mais 

voltado a critérios de distinção como origem familiar, tipo de moradia, hábitos de lazer, 

Marques salienta a existência de quatro segmentos: a classe abastada, a classe média, os 

pobres e os escravos. A faixa mais rica da população se distingue pelo cultivo "da meia 

aristocracia de últimas modas" (MARQUES, 1975, p. 4), sua forma de divertimento é sóbria, 

restrita à recepção de amigos e de familiares próximos, jantares e almoços formais, que 

oferecem em seus palacetes. 

A "mediana da população urbana" ou "classe média" (MARQUES, 1975, p. 3) é 

abordada a partir da família de um comerciante, proprietário de uma loja. O modo de vida 

desta família baseava-se no orçamento equilibrado e no desfrute de prazeres modestos, sem o 

tolhimento de formalidades excessivas ou da vontade sovina de enriquecimento. Uma vida 

sólida, sem ostentação, como a sua morada: um sobrado antigo de arquitetura colonial de 

apenas um andar, com poucos adornos na fachada; em seu interior, uma mobília de jacarandá, 

bela, porém antiga, remanescente desde o casamento da sogra do comerciante: "o comum das 

salas burguesas" (MARQUES, 1975, p. 49). Seguindo uma hierarquização pautada em fatores 

de distinção e honraria, Xavier Marques identifica o modo de vida da família de classe média 

como "burguês" em oposição aos hábitos aristocráticos da classe alta. O painel da classe 

média é matizado com a presença de amigos desta família: o funcionário público de baixa 

patente, Salustiano, a despenseira do internato de moças, Josefa, e sua filha Pomba, auxiliar 

de aula de prendas. Estes, embora próximos pela amizade, afastam-se da condição social da 

família do comerciante tanto pela condição econômica desfavorável quanto pela ascendência 

africana. 

Restrinjo-me à estratificação social antevista nas obras de Manuel Querino e Xavier 

Marques porque estes dois, além de oferecerem perspectivas díspares e complementares, 

foram mais detalhados em suas observações que os demais — resumindo as considerações 

que, a este respeito, pode-se mapear nas obras dos outros escritores que compõem a amostra, 

como a definição da "classe" dos senhores de engenho, que, para Anna Bittencourt, eram uma 

"espécie de aristocracia" e "segunda nobreza do país" (BITTENCOURT, 1992, p.1). 
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APÊNDICE C — Breve adendo sobre cronologia e memória. 
 

Os escritos que compõem a nossa amostra134 tratam, direta ou indiretamente, da 

memória da Bahia do século XIX, tecida nas duas primeiras décadas do século XX. Os textos 

diferem um pouco quanto às décadas retratadas. O médico Silva Lima escreve em 1907 as 

memórias intituladas A Bahia de Há 66 Anos. O autor se prende, basicamente, nas impressões 

que a cidade de Salvador lhe ofereceu na década de 1840, quando veio de Portugal para o 

Brasil aos 14 anos. Anna Bittencourt garantiu que o texto de Silva Lima descrevia com 

exatidão a cidade que ela conheceu em 1855, quando estivera em Salvador pela primeira vez, 

aos 12 anos, uma década depois do período retratado por Silva Lima. Anna Bittencourt afirma 

ainda que "dez anos depois [em 1865], quando vim residir aqui [em Salvador] por alguns 

anos, a cidade era a mesma com algumas modificações" (BITTENCOURT, 1992, p. 103). 

Desse modo, as observações de Anna Bittencourt sugerem não ter havido transformações 

bruscas no cenário e na vida da cidade de Salvador entre as décadas de 1840 e 1870. Porém, a 

percepção de continuidade cultural parece estender-se por um período mais longo, entre 1840 

e 1889, quando levados em consideração os relatos dos outros escritores. 

Um exemplo é a obra A Bahia de Outrora, na qual Manuel Querino reúne 

acontecimentos históricos ocorridos em diferentes décadas do século XIX para compor o seu 

panorama do passado, entre elas: a Cemiterada — revolta contra o enterramento obrigatório 

nos cemitérios —, ocorrida em 1836; o baile realizado pela sociedade baiana em 1859, 

durante a visita de D. Pedro II à Província, e a reação popular contra a interdição da Lavagem 

do Bonfim em 1890, quando o povo marcou presença na igreja, a despeito de uma portaria 

baixada em 09 de dezembro de 1889. 

No capítulo intitulado A Noite Primeira de Julho, Manuel Querino evidencia certo 

aspecto desta continuidade ao longo das décadas nas quais tiveram vigência os festejos 

preparatórios ao 02 de julho (data da Independência da Bahia): na mesma crônica, cita o edital 

publicado pela Câmara Municipal para convocar o povo para a festa, em 1875, ao lado do 

poema de Antônio Alves Carvalhal, distribuído no trajeto do desfile em 1882. A citação 

conjunta de eventos pertencentes a décadas distintas sugere uma continuidade cultural durante 

os dois últimos terços do século XIX que só é quebrada na década de 1890. 

                                                
134Boto e Cia (1897), republicada como O Feiticeiro (1922), de Xavier Marques; Dois Metros e Cinco (1905), de 
José Manuel Cardoso de Oliveira; A Bahia de Há 66 Anos: reminiscências de um contemporâneo (1907), de 
Silva Lima; A Bahia de Outrora, de Manuel Querino e Longos Serões do Campo.#.,deAnna Bittencourt (escrito 
por volta de 1920, publicado em 1992). 
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Os enredos dos romances O Feiticeiro, de Xavier Marques, e Dois Metros e Cinco, de 

José Manuel Cardoso de Oliveira, pontuam de maneira mais circunscrita o passado que se 

pretende rememorar. Ambos contam histórias que transcorrem no espaço de um ano. Uma 

carta escrita pelo Bacharel Amâncio Neri, em O Feiticeiro, contém a data "187...", marcando 

o período da história; em Dois Metros e Cinco, a assinatura e data de um quadro recém-

pintado "Geraldino Mosca, 1889", assim como o título do capítulo LXXXI, 27 de Junho de 

1889, assinalam o período retratado. Segundo Berbert de Castro: 

A ação do romance [Dois Metros e Cinco] é que se inicia pelos meados de 1888, já 
depois da libertação dos escravos, numa república de estudantes à Rua da Glória, em 
Recife, verdadeira casa de Orastes, o "quartel general da troça", como lhe 
chamavam, e termina, em rigor, na Bahia, em outubro de 1889, com o casamento de 
Ricardo Luz e Celina, filha de Santos Pinto. (BERBERT DE CASTRO, 1955, p. 21) 

 

Xavier Marques e Cardoso de Oliveira focaram em 1870 e 1880 como as décadas que 

caracterizam a vida pregressa em relação à qual o presente da escrita marca uma ruptura. Para 

realizar este contraste com o passado, escolheram períodos-paradigma posteriores aos 

escolhidos por Silva Lima, Anna Bittencourt e Manuel Querino — talvez justamente por 

serem os mais jovens dentre os escritores aqui tratados. De qualquer modo, todos os escritos 

transmitem a ideia de uma conformidade cultural e política existente entre 1840 e 1880, a qual 

teria sido rompida pelo advento da República. 

Este fato fica bastante claro na finalização do enredo de Dois Metros e Cinco, em 

outubro de 1889, um mês antes do golpe militar. Não por acaso, entre as obras ora analisadas 

este é o romance que utiliza estilo mais pictórico e estereotipado para descrever a atmosfera 

da Bahia do passado; também é o menos sutil na apresentação da República como evento de 

ruptura com um modo de vida que transcorreu de forma mais ou menos coesa por décadas. 

Desse modo, consideramos que, apesar dos escritos aqui reunidos focarem, a princípio, em 

décadas distintas do século XIX, todos eles acabam por remeter à memória de um período 

histórico comum, em razão da coesão cultural existente nas décadas transcorridas entre 1840 e 

1889, a despeito de mudanças tecnológicas pontuais. 

A esse respeito, é interessante citar as transformações na iluminação pública: desde 

1836, esta se fazia com a utilização de lampiões a azeite de peixe, os quais foram substituídos 

por outros a gás, a partir de 1861135. Outro exemplo é a evolução dos transportes públicos: a 

partir da década de 1840, as cadeirinhas de arruar tornaram-se mais acessíveis, como 

                                                
135 BITTENCOURT, Maria Clara Mariani. Nota 83. In: BITTENCOURT (1992). 
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transporte de aluguel. Em 1845, uma lei municipal dispôs sobre concessão para 

estabelecimento de companhias de ônibus ou gôndolas. Contudo, só em 1851 iniciou-se o 

serviço oficial, em duas linhas: uma fazia o trajeto entre a Cidade Alta e a Barra; a outra, das 

Pedreiras ao Bonfim. O serviço continuou a se expandir: em 1864 surgiram novas linhas de 

diligências sobre trilhos e foram abertas concessões para os serviços de passageiros entre a 

Cidade Alta e a Cidade Baixa136. 

O presente estudo sugere que estas mudanças não alteraram substancialmente o modo 

de vida da capital baiana, o que só iria ocorrer, de fato, a partir de 1890, quando será 

apropriado o modelo urbanístico da cidade aberta, com avenidas, luz elétrica, bonde 

elétrico137 e consumo de luxo — modelo que convoca a elite ao promenade e arranca o 

elemento feminino da proteção dos lares de classe média e alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136 Ver A Cadeirinha de Arruarem QUERINO (1946). Informações complementares em: História do Transporte 
Urbano em Salvador in:http://www.setps.com.br/sistema_transporte/historia_transporte/historia.htm. Consultado 
em 27 de dezembro de 2013. 
137 A primeira linha de bondes elétricos de Salvador foi inaugurada em 1897 e operada pela Cia. Veículos 
Econômicos, perfazendo o trajeto entre o Comércio e Itapagipe, na Cidade Baixa. 
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ANEXO A 
 
 

Salvador na segunda metade do século XIX: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Salvador em 1894 

Fonte: Pinheiro, 2002. 
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Organização espacial da cidade sobre a falha geológica e sua divisão em Cidade Alta e 
Cidade Baixa (em 1876 e 1860 de cima para baixo). 

Fonte: Ferrez, 1988. 
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Dispositivos de ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Na foto de cima as 
Ladeiras da Montanha e da Conceição em 1880. Abaixo o elevador hidráulico em 1885.  

Fonte: Ferrez, 1988. 



297 
 

 
 
 
 
 

Bonde puxado por bestas na Praça do Teatro, segunda metade do século XIX. 

Fonte: Setor Audiovisual – Fundação Gregório de Mattos. 

Vista da Praça do Teatro São João a partir da ladeira de São Bento, 1860. À direita do Tetro 
a Rua Direita do Palácio, renomeada como Rua Chile após as reformas ocorridas entre 1912 
e 1916. Cenário descrito por Xavier Marques no romance O Feiticeiro.  

Fonte: Ferrez, 1988. 
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O mercado de Santa Bárbara, Cidade Baixa 1890. 

Fonte : Ferrez, 1988. 
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Ladeira de São Bento antes e depois das reformas ocorridas entre 1912 e 1916.  

Fonte: Ferrez, 1988, Simpósio Sobre O Barateamento Da Construção Habitacional, 1978. 
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ANEXO B 
 

“A Mulher de Capona” figura típica do ambiente urbano de Salvador no século XIX 
mencionada e descrita por Anna Bittencourt, Cardoso de Oliveira e Manuel Querino. 

 

a) Trecho retirado das memórias de Anna Bittencourt: 

No dia seguinte minha mãe quis ir à igreja. Era Quarta-Feira de Trevas. Minha tia advertiu-a 

da inconveniência de lá ir. Rapazes vadios, aproveitando a escuridão em que ficava o templo, 

pregavam de alfinetes os vestidos das senhoras, fazendo-os romper quando elas se levantavam 

e praticavam outras pilhérias, de mau gosto, de que eram principais vítimas as mulheres de 

capona, já então ridicularizadas. Nos artigos a que já me referi sobre A Bahia de há 66 anos, 

houve omissão desta classe de mulheres então ainda muito numerosa. É sabido que as 

senhoras não saíam à rua sem a companhia de um homem. As viúvas ou solteironas que 

precisavam sair usavam daquele traje de aspecto severo, com o intuito de serem respeitadas. 

Era uma capa de fazenda preta, guarnecida de pelúcia, que descia quase aos pés. Um capuz 

cobria a cabeça, prolongando-se numa aba larga que envolvia os ombros. Depois de certo 

tempo, começaram as caponas a cair no ridículo. Diziam que, com aquela capa de 

honestidade, elas levavam cartas e recados dos namorados e praticavam atos reprováveis. 

Desconfia que nisto havia exagero calunioso, mas o fato é que aquelas mulheres passaram até 

a ser perseguidas pelos moleques que, ao avista-las, gritavam: “olha a barata!” E os moleques 

da Bahia ainda eram, naquela época, uma classe terrível quando se encarniçavam sobre um 

pobre transeunte. Assim, foi diminuindo o número das caponas que passaram a ser usadas 

apenas por pobres velhas como um meio de cobrir a miséria de seu traje, até que de todo 

desapareceram. (BITTENCOURT, 1992 p. 104-105) 

 

b) Trecho retirado do Romance Dois Metros e Cinco de Cardoso de Oliveira: 

[...] Seguia-a uma velha de óculos, traços ascéticos, andar macio de enfermeira e 

maneiras submissas, cujo traje atraiu sobretudo a atenção de Luz; usava uma espécie de batina 

ou capa preta que a envolvia completamente, deixando aparecer, apenas, na frente, os dedos 

que mantinham as duas bandas reunidas. Cobria-lhe a cabeça um grande lenço branco 

engomado, dobrado em triangulo, cuja linha de base lhe circulava o rosto, vindo as duas 

pontas reunir-se embaixo do queixo, presas por um alfinete. Da testa, por sobre a cabeça, o 
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lenço duro formava quase um canudo aberto por baixo, em forma de pena de escrever, 

sobressaindo a ponta aguda, da cabeça para traz, em linha paralela à rua. 

— Pertencem ao Convento ou fazem parte de alguma instituição especial? indagou 

Ricardo deveras perplexo. 

— Nem uma nem outra coisa, meu caro Doutor. São as “mulheres de capona”, e 

vestem-se assim por gosto, nem elas mesmas saberão explicar-se. É uma ideia... 

— São tipos muito especiais, continuou o Alvaro; não imagina o acesso e o 

acolhimento que em geral tem estas mulheres no seio das famílias, e o jeito com que sabem 

insinuar-se em toda parte! São bisbilhoteiras, misteriosas e cheiram a mofo. Dizem até as más 

línguas que não há mais finos nem mais aperfeiçoados Mercúrios. (Oliveira, 1936 p. 84-85) 

 

c) Trecho transcrito da crônica “Vida no Lar” 15º capítulo do livro A Bahia de Outrora 

de Manuel Querino: 

Aos sábados, reunia-se toda a família em torno do oratório da casa para o ofício de Nossa 

Senhora. 

Durante o dia, visitavam as famílias as velhas curandeiras, que rezavam de quebranto contra 

espinhela caída, sem esquecer as velhas de caponas, comerciantes de bentinhos e rosários, 

conhecidas por –— Devotas — e que exerciam a profissão lucrativa de mensageiras de cartas 

amorosas. (QUERINO, 1946 p. 119) 
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