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Apresentação 

 
 

Diante da impossibilidade de, em curto prazo, elaborar uma 

História do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, desde a 

sua fundação a 13 de maio de 1894, foi decidido, pela Comissão 

dos 120 anos da instituição, reunir textos relacionados com a vida 

da Casa da Bahia, preferencialmente vinculados à da sua criação 

e fatos relevantes nela ocorridos. 

Para cobrir esse período, que se estende de 1894 até 1930, 

realizou trabalho acadêmico o Dr. Aldo José Morais Silva, no seu 

livro: “Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – Origem e Es- 

tratégias de Consolidação Institucional – 1894-1930”, publicado 

em 2013, pela UEFS. 

Cabe esclarecer inicialmente que, durante muito tempo, a 

festa aniversária era comemorada no dia 3 de maio, então consi- 

derada data do descobrimento do Brasil, e também para homena- 

gear o antigo e extinto Instituto Provincial ou Instituto Histórico 

da Bahia, fundado em 1856, dentre outros, por Manuel Correia 

Garcia, D. Romualdo Antônio de Seixas, Agrário de Menezes, 

Eunápio Deiró, e instalado no ano seguinte. Extinguiu-se treze 

anos depois, por falta de recursos e de apoio e incentivo da gente 

baiana. 

Se houvesse sobrevivido teria sido o segundo do Brasil, su- 

cedendo apenas ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

fundado em 1838. 

Outro trabalho foi realizado por Rinaldo César Nascimento 

Leite, intitulado: “Memória e identidade no Instituto Geográfico 

e Histórico da Bahia (1894-1923): Origens da Casa da Bahia e 
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Celebração do 2 de Julho”, que será inserido na próxima edição 

da Revista do IGHB, graças ao autor, que concedeu essa permis- 

são. 

Mas, voltando ao sonho de criar uma nova agremiação, ali- 

mentava o entusiasmo de muitos idealistas, surgindo, no dia 5 de 

março de 1894, nas páginas da imprensa baiana, uma carta assi- 

nada por Cônego Ludgero dos Humildes Pacheco, Antônio Cal- 

mon du Pin e Almeida, Tranquilino Leovigildo Torres, – Dr. Braz 

do Amaral, Manuel Pedro de Rezende, Olavo de Freitas Martins, 

Luiz Antonio Filgueiras, convidando os baianos para fundarem, 

nesta Cidade do Salvador, uma sociedade com o nome de Insti- 

tuto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Menciona, no mesmo texto, a existência de instituições do 

gênero nas capitais de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Pará, faltan- 

do à Bahia, “berço da nacionalidade brasileira” contar com uma 

entidade semelhante. 

A fundação do Instituto republicano veio a atender as ne- 

cessidades de inovação e de incremento da pesquisa histórica em 

nosso Estado, propiciando o encontro de cultores dos estudos 

relacionados com a geografia, a história e as ciências afins. 

A novel agremiação recebeu apoio do governador Joaquim 

Rodrigues Lima, que permitiu e sancionou a lei de 13 de agosto 

de 1895, que lhe reconhecia a utilidade pública, e dava os pri- 

meiros favores. 

O notável baiano, Afrânio Peixoto, dispensava grande apreço 

ao IGHB, a ponto de ter oferecido o exemplar da primeira edição 

de “Espumas Flutuantes”, doado por Castro Alves ao Conselhei- 

ro José de Alencar. Por morte do conceituado romancista, o livro 

passou para o escritor Mário de Alencar, que o cedeu a Afrânio. 
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Este o presenteou à Casa da Bahia, sendo uma das nossas mais 

valiosas relíquias. 

Além do 2 de Julho de 1923, quando foi festivamente inau- 

gurada a sede edificada por Bernardino de Souza, outros eventos 

tiveram o devido realce, a exemplo do 1o Congresso de História 

da Bahia, em 1949, que reuniu prestigiados historiadores brasilei- 

ros e estrangeiros. Presidiu-o o ilustre historiador José Wanderley 

de Araújo Pinho que, na oportunidade, exercia o cargo de Prefei- 

to da cidade do Salvador. 

Para programar esse evento a diretoria do IGHB aprovou, 

na sessão de 9 de março de 1948, por sugestão do Cônego Ma- 

nuel de Aquino Barbosa, a realização do Primeiro Congresso de 

História da Bahia, que haveria de reunir vários estudiosos para 

examinarem e debaterem assuntos relacionados com a história 

pátria. Ato contínuo, foi constituída a Comissão Organizadora 

do certame, composta dos seguintes membros: Presidente – Prof. 

Braz Hermenegildo do Amaral, mais tarde substituído por Wan- 

derley Pinho; Secretário Geral – o Cônego Manuel de Aquino 

Barbosa; Tesoureiro – Prof. Francisco da Conceição Menezes; Re- 

lator Geral – Dr. Affonso Ruy de Souza. Membros: Prof. Alberto 

Silva, Frederico Edelweiss, Antônio Viana; Dr. Alfredo Pimentel 

e Osvaldo Valente, respectivamente os dois últimos, diretor do 

Arquivo Público do Estado e do Arquivo Municipal. 

A ideia foi recebida com muito regozijo na cidade, sendo 

divulgada na imprensa, passando a ser noticiada em caráter in- 

ternacional. Conforme previamente acordado, fixou-se o perío- 

do de 19 a 29 de março de 1949 para a realização do marcante 

acontecimento, que contou com a adesão de todos os Institutos 

Históricos do Brasil, a representação oficial de todos os Estados, 
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além de uma caravana cultural portuguesa, integrada pelo Prof. 

Hernani Cidade, da Universidade de Lisboa; Dr. Luiz Silveira, 

diretor da Biblioteca de Évora e Secretário das Missões Coloniais 

Portuguesas, Eduardo Dias, historiador especializado em Orien- 

te; D. Luíza da Fonseca e Maria Isabel de Albuquerque, ambas 

altas funcionárias do Arquivo Colonial de Lisboa, que ofereceram 

substanciosa contribuição nas teses apresentadas, tendo sido re- 

conhecida como contribuição valiosíssima e absolutamente iné- 

dita relacionada com o Brasil. Em sessão preparatória do dia 18 

de março assim foi definida a comissão organizadora: Presidente: 

Dr. José Wanderley de Araújo Pinho, prefeito do Município, 1o 

Vice-Presidente – Dr. Virgílio Corrêa Filho, representante do Ins- 

tituto Histórico – Brasileiro; 2o Vice-Presidente – Prof. Hernani 

Cidade, representante de Portugal; 3o Vice-Presidente – Hercu- 

lano Teixeira de Assunção, presidente do Instituto de Minas Ge- 

rais; Secretário Geral – Cônego Manuel Aquino Barbosa; 1o Se- 

cretário – Dr. Osvaldo Cabral, representante do Estado de Santa 

Catarina; 2o Secretário – José Calasans Brandão, representante do 

Estado do Rio Grande do Sul; Relator Geral – Dr. Affonso Ruy 

de Souza. 

As sessões de abertura e encerramento do conclave ocorreram 

respectivamente no auditório da Escola Normal e salão nobre do 

Instituto Histórico, e foram presididas pelo governador do Esta- 

do, Dr. Otávio Mangabeira, sendo oradores oficiais dessas me- 

moráveis reuniões, o deputado Luiz Viana Filho, da primeira, e o 

senador Aloísio de Carvalho Filho, da segunda. 

Apesar da grande mobilização dos representantes da Casa da 

Bahia para realizar o I Congresso de História da Bahia, não se 

arrefeceu o entusiasmo de planejar o II Congresso, comemora- 

tivo da criação do 1o Bispado, que deveria acontecer em 1951, 
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quando o acontecimento completava 400 anos. Dificuldades de 

grande monta impossibilitaram fosse cumprido esse desiderato, 

transferindo-se para o ano seguinte a referida celebração, que 

coincidia com a instalação daquele importante marco na história 

da Igreja no Brasil. 

A Comissão Organizadora do II Congresso era assim forma- 

da: Presidente – Prof. Dr. Francisco Magalhães Neto, Vice-Pre- 

sidente – Prof. Frederico Edelweiss; Secretário Geral – Cônego 

Manoel de Aquino Barbosa; Primeiro Secretário – Dr. Affonso 

Ruy de Souza; Segundo Secretário – Dr. José Calasans Brandão; 

Relator Geral – Dr. Alberto Silva; Tesoureiro – Dr. Francisco 

Conceição Menezes, além dos colaboradores: Dr Álvaro da Fran- 

ca Rocha; Dr. Jorge Calmon; Dr. Luiz Monteiro da Costa; Dr. 

ftales de Azevedo. 

Como mencionado anteriormente, não houve condição de 

realizar o Congresso em 1951, projetado, mas inviabilizado por 

motivos compreensíveis. Anteriormente aprazado para 25 de fe- 

vereiro de 1951, quando transcorria o quarto centenário da bula 

papalina Super Specula Militantis Ecclesiae. Motivos ponderáveis 

foram responsáveis por sua transferência, tendo sido escolhida 

outra data intimamente vinculada ao fato histórico, recaindo no 

dia 29 de junho de 1952, que assinalava os 400 anos de rezada a 

primeira missa e sobre o primeiro sermão pregado pelo Primeiro 

Bispo, Mestre Pedro Fernandes, na ermida da Ajuda, no espaço 

da nova cidade. Consideram-se esses atos uma maneira de posse 

da nossa primeira autoridade eclesiástica e, consequentemente, 

a instalação solene desta Diocese de São Salvador na Bahia de 

Todos os Santos. 

De acordo com que está escrito no Relatório Geral: “O Se- 

gundo Congresso de História da Bahia foi mais aquinhoado do 
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que o Primeiro na parte cultural de conferências realizadas, não só 

pelo seu número, senão ainda pelas pessoas que as proferiram”. 

Na sua conclusão, assim infere o Relator Alberto Silva. 

Ao encerrarmos neste momento, como nos coube, 
e podermos traçar este Relatório das atividades cul- 
turais do Segundo Congresso de História da Bahia, 
razão é que nos congratulemos com ele próprio e 
pela eficiência que lhe emprestaram os doutos con- 
gressistas inscritos, presentes e ausentes. Os trabalhos 
apresentados por historiadores ilustres, daqui e d’além 
mar, mereceram uma justa apreciação de seus Rela- 
tores que opinaram na sua quase totalidade pela sua 
aprovação e pela sua publicação nos Anais do referido 
Congresso. As suas sessões, a de instalação, as plená- 
rias e mesmo esta de seu encerramento, foram realiza- 
das dentro num ambiente de respeito, de dignidade, 
de fidalguia e de compreensão mútuas. As suas confe- 
rências, seu ponto alto, em que se excedeu a si mesmo, 
marcaram uma fase brilhante na vida deste Instituto 
Geográfico e Histórico, sua sede, sua concentração, 
seu sustentáculo. 

 

Bem hajam, pois, senhores congressistas visitantes, Sr. 
Prof. Damião Peres; Sr. Prof. Vitorino Nemésio; Sr. 
Dr. Gustavo Barroso; Sr. Prof. Marcondes de Sousa; 
Sr. Prof. Dante Laytano; Sr. Dr. Jordão Emerenciano; 
Sr. Dr. Gilberto Osório de Andrade; Sr. Afonso Cos- 
ta; bem hajam, pois, repetimos, senhores congressistas 
visitantes, a quem Bahia agradecida beija, em despe- 
dida, as mãos dadivosas, exaltando-lhes o espírito 
lúcido, a consciência clara, a ciência plena, a cultura 
profunda, razão precípua do brilho deste Segundo 
Congresso de sua História. 

 
Em 1973 acontece o III Congresso de História da Bahia, de 

1 a 6 de julho, comemorativo do Sesquicentenário do Dois de 

Julho de 1823. A Comissão Organizadora assim se constituiu: 

Frederico Edelweiss – Presidente; ftales O. G. de Azevedo – Vi- 
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ce-Presidente; Mons. Manuel de A. Barbosa – Secretário-Geral; J. 

de Sá Menezes – Primeiro Secretário; Luís Henrique Dias Tavares 

– Segundo Secretário; José Calasans – Relator Geral; R. Berbert 

de Castro – Tesoureiro, além de outros colaboradores, Marieta 

Alves, Kátia Mattoso, Luís Monteiro e Waldemar Mattos. 

Fez a abertura do Congresso o Professor Jorge Calmon e o 

encerrou o Professor Pedro Calmon, membro honorário da Casa 

da Bahia e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 

leiro. Inúmeras teses foram apresentadas, debatidas e relatadas, 

todas elas constantes da Revista do IGHB, 86/1976/77 (Terceira 

Parte). Lamentavelmente, porém, não foi publicado um número 

especial dos Anais do III Congresso, razão pela qual algumas das 

comunicações aprovadas constam do periódico acima assinala- 

do. 

Mergulhara o país num regime ditatorial e discricionário a 

partir de 31 de março de 1964, situação agravada com os Atos 

Institucionais sucessivamente impostos à Nação. Acredito que as 

mesmas circunstâncias políticas contribuíram para o desapareci- 

mento dos papéis relativos ao III Congresso, salvando-se alguns 

poucos, insuficientes, contudo, para uma melhor avaliação da 

quantidade e qualidade dos trabalhos apresentados, discutidos e 

aprovados. 

Em 1984 aconteceu a solene celebração do centenário de Ber- 

nardino José de Souza, ex-secretário perpétuo da Casa da Bahia, 

momento de grande emoção para a diretoria, os associados e os 

amigos da família do ilustre e saudoso homenageado. 

Muitos anos decorreram até que, em 1999, a diretoria do 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia programou o IV Con- 

gresso de História da Bahia, para comemorar os 450 anos de Sal- 
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vador, evento promovido pela Casa da Bahia, com o indispensá- 

vel apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da Bahia, 

da Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal do 

Salvador, Fundação Gregório de Mattos e Câmara Municipal do 

Salvador. 

A Comissão Executiva foi composta por: Consuelo Pondé 

de Sena – Presidente IGHB; Francisco Senna – Vice-presidente 

FGM; Angelina Garcez – IGHB; Germano Tabacoff – Câmara 

Municipal; Jafé Borges – IGHB; Maria Helena Ochi Flexor – 

FGM (Coordenadora dos Anais). Da Comissão Julgadora fizeram 

parte: Cândido da Costa e Silva, Célia Maria Barreto Gomes; Ma- 

ria Inês Côrtes de Oliveira, Maria José de Souza Andrade, Maria 

Vidal de Negreiros Camargo e Ubiratan Castro de Araújo. 

O Congresso se realizou de 27 de setembro, segunda feira, 

até 1º de outubro de 1999, no Hotel Tropical da Bahia. Foram 

publicados dois Anais, cabendo ao Prefeito Antônio Imbassahy 

escrever a sua apresentação. São 1171 páginas de alto valor para 

a história baiana. 

Em 2001 novo Congresso de História da Bahia esteve reu- 

nido de 4 a 10 de novembro para festejar dois acontecimentos 

memoráveis: os 500 anos da descoberta oficial da Baía de Todos 

os Santos e os 450 anos da criação do primeiro bispado do Brasil, 

instituído a 25 de fevereiro de 1551 para homenagear os 450 

anos de sua criação. 

O V Congresso de História da Bahia repetiu a parceria de 

1999, dois anos após, em 2001, reunindo o Instituto Histórico, 

a Fundação Gregório de Mattos e a Secretaria de Cultura e Tu- 

rismo do Estado, sem cujo apoio seria impossível concretizar o 

almejado objetivo. A abertura do Congresso ocorreu às 20 horas 
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no Salão Bernardino de Souza (IGHB), realizando-se, do dia 5 

de novembro ao dia 9, sexta feira, no Hotel da Bahia. Em 2004 

foram editados os Anais (2 volumes), num total de 961 páginas, 

com algumas ilustrações. 

Tem cumprido, pois, o Instituto Geográfico e Histórico da 

Bahia o seu papel histórico, no sentido de discutir e debater as- 

suntos da trajetória histórica do nosso estado. 

Em 2008 foi realizado o Simpósio Internacional Família Real 

na Bahia – 1808-2008, dele participando o Instituto Geográfico 

e Histórico da Bahia, Governo do Estado da Bahia, Fundação 

Pedro Calmon, Faculdade Ruy Barbosa. 

O resultado das teses apresentadas foi publicado em 2008, 

sendo o evento e os anais organizados por Maria Helena Ochi 

Flexor. Assinou o prefácio da publicação o Governador Jaques 

Wagner. Coube ao Presidente do Instituto Histórico e Geográ- 

fico Brasileiro (IHGB) pronunciar conferência de abertura do 

Simpósio, intitulada: “Um espelho que se distancia: a crescente 

diferenciação do Brasil no período joanino”, que contou com a 

colaboração da Professora Maria José Wehling, pronunciamen- 

to erudito, que enriqueceu sobremaneira as contribuições então 

apresentadas. Estiveram participando do conclave alguns destaca- 

dos historiadores portugueses. Vale destacar as presenças da Pro- 

fessora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa 

da História, Professor Miguel C. Monteiro, Professor António 

Pedro Vicente, mas também da historiadora brasileira Mary Del 

Priore, Professor Francisco José Calazans Falcón, para ficar ape- 

nas em alguns nomes. 

Esta publicação patrocinada pela Assembleia Legislativa do 

Estado, por intermédio de seu presidente, Deputado Marcelo 
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Nilo, a quem ficamos a dever a generosidade, reúne os seguintes 

textos: 

1– Discurso do Exmo. Sr. Presidente Dr. Tranquilino L. 

Torres (Revista no 3, de 1895. p. 149-165, 17p.). 

2 – Discurso do Presidente do Instituto – Cons. Antônio 

Carneiro da Rocha (Revista no 30, de 1904, p. 61-67, 7p.). 

3 – Discurso do Dr. Braz do Amaral (Revista no 41, de 

1915, p.12-24, 13p.). 

4 – Discurso pronunciado na sessão solene de 2 de Julho 

de 1923 do Centenário da Independência Nacional na Bahia, 

ao inaugurar-se o novo edifício do Instituto Geográfico e His- 

tórico da Bahia, apelidado – “Casa da Bahia”, pelo Dr. Theo- 

doro Sampaio. (Revista no 48, de 1923, p. 320-324, 5p.). 

5 – Sessão Magna Aniversária de 3 de maio de 1924 – 

Discurso do Dr. Theodoro Sampaio (Revista no 49, de 1924, 

p. 385-373, 9p.). 

6 – Discurso conferência do Prof. Dr. Pinto de Carvalho, 

por ocasião do cinquentenário do Instituto Geográfico e His- 

tórico da Bahia, em 13 de maio de 1944 (Revista no 71, de 1944, 

p. 63-81, 19p.). 

7 – Oração proferida por Afrânio Peixoto no Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia. (PEIXOTO, Afrânio. Livro 

de horas. Rio de Janeiro: Agir, 1947. 323 p.). 

8 – Em sessão ordinária de 19 de Julho de 1917 o Dr. José 

Wanderley de Araujo Pinho apresentou a seguinte proposta: Pro- 

teção dos monumentos públicos e objetos históricos – José Wan- 

derley de Araujo Pinho, cf. PINHO, Wanderley. Coletânea de textos 

históricos. Bahia: Artes Gráficas, 1990. 774 p. il. 
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9 – O Passado e o Futuro do Instituto – Discurso oficial 

no Centenário do Instituto pelo Professor Emérito Jorge Cal- 

mon, presidente de honra da Casa, na sessão solene de 13 de 

maio de 1994. 

10 – O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia: 2004. 

Discurso oficial do Sr. Dr. Edivaldo M. Boaventura (Revista no
 

99, de 2004. p. 307-312, 6p.). 

Muitas e significativas iniciativas têm sido efetuadas pela 

Casa da Bahia, todas elas comprometidas com as nossas tradições 

e o nosso passado. 

Ao longo dos anos já foram publicadas 108 números da Re- 

vista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, está sendo 

preparada a de número 109. 

Graças ao apoio do Governador Jaques Wagner, em 2012, foi 

publicado o livro: Vida e Obra de Bernardino de Souza, que ho- 

menageia a figura incomparável daquele ilustre homem público. 

Com esse espírito de luta e de amor à causa da Bahia é que 

celebramos festivamente os 120 anos da fundação do Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia, celeiro das nossas mais caras 

tradições. 

Consuelo Pondé de Sena 

Presidente do IGHB 
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Discurso do 

Exmo. Sr. Presidente Dr. Tranquilino L. Torres 

 

 

 
Parabéns à Bahia! 

Sejam minhas primeiras palavras neste augusto recinto e sole- 

ne momento em que o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

comemora o seu primeiro aniversário, a manifestação do mais 

cordial e sincero reconhecimento a todos os que não mediram 

sacrifícios em auxiliarem uma ideia generosa que se converteu em 

realidade! Agradecimento leal e verdadeiro para todos que nos 

têm coadjuvado na espinhosa tarefa da reconstrução da história 

pátria, aos poderes públicos que nos dispensaram suas benévolas 

atenções e cujos nomes imortais o Instituto registrará em página 

de ouro! 

Mil louvores e aplausos, por certo, bem merecem estes solda- 

dos do dever, os denodados filhos deste altivo e generoso torrão, 

que, sobrenadando a real indiferença que a tudo avassala no que 

diz respeito à manutenção e ao progresso das letras, correspon- 

derão, cheios de fé e esperança por um melhor porvir, ao nosso 

sincero apelo. 

De fato, paira sobre nossa infeliz terra um mau presságio so- 

bretudo, o que é nobre, quaisquer que sejam as modalidades da 

vida, comércio, indústria, ciência, letras e artes: é a desconfiança. 

Tem sido ela o gérmen de morte que muitas sociedades ou 

empresas que, dando mal os primeiros passos desaparecem, só 
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deixando de si a boa vontade de poucos; é a substância tóxica 

que, enervando o organismo social, paralisa a ação de muitas ou- 

tras, que arrastam uma vida pesada, inglória, cheia de sacrifícios e 

improdutivas quanto ao seu objetivo. 

Ainda hoje notamos um esforço sublime em prol do desen- 

volvimento das letras pátrias. Mas, ou pela condição do meio que 

vivemos; ou pela vida difícil que suportam em geral os funcio- 

nários públicos mais dados às letras, com minguados recursos; 

ou pelo êxodo crescente, já dos homens de letras, que buscam na 

capital federal um campo mais vasto para a sua atividade ou nos 

Estados mais prósperos uma vida mais cheia de conforto e bens, 

já dos braços válidos, terrenos próprios a todas as culturas, em 

demanda de um norte desconhecido, e que ali, desiludidos por 

falta de recursos, deixam muitos de voltar aos pátrios lares; ou 

pela ignorância e insondável abismo que se saliente nessa camada 

mais numerosa e menos produtiva, assombrosamente crescente 

dos ociosos e vagabundos que se educam no vício, no jogo, na 

devassidão ou na penitenciária, sem o menor conhecimento dos 

deveres do cidadão para com Deus, para com a pátria, para com 

seus semelhantes, sem que infelizmente os poderes públicos te- 

nham posto um paradeiro a este aflitivo e vergonhoso estado de 

coisas: ou pela decadência e ineficácia da instrução pública entre 

nós, apesar das reformas sucessivas, baseadas, aliás, em intuitos 

altamente patrióticos, e que, longe de atingir o fim previsto, cons- 

titui o terror e o pesadelo dos pais de família, e deve sê-lo do 

Estado, que vê nessa geração um obstáculo ao desenvolvimen- 

to natural do seu progresso, pela incompetência ou inaptidão de 

seus futuros agentes; ou, em última análise, para não alongar-me 

na exposição de muitos outros males que nos flagelam e tiranizam 

pelo retraimento egoístico e desconfiança de tudo e de todos, essa 
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enfermidade que, talvez, pelo produto de raças degeneradas, se 

inoculou no corpo inteiro do país e do Estado principalmente 

– esse esforço sublime, repito, não corresponde nem anima as 

tentativas dos empreendedores. 

E como não ser assim, se o povo não confia no poder legisla- 

tivo, poder, por excelência, representante da soberania nacional, 

que se esqueceu da ciência do direito a que sempre deve atear-se 

e da história constitucional dos povos que se regem pelo sistema 

representativo, para se deixar anular pela ambição e orgulho dos 

partidos! Se este poder desconfiar e cercar a livre expansão do 

poder executivo, trazendo a falta de fé dos administradores para 

com a administração! Se o poder executivo desconfia e embaraça 

a ação do poder judiciário! Se este não pode agir com o mecanis- 

mo confuso, fraco e tredo de sua organização, deprimido pelas 

partes que lhe cobrem de injúrias e calúnias, quando em embates 

a chicana e a lei, o interesse e o direito! Se, descendo a outras 

instituições, o comércio desconfia da lavoura e das indústrias nas- 

centes, etc.! 

Mas, esse quadro, delineado com pálidas cores e que mostra a 

origem da desorganização de um povo, torna-se mais vivo, quan- 

do vemos progredir de maneira assombrosa, com aquiescência 

dos poderes públicos – três males elevados à altura de institui- 

ções. 

A jogatina – que, de modo vertiginoso, já invade as casas de 

família, roubando-lhes seus pais, consumindo suas economias, 

acabando as doces alegrias, o vivificador aconchego do lar, ar- 

refecendo as íntimas relações de famílias, indispensável bálsamo 

às decepções de uma vida afanosa, essa benéfica influência do 

espírito da família, que engendra sentimentos suaves, costumes 
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brandos aliam as inclinações, consolida a crença e apaga as dis- 

tinções. 

A prostituição – aumenta por graus incomensuráveis, e que 

não passa despercebida ao moralista criterioso; imperceptível, 

porque justamente se desenvolve nesta camada pobre de recur- 

sos, geralmente composta da raça redimida, entregue ao ócio e ao 

vício, sem repressão, sem correção, sem um freio; disposta a tudo 

tragar e consumir, e que uma estatística verdadeira faria a Bahia 

velar a face envergonhada. 

A politicagem, enfim, frase hoje parlamentar, para classifi- 

car o desvirtuamento da nobilíssima ciência de bem governar os 

povos, e que vai levando de rojo os nossos mais proeminentes 

homens públicos, corrompendo-lhes o caráter, desmoralizando 

as instituições, pervertendo o povo, amortecendo-lhe as energias 

e dando-lhe cenas de escândalo. 

País novo, proclamando a independência, aceitando uma 

constituição que tanto conviria ao México como ao Brasil, à 

França como à Alemanha, como a qualquer outro país da Euro- 

pa, logo resolvendo de chofre as questões políticas mais impor- 

tantes que se debatiam nos países mais adiantados, aliás, filhas de 

lutas porfiadas, retemperadas pela disciplina severa dos partidos, 

com usos e costumes muito diversos do nosso, de uma educação 

cívica completa; realizando reformas salutares, mas incompatíveis 

e ineficazes para o nosso meio, – o Brasil começou a realizar sua 

educação política, sem tentar efetuar a educação moral, o preparo 

para a educação cívica, não cogitou realizar as reformas das insti- 

tuições civis, em que aquelas devem se basear. 

Um dos seus maiores erros foi, portanto, o cogitar da instru- 

ção a mais elevada, reformá-la dia a dia, sem que as reformas ao 
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menos produzissem seus efeitos, ou mostrassem suas desvanta- 

gens, descurando completamente da sua educação popular. Ora, 

dar a instrução, sem a educação, é dar o meio; desconhecendo-se 

a origem; é criar individualidades e não preparar cidadãos. 

Derrubou-se uma instituição que nos aviltava perante as na- 

ções cristãs e civilizadas e entorpecia todos os ramos da vida do 

país, com aplausos frenéticos de toda a nação e do mundo; mas 

não trataram até hoje, monarquistas ou republicanos, de curar 

essa raça infeliz, educando-a antes de instruí-la, de prepará-la 

para compreender o grau de responsabilidade social, como ci- 

dadãos livres; de fazer desaparecer a inferioridade em que viveu 

sujeita, libertando-a da miséria, do descuido, da devassidão dos 

pais e convertendo-a em cidadãos úteis à pátria! 

As sociedades abolicionistas, em grande número, orgulhosas 

pelo triunfo e pelos louros colhidos, em sua maior parte desapa- 

receram, quando deviam começar a sua missão mais nobre, mais 

humanitária e civilizadora: a regeneração dos infelizes por fácil 

educação, reformando seus hábitos, despertando novos sentimen- 

tos, para compreensão dos deveres e direitos de que iam gozar. 

Mocidade acadêmica onde vosso patriotismo! 

Mas, se há essa crise no Estado, cuja gravidade a ninguém 

escapa, torna-se necessário que lha anteponhamos uma reação na 

altura de sufocá-la. 

Basta que os poderes públicos, imbuídos dos sentimentos de 

patriotismo, nos concedam a constante e benéfica coadjuvação 

para que vejamos em breve a Bahia, berço da nossa nacionalida- 

de, readquirir o desenvolvimento das letras, das ciências, o pro- 

gresso rápido de suas indústrias, a paz no interior, a povoação do 
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solo, dizimado por lutas intestinas sem uma explicação aceitável, 

cortadas nossas ricas e ubérrimas mata de viação fluvial e férreas, 

tornando nossos serviços conhecidos e mais acessíveis à civiliza- 

ção e despertando aos estrangeiros o desejo de aproveitarem dos 

seus recursos. 

E a Bahia, assim melhor educada, seguindo o caminho reto 

do dever e da civilização, verá sustentadas as tradições gloriosas 

que exaltam o seu orgulho, os brasões da inteligência, da lealdade, 

do valor, nunca desmentidos. 

Não é uma queixa que faço: é a exposição franca de quem 

espera um remédio para tantos males, ou parta ele dos poderes 

públicos ou da iniciativa dos particulares, essa alavanca poderosa 

da civilização, que tem nos Estados Unidos da América do Norte 

feito prosperar as maiores empresas e associações literárias com 

surpresa para a Nação que contempla orgulhosa o valor e a no- 

breza de seus filhos. 

Se no período de um ano que hoje comemoramos, não ob- 

tivemos esses triunfos que não pouco realçariam nossos intuitos; 

se não temos para mostrar-vos um quadro rico e lisonjeiro de 

nossos trabalhos, matizados de viçosas flores; se não vos garantem 

os nossos esforços uma vida longa e não interrompida de glórias a 

colher a cada momento, – pelo menos, vos atesta nossos esforços 

o grau de sinceridade, aceitando o compromisso de trabalharmos 

na medida de nossas forças para dotar a Bahia de uma instituição 

destinada a salvar e publicar sua riquíssima história e a ser o ele- 

mento mais poderoso do seu progresso, desenvolvimento mate- 

rial e moral e de sua civilização. 

Nossos passos foram vacilantes e incertos; mas a fé que a 

princípios nos fortalecia o espírito, a despeito das mais negras 
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decepções não os abandonou; e aí tendes, permiti a comparação, 

o pequeno ser que escapou do tétano dos recém-nascidos e passa 

são e salvo do período de sua dentição. 

O instituto sente mesmo certo desvanecimento por ter desper- 

tado no país, na fase atual, a ideia do levantamento ou criação de 

instituições congêneres. E, pode-se dizer, foi a pilha que eletrizou, 

de maneira invejável, o patriotismo dos rio-grandenses, cujo exem- 

plo devia ser imitado pela Bahia, dando o comercial à instituição 

76 contos para compra de um próprio, apesar da luta sangrenta 

que entorpecia todas as moléculas do seu progresso; o dos paulistas 

– que também nos fins do ano passado inauguraram seu Instituto, 

tendo à frente os homens mais eminentes do Estado. 

Mas não basta o que temos feito. Hoje mais que ontem é 

nosso dever redobrar esforços para que esta instituição não tenha 

uma vida efêmera; não tenha a vida vegetativa que levou o antigo 

Instituto, amparado, aliás, pelas mais fecundas inteligências desta 

mãe generosa, e que desapareceu como tantas outras agremiações 

científicas e literárias, sem ao menos ficar o arquivo dos seus tra- 

balhos, desaparecendo como estes meteoros que, em noite escura, 

aparecem, lançam luz clara, mas fugitiva, sem que pudesse servir 

de guia aos obscuros viajantes que procuram o norte desejado. 

Mas porque desapareceu, senhores, assim uma sociedade 

destinada a fim tão útil e patriótico, senão porque contra ela ha- 

via surgido a desconfiança, a mais gelada indiferença e apatia, o 

sórdido egoísmo inoculado por todo o organismo social sem o 

bafejo dos poderes públicos? 

Mas contemplai comigo vós todos, que soma enorme de bens 

não teria provindo não só para este Estado, senão também para o 

país inteiro, a continuação dessa Instituição, já descrevendo e tor- 
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nando conhecidos os terrenos do Estado, a aptidão para a cultura 

dos produtos os mais variados, o seu clima, os costumes e raças, 

o moral das populações sertanejas ou ribeirinhas, a abundância 

de suas matas e florestas, as suas riquezas minerais ou os produtos 

da história natural, seus rios abundantes e a sua navegabilidade; 

já estudando a sua história, a mais fecunda do país inteiro, em 

fatos de altivez e valor, de lealdade e patriotismo, de talentos e 

corações, de heroísmo e de nobreza? 

Contemplai o quanto não estaria facilitando as grandes ques- 

tões sociais que trazem ainda hoje presa a atenção do parlamento 

para a sua colonização, para a sua imigração, a criação de escolas 

agrícolas e zootécnicas, a disseminação pelos sertões da instrução 

pública primária obrigatória, a construção das ferrovias que tem 

dilatado a civilização daqueles povos e embaraçado o transporte 

dos produtos da lavoura ou da indústria, ocultando à capital e às 

nações civilizadas a riqueza variadíssima do solo e a superabun- 

dância dos seus produtos! 

Contempai quanto não teria engrandecido os nossos tão des- 

prezados sertões com a manutenção de uma paz benéfica baseada 

na administração da justiça, pronta, criteriosa, imparcial, orientada 

nos melhores trabalhos jurídicos quase sempre ali desconhecidos! 

Contemplai a má administração dos municípios, atrofiados 

pela centralização da capital e desta pela corte com o cortejo das 

informações e delongas oficiais, tão enraizadas no organismo so- 

cial, ainda hoje, não modificadas no regime federativo pela de- 

pendência de todos para com tudo! 

Contemplai ainda uma vez, que prejuízo enorme não adveio 

a este heróico Estado, vendo sem poder reagir, por falta de asso- 

ciações patrióticas, a saída dos tesouros dos seus arquivos, defrau- 
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dados por ordens superiores; os produtos de história natural que 

constituem nos países civilizados a riqueza de seus museus e de 

suas bibliotecas; os monumentos de artes para que foi fadado o 

gênio baiano, escoando-se tudo isso pela porta franca de indife- 

rença para a corte ou para os países estrangeiros, ávidos e invejo- 

sos de nossas riquezas, não só tão apregoadas, como efetivamente 

reais, embora por todos, governo ou particulares, desprezadas? 

E dizei-me, se não é com pesar que devemos lamentar o de- 

saparecimento de uma instituição desta ordem por 24 longos 

anos! 

Descrever-nos, porém, quais os nossos fins, o alvo a que mi- 

ramos, o que vem a ser os arquivos já das letras e documentos 

pátrios, já dos produtos da natureza ou esforço do homem, que 

mostrem o grau de desenvolvimento em uma época determinada, 

em confronto, com outra retrógrada ou avantajada, reconhecidos 

e mantidos tanto pelos governos, como pelos particulares, desde 

os tempos mais remotos da antiguidade, conservados nos templos 

sob a vigilância dos sacerdotes, e onde ontem, como hoje, vários 

historiadores e escritores vão haurir os mais fecundos ensinamen- 

tos; onde, devemos dizê-lo, o Brasil, na imemorial questão das 

Missões, lugar tão cobiçado, quão apto para um governo patrió- 

tico implantar uma civilização, digna de nós e da grande nação 

americana, colheu o documento que levou o chefe dessa nação ao 

proferir o laudo último, dando-nos o triunfo de um direito por 

tantos anos contestados: será um trabalho inglório, porque vós 

todos o compreendeis e sentis, por quanto, mais alto que minha 

incompetência fala vosso patriotismo. 

Foi assim que os arquivos da patriota França completaram 

as lacunas do arquivo da Torre do Tombo; e eis como se firmou 
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o triunfo de um princípio de direito internacional com pasmo- 

sa surpresa da Europa inteira que, em quanto aumenta os seus 

arsenais e os seus couraçados, contempla cheia de respeito e ad- 

miração a jovem e livre América; eis como se confraternizam em 

torno de um princípio as nações dos dois mundos Estados Uni- 

vos da América do Norte, França, Portugal, Brasil e República 

Argentina! 

Quanto a nós, dado o primeiro passo, não convém recuar, 

quaisquer que sejam as dificuldades que nos embaracem e, nin- 

guém se iluda, elas serão crescentes na ordem direta do desenvol- 

vimento da Instituição. 

Antes de tudo temos necessidade de um edifício próprio para 

os fins a que se destina o Instituto. 

Criado o museu, temos o dever de conservá-lo, aumentá- 

lo, enriquecê-lo. Temos necessidade de montarmos laboratórios 

próprios para os estudos dos produtos naturais, melhorá-los, 

aperfeiçoá-los segundo as novas descobertas científicas. Teremos 

que montar nosso observatório astronômico, indispensável á uma 

cidade civilizada como é a Bahia, e atinente a uma parte de nossos 

estudos. 

Mas estou a ouvir dizer-nos: deixem isto ao cuidado dos go- 

vernos, que têm o dever de satisfazer a todas essas necessidades 

públicas e que inspiram mais confiança do que uma sociedade 

particular, talvez já condenada pela inveja ou pelo despeito e que 

terá de lutar com grandes dificuldades. 

Nossos governos nunca disso cogitaram. 

E se no antigo regime era esse um princípio geralmente acei- 

to e até proclamado como necessidade de sua organização, pela 
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denúncia de todas as partes à coroa para elevar-lhe o merecimen- 

to ou revelar a grandeza da concessão e se poder aquilatar a me- 

dida do reconhecimento/ se, em virtude desse princípio, veio-nos 

a morte moral pelo atrofiamento do patriotismo do povo que 

esperava, quais avezinhas implumes, ansiosas pelas carícias pater- 

nas e pelo pábulo da vida, uma migalha para as suas mais palpi- 

tantes necessidades, mas que mal dava muita vez para se iniciar 

as obras projetadas; se este princípio tinha a virtude miraculosa 

de fazer os povos desconhecer que de suas próprias economias, 

saía essa quota indireta, desvirtuada quase sempre, ou aplicada 

no engrandecimento dos edifícios e mais bens próprios nacionais, 

com seus parques e jardins na corte, ficando na penumbra as ri- 

cas províncias, que remetiam seus tesouros: o mesmo não deverá 

suceder, no regime vigente, salvo por má compreensão do regime 

federativo. 

E, se não é exato o que vos exponho, dizei-me: quais os edifí- 

cios públicos que possuem a Bahia, apesar de ter sido até fins do 

século passado a capital do país? Onde o palácio do governador, 

com seus cômodos e móveis? Onde o do tesouro? Onde os das 

escolas públicas, cujas fachadas convidam e atraem a criança à 

escola? Onde sua biblioteca e as demais repartições? Onde a casa 

do parlamento? Onde o fórum ou a casa dos tribunais, esse pobre 

enjeitado que ainda não achou guarida, apesar de recolhido pela 

Misericórdia, protegido pelos caridosos Franciscanos e de último 

pela benemerência dos Beneditinos? Onde o museu desta heróica 

terra, tão rica de dedicações? Onde os monumentos aos que se 

salientaram na vida pública, legando-nos exemplos de virtudes e 

heroísmo, ou seja, um Cairu, ou Rio Branco, um Cotegipe, ou 

um Argolo e muito outros? 
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Hoje outro deve ser o sistema. 

A manifestação da iniciativa popular, constante, eficaz, con- 

tínua, apenas coadjuvada pelos poderes públicos, mas de modo 

proveitoso e frutífero, tendo ampla liberdade de ação! 

Em toda a parte, instituições desta ordem são grandemen- 

te protegidas pelos poderes públicos: e, quando os particulares 

não podem suportar as despesas que as aniquilam ou estorvam o 

seu desenvolvimento, os governos tomam-nas a si e não duvidam 

empregar avultadas quantias que as nações consideram de bom 

uso e até aplaudem estas manifestações. 

Temos entre nós um exemplo frisante disso que é – o Museu 

Nacional. Todos sabem como ele começou; os esforços de muitos 

para ampará-lo; o auxílio dos poderes públicos, elevando-o à altu- 

ra de um museu de primeira ordem; as reformas últimas por que 

passou, sendo hoje um dos primeiros da América do Sul. 

O Estado e o país não desconhecem, por certo, os serviços 

que em relação à história pátria, e muito especialmente ao Institu- 

to Histórico Brasileiro, prestou Pedro II, doando por sua morte, 

não só a sua biblioteca, como ainda os documentos e autógrafos 

mais raros no país, legado de valor inestimável que atesta a nítida 

compreensão que o monarca tinha por instituições desta ordem, 

que despertam o respeito, pela admiração contemplativa dos mo- 

numentos sagrados, pelo amor ao que é nosso e que num futuro 

próximo impulsionará o seu engrandecimento. 

Na França, capital do mundo civilizado, a Sociedade Comer- 

cial de Geografia, fundada por particulares em 1873, foi conside- 

rada pelo parlamento francês, 10 anos depois, como instituição de 

utilidade pública e, em vista disto, este, nos seus orçamentos, inin- 
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terruptamente há consignado verba para seus trabalhos que, não 

só acode às despesas mais urgentes da sociedade, senão também 

já faculta prêmios e medalhas de valor intrínseco considerável aos 

exploradores, em demanda de regiões desconhecidas não estudadas 

ainda, e aos viajantes que, dia a dia, aumentam o cabedal de seus 

museus, tornam públicas as riquezas mais recônditas do globo. 

E o que posso vos dizer ainda das Sociedades de Geografia de 

Paris, de Londres, de Berlim, da Bélgica, uma das mais notáveis 

do mundo, de Lisboa e da Itália, que vão prestando à história, às 

ciências e à humanidade os mais relevantes serviços? 

Mas a Bahia já tem um arquivo, e não somos um povo de 

conquistas; seu solo já é mais ou menos conhecido. 

Estou a rir-me de tão juvenil objeção. 

O Arquivo público fundado a 16 de janeiro de 1890, a obra 

mais fecunda, mais patriótica, que (será tão duradoura como o 

bronze, e sobre a qual adeja o valor e o espírito do Dr. Francisco 

Vianna, atestando a nobreza de sua alma de elite), que, no perío- 

do da República, já se ergueu neste Estado, foi destinado a reunir 

e conservar os documentos que se prendem à nossa vida política 

e social. 

Esse obstáculo criado ao arroubo diário de nossas repartições 

públicas, onde existiam preciosidades imensas e ensinamentos fe- 

cundos de saber e ilustração, lições de patriotismo, contém muita 

coisa de valor, ainda em boa hora colhida; mas não pode pela sua 

natureza e seu destino, ser o tabernáculo das testemunhas vivas 

que a história registra, dos artefatos de obras de artes que per- 

tenceram aos homens eminentes do Estado e que despertaram o 

respeito, a consideração por estes vultos venerandos, o amor por 
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todas essas coisas sagradas que a muitos se afigura de verdadeiras 

ninharias. 

O ambiente que respiramos já nos deixa ver o respeitoso sen- 

timento que se apodera de nós ao penetrar neste recinto! 

Não somos um país de conquistas e nunca nossos maiores 

souberam fazê-las. 

Em vez de termos uma raça definida, produto do índio com 

o europeu; em vez de, no nosso próprio solo, onde tínhamos bas- 

tante messe a colher, promovermos a domesticação, educação e 

civilização dos autóctones do país, convertendo-os em homens 

livres, aptos para todos os misteres e profissões liberais adotadas 

ao nosso solo e clima; íamos buscar braços e colonos nos sertões 

da África, trazendo-nos uma instituição muito mais execrável, e 

de consequências muito mais desastrosas, que entorpeceu e en- 

torpecerá por muitos anos ainda nosso progresso. 

Ainda hoje, lá pelo centro e oriente da Ásia, andamos em 

demanda de uma colonização igualmente insuportável, e que não 

creio, trará melhores contingentes para o nosso futuro, para nos- 

sos costumes, para nossa raça, apesar da soma grandiosa – que 

o Governo do País despende para manter uma embaixada, em 

busca de um tratado, rejeitado em boa hora. A melhor coloni- 

zação, entretanto, quanto à adaptação do solo, era a dos índios 

que ainda aí existem de todo abandonados, internados nas matas, 

vendo-nos como seus naturais inimigos, porque a sua civilização 

era feita com a posse e a apreensão de seus terrenos, com a tática 

do arrocho, o emprego da bala ou do sicário ou das carabinas 

oficiais quando não se sujeitavam à escravidão muito mais atroz, 

muito mais degradante do que aquela outra. 
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As famosas caçadas destes infelizes que tiveram a desventura 

de nascer, bebendo em altos tragos a liberdade nas florestas, nos 

píncaros das montanhas, à margem das cascatas dos majestosos 

rios, nos atestam a falta de compreensão dos conquistadores que 

recebiam em recompensa do aniquilamento desses povos meda- 

lhões e títulos pomposos! 

Nem outra coisa era de esperar dos que não viam nas novas 

descobertas senão uma rica fazenda de que era necessário com 

brevidade tirar o maior proveito, contribuindo para os resultados 

deploráveis que a humanidade tem lamentado! 

Embarcavam-se para o Novo Mundo como colonos, na maior 

parte, pessoas sem reconhecimento, sem religião, sem moral, que 

não procuravam no solo americano senão um refúgio contra a 

justiça ou meio de fazer rápida fortuna. 

Desde ftomé de Souza, que mandou atar um índio à boca de 

um canhão por haver morto a um português, para incutir receio 

às tribos indígenas, que elas foram-se terminando pela dispersão. 

Pouco lhes valeram os esforços empregados pelos missionários da 

Companhia de Jesus para abolir esse costume desumano, tentan- 

do aplicar entre nós o sistema de civilização progressiva, que mais 

tarde foi o mais belo título de glória de seus confrades do Para- 

guai, pois tiveram como naturais óbices – a avareza e a incredu- 

lidade dos colonos que entregues a uma independência absoluta, 

sem religião e sem leis, abandonados a si próprios há quase 50 

anos, entregavam-se a um concubinato muito mais monstruoso 

do que a poligamia dos índios. 

Acostumados a vê-los como raça inferior, apenas boa para ser 

explorada, cevavam os seus instintos e apetites desonestos com as 

escravas do novo gênero. 
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Os caetés, devorando nosso primeiro bispo, vítima, aliás, 

deles por quem se dirigia à capital portuguesa para libertar essa 

raça, foram condenados por um decreto do governador não só à 

escravidão, como à extinção de sua tribo, o que se efetuou antes 

da chegada da notícia da revogação desse ato pela metrópole. 

Os Tamoios, em número de 8 a 10 mil, sob o governo de 

Antonio Salema, eram vitimados com a maior crueldade; e os 

Tupinambás que, das nossas costas já se haviam refugiado para os 

centros do Rio de Janeiro, tiveram, a conselho de seu chefe Japi- 

Ouassou, de incendiar suas habitações e florestas e procurar na 

imensidade do Amazonas alguma terra desconhecida que pudesse 

servir de asilo a sua independência e liberdade. 

Os Tupiniquins, que viviam em contato com os colonos do 

Espírito Santo e Porto Seguro, e os Guayanazes, em S. Paulo, 

foram submetidos, vencidos e expulsos. 

Debalde, os missionários desesperados apelaram para a corte 

de Roma, obtendo de Urbano VIII um édito que excomungava 

os destruidores dos índios. 

Os paulistas excitados pelos portugueses erigiram-se em re- 

pública independente. 

Desprezando as ordenanças da corte de Madrid e os Breves 

de Santa Sé atacavam as províncias do Uruguai e Paraguai, levan- 

do em cativeiro grande parte dos índios Quarames. 

Debalde foi renovado o édito de 1611; debalde foi novo édito 

foi publicado, declarando essas excursões paulistas como contrárias 

às leis divinas e humanas; debalde o Tribunal de S. Ofício esteve 

encarregado de punir os autores de semelhantes atentados, porque 

os habitantes de S. Paulo continuavam suas devastações. 
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Parece que havia um compêndio de crueldades para todos os 

conquistadores e que estes o cumpriam à risca. 

Tive ocasião, tratando do município da Vitória, neste Esta- 

do, de mostrar os atos de barbaridades praticados na conquista 

dos índios pelo coronel João Gonçalves da Costa, nos fins do 

século passado: desaparecendo alguns dos seus, quando se inter- 

navam nas matas, e sendo estranhável o ódio que lhe votavam os 

índios pelos sofrimentos e atos de crueldades, teve o dito coronel 

de reuni-los em um banquete, onde exterminou grande número 

que se achava ébrio, levando os demais cativos para o Cachimbo 

ou Verruga, hoje importante arraial. 

Era a reprodução do que se havia dado em S. Domingos após 

a prisão de Colombo e a substituição de Bovadilla dor Ovando, 

governador nomeado pela Espanha para repor as coisas ao seu 

antigo estado e libertar os indígenas da escravidão. E eis de que 

meio lançou mão para chegar aos fins que pretendia. Fingiu des- 

confiar que Anacoana, rainha de Xaragué, quisesse destruir os es- 

tabelecimentos espanhóis, e para disto certificar-se foi visitar esta 

província, sendo pela rainha recebida, com as maiores honras, e 

cercada dos caciques mais notáveis do país. 

O governador, em reconhecimento de uma recepção tão bri- 

lhante, propôs dedicar-lhe uma festa, para a qual convidou todos 

os caciques, em número em 300. 

Logo que os convivas tiveram ingresso no salão indicado, 

Ovando fez cercar a praça por tropas, os soldados entrando subi- 

tamente nos salões do festim, ligaram todos os caciques aos postes 

que os sustentavam e puseram fogo à sala. 

Todos esses infelizes pereceram vítimas de sua boa fé. 
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A própria rainha foi presa, conduzida a S. Domingos, aí pro- 

cessada e expirou no patíbulo. 

Todos os índios que puderam prender da tribo, sofreram 

morte afrontosa sem distinção de sexo, nem de idade, os poucos 

que sobreviveram tiveram de se sujeitar ao jugo do cativeiro. 

Mas não ficou aí. 

As poucas tribos que se salvaram das garras dos civilizadores 

eram vitimadas pela varíola, o maior dos seus flagelos por ignora- 

rem a moléstia e os meios de refrear o seu contágio. Assim é que, 

em 1565, 30 mil Tupiniquins são por ela vitimados. 

Mas o que é mais triste, mais deprimente para nossos ante- 

passados, é que 300 anos depois, em 1865, os Botocudos que 

ocupavam principalmente as margens do rio Doce e Belmonte, 

descendentes dos terríveis Aimorés, que arruinaram ao XVI sé- 

culo, os Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, conservando uma 

grande parte dos costumes de seus antepassados, tendo por ocu- 

pação principal a guerra, foram dizimados com o emprego dos 

meios os mais infames, usados pelos colonos, com ofertas e pre- 

sentes impregnados de vírus variólico, atirando no seio de sua 

tribo panos e outros objetos contaminados! 

Portanto à sua cobiça e avidez, à sua crueldade, sempre cres- 

cente para com esta raça espoliada, aliaram a ideia desumana do 

seu aniquilamento, lastrando as tribos com os efeitos de uma epi- 

demia. 

Eis a história negra, embora rápida dos processos emprega- 

dos pelos civilizadores na catequese e civilização dos índios! 

Mas ainda hoje vagueia desde as matas de Valença e Areia até 

os confins do Estado com o Espírito Santo e Minas, inofensiva, 
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salvo quando agredida, essa legião de homens válidos que bem 

deveria merecer a atenção, o zelo, o patriotismo, o sentimento de 

humanidade de nossos poderes públicos! 

E o que fizeram eles nestes últimos 50 anos? 

Apenas consignaram verba deficientíssima para a catequese 

e que ia sempre mal aplicada em Missões realizadas entre povos 

mansos e mais ou menos civilizados, mas nunca aplicada com 

proveito aos aborígenes. 

Mesmo as que foram confiadas a religiosos, que eu saiba, ne- 

nhuma existe atestando o esforço da catequese ou à impossibili- 

dade da civilização. 

Será que nos faltem os Vieiras, Anchietas, Nóbregas e tantos 

outros, que parecerem, foram predestinados para esse trabalho 

especialíssimo? 

Inteligentes e perspicazes, embora de todos desconfiados, 

educam-se com mais facilidade do que geralmente se supõe. 

Aos chefes desses serviços tem faltado uma orientação huma- 

nitária, clara, definida, perspicaz e que só tenha por fim educá- 

los. Não é pela apreensão à força bruta de homem e mulheres, 

para que amanhã novamente escravizados, descontentes e mal- 

tratados, voltem mais selvagens, tresandando a ódio e vindictas, 

mas sim procurando despertar-lhes a atenção, que é igual e vivaz 

como a das crianças, para as artes e indústrias, para as letras e ci- 

ências, para a agricultura como talvez mais adaptada a sua índole, 

que se há de obter esse grande desideratum – a sua domesticação. 

Eduquemos os selvagens não com regulamentos organizados 

como que para povos civilizados, e depois façamos deles homens 

úteis ao país. 
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Ao lado dessa nova agremiação, fundemos colônias fazendo 

congregar o bando dos ociosos, protegidos pelos potentados do 

centro, e que se move, quando se agita a política do Estado, estag- 

nando sua lavoura e comércio, paralisando seu desenvolvimento, 

já tão demorado por outras múltiplas causas, dizimando popu- 

lações pelo saque e pelo incêndio, dificultando a administração 

pública. 

Façamos concessões pela anistia aos bandidos que se mostra- 

rem num período dado reabilitados com a organização da família 

e que submeterem às prescrições disciplinares. 

Um terceiro contingente se oferecerá a essa obra patriótica, 

haurindo-se nos povos agricultores da Europa, mas próprios para 

a lavoura com garantias e medidas que façam da imigração uma 

realidade pelo respeito aos contratos, pela certeza da punição da 

infração deles, pela doação de terrenos, pela garantia da saída dos 

seus produtos, facilitando a instrução a seus filhos, despertando- 

lhes e fecundando o espírito religioso não com essas formalidades 

exteriores que às vezes até o ridicularizam, mas com os ensina- 

mentos pela fé e com uma moral inquebrantável. 

Do conjunto destas coletividades, não afirmarei jamais, saia 

uma raça pura, imune dos vícios de origem e meio. 

Um governo previdente, porém, que saiba aproveitar a ideia, 

cercá-la de medidas que conciliem o interesse público com o bem 

estar de colonização, que saiba acolher os infelizes órfãos que in- 

vadem nossas ruas e lares e em favor de quem já um patrício e 

ilustre consórcio em nosso no Parlamento está a pugnar muito 

nobremente, – tornando esses centros outros tantos focos lumi- 

nosos e de civilização, como está a suceder com a Colônia Santa 

Izabel em Pernambuco – prestará a este Estado o mais assinalado 
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serviço. 

Pois bem, Senhores, o Instituto que está a reivindicar aquilo 

que nos foi roubado e que se comprometeu, além disto, a curar 

do progresso do Estado, do seu desenvolvimento; tornando pú- 

blicos sua história e documentos; registrando os atos de nobreza e 

virtude de todos os nacionais ou estrangeiros que neste solo têm 

cooperado para a sua civilização; despertando as ideias que julgar 

mais acertadas para atingirem ao fim que teve em mira; estudan- 

do as altas questões afetas ao Parlamento, mas em uma esfera 

mais calma e tranquila, alheia às paixões dos partidos; lembrando 

aos poderes públicos as medidas indispensáveis e mais adequadas 

para que estas questões tenham uma solução benéfica e de utilida- 

de prática, e desvendando aos olhos dos estrangeiros e inesgotável 

tesouro de nossas zonas sertanistas, desconhecidas dos próprios 

filhos – terá por finda a sua missão vendo amparada e educada a 

raça indígena e salva da miséria e do crime a infância desvalida. 

E só então ele terá escrito a história da pátria e de seus ben- 

feitores. 

Que esse esforço, produto da fé e do desejo de legarmos a 

nossos filhos um futuro menos cheio de apreensões e pesares, 

mais calmo e próspero, desperte não só a atenção do congresso e 

da administração pública, senão também a dos particulares, que 

podem das sobras das suas economias auxiliarem uma institui- 

ção que só tem por patrimônio a boa vontade dos fundadores, 

o esforço e a dedicação de poucos, desejosos de legar ao futuro 

o nome dos beneméritos deste torrão que tudo deve esperar do 

patriotismo de seus filhos. 

Que esse apelo desperte aos nossos conterrâneos o desejo e o 

patriotismo arrefecido por tantas ilusões para secundar nossa ins- 
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tituição com as sobras do bem-estar e do conforto de que vivem 

cercados, e de que, aliás, são tão avaros em suas últimas disposi- 

ções para as associações de letras e ciências entre nós. 

Na América do Norte e da culta Europa, hoje constitui esse 

auxílio o mais poderoso elemento de vida desses estabelecimen- 

tos, o esteio mais firme, o sustentáculo mais duradouro das na- 

ções civilizadas. 

Que nos auxiliem imitando-as e nos encontrarão nos nossos 

postos de honra e sacrifícios a despeito de tudo! 

Meus Senhores: – A impropriedade da alocução que tanto 

abusou de vossa paciência, sem o rendilhado da frase, sem a su- 

blimidade do estilo, está na altura da incompetência de quem a 

confeccionou, e que mais uma vez de público veio atestar-vos – 

não era o mais próprio para achar-se à testa de uma instituição 

desta ordem. 

 

Bahia, 3 de Maio. 

 

Tranquilino L. Torres 
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Discurso do Presidente do Instituto 

 
Cons. Antônio Carneiro da Rocha 

 
 

Na Sessão Aniversária de 3 de Maio de 1904 

Senhores, 

 

Pela primeira vez cabe-me a subida honra de dirigir-vos a pa- 

lavra neste dia em que o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia 

comemora e soleniza data faustosa de seu primeiro decênio. 

Elevado imerecidamente, há nove meses, a este cargo pela 

generosidade dos sócios deste Instituto, não posso ter a satisfação 

de anunciar-vos a prosperidade dele, pois que experimenta e atra- 

vessa as mesmas dificuldades, que outras associações, de idêntica 

ou semelhante organização. 

Sabeis que, pela pobreza do meio em que vivemos e pela in- 

suficiência da iniciativa individual, todas as instituições se orga- 

nizaram, regularam as suas necessidades e se desenvolveram com 

o auxílio que recebiam dos cofres públicos, e uma vez que esse 

auxílio tem faltado sofrem elas os mesmos embaraços e debatem- 

se em iguais contorções. 

Mas, como Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da 

América do Norte, ao abrir o parlamento americano no ano pas- 

sado, eu direi: 

“A vossa religião não é a dos fracos, nem a dos covardes, o 

vosso Evangelho é o da esperança e o dos esforços triunfante”. 
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Com esta divisa não devemos recuar diante da luta e, pelo con- 

trário, mantenhamos e desenvolvamos o culto do passado e bus- 

quemos aplicar os ensinamentos da Pitonisa, de que somos sacer- 

dotes, e tomemos por modelos esses grandes monumentos morais, 

intelectuais e materiais, que brilharam em eras, que vão distantes, e 

que devem ser veneradas pela época que atravessamos. 

É um rigoroso dever patriótico, é uma necessidade indecliná- 

vel recebermos as inspirações e os exemplos desses fatos e homens, 

que iluminaram os tempos em que figuraram e fulgiram, fazendo 

perpetuá-los na nossa memória como modelos dessas qualidades 

e virtudes, que então causaram assombro. 

Os anos têm passado nessa contínua corrente intermináveis 

da humanidade, mas quem estuda certos acontecimentos, quem 

medita sobre os fatos, que se vão desenrolando no século passado 

e no que começou a correr, chega a supor que retrogradássemos 

ou que não estamos em civilização tão adiantada e aplaudida. 

Não diremos como Cromwell, ao dissolver o parlamento in- 

glês, em 20 de Abril de 1653: 

“Existe entre vós uma só virtude? Há algum vício, que não 

tenhais? 

Não tendes mais religião que o meu cavalo: o ouro é o vosso 

Deus. Qual é, dentre vós, aquele que não tenha barganhado a 

sua consciência para subornos? Há entre vós algum homem, que 

tenha o menor cuidado ao bem do país? Sórdidos velhacos.”. 

Mas reconhecemos e não podemos deixar de dizê-lo que, no 

terreno científico e industrial, têm sido inúmeros e importantes 

os progressos. Muito temos adiantado nas investigações científi- 

cas, principalmente no ramo da medicina cirúrgica, destacando- 
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se os segredos da radiografia. Grandes têm sido os avanços, mas 

ainda há muito a investigar, descobrir e aplicar. 

São extraordinários os adiantamentos sobre a eletricidade em 

suas diversas e maravilhosas aplicações, cabendo-nos a honra e a 

glória de ser um brasileiro, o jovem Oswaldo de Faria, quem desco- 

briu aquilo que o imortal Edison ainda não tinha podido atingir. 

Comunicamos com espaços longínquos de um modo mis- 

terioso e imperceptível por meio do invento de Marconi. Regis- 

tramos outras descobertas maravilhosas, como seja a direção do 

aeróstato, julgada impossível por sábios astrônomos, parecendo 

que a glória da resolução de tão notável problema vem também 

caber ao ilustre e intrépido brasileiro Santos Dumont. 

É verdade que sentimos todos esses progressos, mas, com 

relação a outros assuntos, retrogradamos às épocas muito re- 

motas. 

A fase contemporânea é da violência, é a força, sendo apli- 

cada sob diversas formas e, quando esta não impera, substitui a 

corrupção. 

Fazendo um retrospecto sobre a Europa, vejo a França, pátria 

de tantos homens ilustres em todos os ramos dos conhecimentos 

humanos, nação de uma virilidade assombrosa e essencialmente 

católica, empregar a violência para varrer de seu território con- 

gregações religiosas que, na sua missão evangélica, contribuíram 

poderosamente para o desenvolvimento da instrução e da cari- 

dade e em nada prejudicaram o bem-estar e o progresso do país. 

O governo francês, desviando-se das suas tradições católicas e os- 

tentando a mais extraordinária intolerância, sacode de seu seio e 

por meios e medidas irritantes, corporações, que não opunham o 
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menor tropeço à marcha da administração e ao progresso daquela 

gloriosa nação. 

A Inglaterra, que até pouco tempo vivia feliz, com finanças 

equilibradas, consolidando a paz interna e procurando desenvol- 

ver as suas indústrias para não precisar das outras, e realizar o des- 

tino providencial de estar geograficamente separada dos outros 

continentes, resolve levar a guerra à África do Sul para apossar-se 

das inúmeras e profundas riquezas do Transwal, cujo povo, po- 

rém, deu exuberantes provas dos maiores heroísmos e da mais 

admirável abnegação. 

A União Americana, parecendo que, pelos seus assombrosos 

progressos e engrandecimento, devia limitar-se a manter a paz e a 

grandeza de um povo, procurando cada dia mais unir e estreitar 

as ligações, com os seus Estados, assalta Cuba e as Filipinas e pelo 

seu poder marítimo submete esses dois povos ao seu protetorado, 

e não contente com este procedimento absorvente, a pretexto das 

obras do canal do Panamá, divide a Colômbia e sujeita uma de 

suas partes ou ambas ao seu poder, para a independência daqueles 

mesmos povos. 

É o imperialismo transpondo fronteiras e estendendo terri- 

tórios sob a máscara de expansões comerciais e de uma política 

colonial. 

A Rússia, o mais vasto império do mundo, com os seus vin- 

te e dois milhões de quilômetros quadrados de extensão, não se 

contenta com ser o anti-mural da Europa na fronteira do Oriente 

e amparada pelos montes Urais e rio Ural e Mar Cáspio, ter a 

chave da porta, que poderia dar passagem para o continente asiá- 

tico, depois de conseguir o monopólio do Mar Negro, de trazer 

acorrentada a Polônia, entende que o seu território precisa ser 
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ainda mais ampliado até as muralhas da China e para consegui-lo 

arrasta o Japão à guerra com a pretensão de plantar o domínio 

moscovita na Coreia e depois na China, sendo para notar que o 

Tzar foi quem, há pouco tempo, convidara as demais nações a se 

reunirem em Haya para aceitarem o arbitramento como o meio 

único de resolver todas as divergências internacionais. Felizmente 

vai encontrando sérias e terríveis resistências por parte do Japão, 

que, com toda razão, deseja que o Oriente continue a pertencer 

à raça amarela e, para isso, vale-se dos admiráveis recursos de que 

dispõe, revelando-se ao nível das principais potências da Euro- 

pa e da América e ostentando os maravilhosos elementos, que a 

civilização, o patriotismo e o heroísmo de um povo lhe propor- 

cionam. 

E o que mais compunge o espírito e o coração é que todas 

essas conquistas são alcançadas com o emprego da cobardia, o 

que, com algumas restrições, é a guerra moderna. Onde as lutas 

contemporâneas revelam essa bravura às vezes tigrina, que distin- 

guiram e exaltaram as guerras de outros tempos? Hoje os exérci- 

tos não procuram encontrar-se; mais feliz é aquele que vem de 

longe, alcança o inimigo e o derrota por meio de seus formidáveis 

canhões de tiro rápido e da maior precisão. Piores são esses en- 

contros em que os soldados, na areia, corpo a corpo, batiam-se, 

cantando vitória o mais destro, o mais audaz, o mais valente. 

Nos combates navais, as esquadras não se encontram para 

dar lugar às abordagens em que se feriam pugnas as mais sangui- 

nolentas sobre os tombadilhos, brilhando a espada, a machadi- 

nha e a baioneta. 

Hoje a esquadra mais poderosa e a mais temida é aquela que 

dispuser de unidades navais mais ligeiras para fugir e de mais re- 
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sistente couraça para zombar do canhão, que vomita mais longe e 

com a maior certeza o projétil mortífero. Qual mais possante en- 

couraçado poderá resistir ao torpedo, arma diabólica na expressão 

de um general turco, ao submarino ou à mina? 

Não vimos o que se passou em Cuba e o que se está passando 

nos mares do Japão? É porventura no emprego desses navios que 

qualquer Exército ou Marinha revela bravura e valor? 

Como nunca, as visitas e as confabulações dos príncipes se 

repetem, mas não para combinarem e assentarem sobre a paz e 

sobre a fraternidade das nações, mas para partilharem e se apos- 

sarem de territórios desejados, como se deu agora mesmo com o 

tratado anglo-francês. 

E o que se dá com o nosso querido Brasil? Porventura as ce- 

nas serão outras, diferente é o modo de pensar, os processos não 

serão os mesmos? 

Altera-se a forma de governo, não por vontade da Nação, 

mas pelas ameaças e violências de um grupo armado, que age 

em nome da Nação bestializada, na expressão exata e feliz de um 

dos proclamadores do novo regime, sem que para isso recebesse 

mandato. 

Nos Estados, caricatamente apelidados de soberanos, só se 

veem a violência e a corrupção, exercidas pelas oligarquias, que 

os tomaram de assalto, notando-se que, em quase todos, tem-se 

cuidado especialmente do aspecto material das cidades, dos seus 

embelezamentos, pretendendo talvez os seus administradores, as 

glórias de Augusto, que, segundo Suetônio, recebeu Roma de ti- 

jolo e deixou-a de mármore. Mas Augusto era Augusto e, segun- 

do os historiadores, não teve só essa preocupação. 
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O Brasil se acha hoje na situação descrita por um notável 

republicano, que se declarou tal antes de 15 de Novembro e cujos 

serviços, inteligência e aptidões foram aproveitados em diversos 

cargos na Republica. 

Cesário Alvim, que já não existe, disse assim: 

“Vivemos os republicanos dirigentes, propagandistas e ade- 

sistas a cevar os nossos apetites grosseiros sobre tudo quanto à 

instituição extinta deixou acumulado. Dinheiro, crédito, mora- 

lidade relativa das urnas, integridade da justiça no geral de seus 

sacerdotes, unidade de ensino, observância de escalas pelo estudo, 

pela correção do procedimento e pelo trabalho na formação de 

homens de estado, tudo, tudo tem sido varrido de tropel.” 

Eis ao que está reduzida a nossa idolatrada pátria! 

E então não devemos olhar para o passado e cultivarmos a 

história e dela tirarmos ensinamentos para o presente e para o 

futuro? 

Laboremos, tendo diante de nós esse repositório abundante e 

fecundo de exemplos e de fatos que se chama História. 

Vou concluir porque estais ansiosos para ouvir a palavra cin- 

tilante e simpática de nosso fluente orador, repetindo aqui o tre- 

cho eloquentismo de exímio jornalista: 

“Deus de amor e liberdade, iluminai a minha Pátria, a fim de 

que ela seja tão útil aos seus filhos e aos que vêm para ela como um 

pomar em flor para quem o cultivou e para as abelhas forasteiras.” 

 
(O orador é saudado por uma prolongada e unânime salva de palmas). 

 

Discurso do Presidente do Instituto – Cons. Antônio Car- 

neiro da Rocha (Revista no 30, de 1904, p. 61-67, 7p.). 
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Discurso do Dr. Braz do Amaral 

 

 

Quis o acaso que eu viesse ainda assomar a esta tribuna, da 

qual me havia despedido, com saudade, há algum tempo, para 

vos apresentar o novo Instituto Histórico, ressurgindo, vitorioso, 

tanto do fogo como da áspera quadra que o nosso país vai trans- 

pondo tão penosamente. 

Acode-me ao espírito a evocação daquele dia, há 20 anos, em 

que eu ocupei uma cadeira de presidência, no salão do “Grêmio 

Literário”, para dirigir aos presentes algumas palavras, que tradu- 

ziam os pensamentos dos homens de boa vontade, que lhes ha- 

viam dirigido um convite para fundar uma associação científica, 

que devia ser o repositório da nossa vida presente e das coisas do 

nosso passado, e que devia servir para conservar o que havia de 

mais digno de atenção, para o estudo da existência de um povo 

em formação, a fim de que a indiferença do vulgo ignorante não 

deixasse perder-se o que já ele tinha e a fim de guardar a lembran- 

ça, com as provas, do que se fosse passando na sua vida. 

E também me acode ao pensamento a lembrança dos rostos 

que eu vi naquele dia, à roda da minha cadeira, para me ouvirem, 

como hoje em torno desta catedral, os que me estão a prestar 

atenção, que tanto me honra, como os de Filinto Bastos, de Fran- 

cisco e Antônio Calmon, Augusto Menezes, Severino Vieira, Luiz 

Filgueiras e Luiz Vianna, de Pedro Rezende e Alfredo Cabussú, 

assim como outros que a minha memória já entorpecendo não 

cumpre o dever de lembrar; a coorte muito mais numerosa dos 

que já recolheram à terra, como os de Almeida Couto, Augusto 

Guimarães, que foi o primeiro a levantar-se, se bem me recor- 
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do, para pedir que as votações fossem nominais; dos dois Torres, 

Tranquilino e João, de Ludgero Pacheco, de Munhoz Góes, de 

Hypolito Miranda, de Raymundo Bizarria, de modo que dos reu- 

nidos, naquela ocasião, os que estão presentes, quase têm motivo 

para espanto de se acharem ainda hoje aqui, nesta espécie de alvo- 

recer de uma nova era, de uma vida da qual se vai abrir um ciclo 

já diverso daquele que decorreu. 

O nosso Instituto, fundado naquele dia, já foi como um re- 

nascimento do que existira aqui na Bahia pelos meados do século 

XIX, pois foi organizado em 1858 e viveu durante 15 anos. 

Tenho hoje a grata satisfação de dizer com um sentimento 

que deve ser análogo ao de um pai que chega a assistir a algum 

grande acontecimento na vida de um seu filho já adulto, que a 

instituição por nós fundada, há 20 anos, cumpriu o programa 

que naquela época lhe demos, porque manteve uma Revista, que 

sempre conservou a linha séria e severa do seu escopo, pois nunca 

desandou na trivialidade inútil, nem descambou para os desvios 

das personalidades, nem dos elogios, nem foi afetada das doenças 

de que tanto sofre a imprensa do nosso tempo; e publicou mesmo 

numerosos trabalhos originais, de valor incontestável, dignos de 

menção. 

Ainda mais, o Instituto foi um núcleo de animação a estu- 

dos, um ponto de reunião de homens que cultivam as faculdades 

de espírito; e, pois, não é pouco o que ele tem feito, nestes vinte 

anos, para sustar a decadência e não deixar morrerem as ciências 

e as letras entre nós. 

E o material que já possuíamos, reunido dia a dia, com a 

paciência com que o avaro junta, vintém a vintém, a sua moeda, 

já não era pequeno, nem de pouco valor, tanto em livros raros, 
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como em manuscritos, como em exemplares curiosos, de tudo o 

que há de digno, de observação e de estudo, na esfera das diversas 

secções da nossa instituição querida. 

Infelizmente, o acontecimento desgraçado, que foi a causa de 

nos reunirmos hoje aqui, para inaugurar esta espécie de ressurrei- 

ção, foi também a causa de ser destruída a parte mais preciosa do 

que possuíamos. Refiro-me ao nosso Arquivo, que se achava no 

cômodo que ficava exatamente por baixo da parte desta sala, em 

que está mesa da presidência, e que se perdeu totalmente. 

Ali estavam colecionados impressos raros, edições esgotadas, 

algumas das mais valiosas e das mais interessantes do nosso pas- 

sado literário, artístico e científico, como o Correio Brasiliense, 

publicado em Londres, no princípio do século XIX, a Idade de 

Ouro, o primeiro jornal impresso aqui, na Bahia, documentos 

outros importantíssimos da nossa história, da vida de nossa ins- 

trução, provas numerosas dos talentos, do esforçado patriotismo, 

da sinceridade laboriosa de brasileiros ilustres e de baianos no- 

táveis, produzidos numa época menos afeita ao guiso dos perió- 

dicos diários com que se fazem rapidamente reputações, muitas 

vezes graças à condescendência dos jornalistas, dando a notícia 

tal como foi pedida, porém reputações mais sólidas, feitas mais 

lentamente, não devidas ao favor dos noticiários, e sim ao esforço 

continuado, ao próprio mérito, sem pedidos e sem insinuações, 

portanto mais seguras e mais honestas. 

Dali eu tirei, entre cinzas quentes, fragmentos inéditos de alta 

importância, documentos escolhidos, restos de cartas de homens 

notáveis, dos nossos bons tempos, exemplares de avulsos lançados 

à rua, na época revolucionária do período do 1º Império e da Re- 

gência, assinaturas célebres e autógrafos de generais, presidentes, 
 

 

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – 120 anos 51 



 

 

 

 

 
 

ministros e oradores, os Anais completos do nosso parlamento, 

desde a 1ª constituinte, toda a legislação da Bahia da maior parte 

das províncias do antigo império. 

Rememorando a triste noite em que se deu o desastre, devo 

dizer que, conscienciosamente, não se sabe, ao certo, quem in- 

cendiou o Instituto, sem restar dúvida, entretanto, que o mal foi 

feito de propósito. 

Um operário, que havia recebido do tesoureiro certa quantia, 

por uma pequena obra, viu, numa gaveta dinheiro e suspeita-se, 

com visos de verdade, que este houvesse sido o ladrão e incen- 

diário. 

O que é certo, também, é que o criminoso juntou papéis, por- 

ções de jornais colecionados, em três ou quatro pontos diversos da 

casa para lhes atear fogo, com melhor certeza do resultado. 

Qual o objetivo que tinha em vista o incendiário? Ninguém 

o sabe! 

Malvadeza insensata, posta ao serviço da ignorância e do ví- 

cio, o roubo fazendo o rastilho ao incêndio, talvez como meio de 

apagar o primeiro crime e não deixar suspeita para o deliquente; 

e aí está o que paira nas nossas investigações. 

Na hora do desastre, logo depois dele, o que se apoderou de 

nós foi um sentimento de intenso pesar e a percepção de tudo 

perdido. 

A esta dor, sucedeu, porém, a reação dos seres vivos, e aquela 

máxima, expressa pela fórmula inglesa – “When I breathe I hope” 

– Enquanto eu respirar, tenho esperança, nos subiu do coração ao 

espírito, como um alento, e deveras se realizou a esperança! Qui- 

semos dar logo no mesmo dia prova ao público de que o abalo 
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fora rude, mas que não nos derrubara, e o fizemos na notícia- 

apelo, que os jornais publicaram na mesma tarde. 

Não contamos, felizmente, debalde com o sentir das altas 

autoridades do Estado, nem do seu bom desejo de minorar o mal 

sofrido, dependendo do auxílio, que nos foi logo generosamente 

prometido, do corpo legislativo, que o votou na legislatura vigen- 

te para o orçamento do ano vindouro. 

As câmaras municipais da Feira de Santana, de Santo Antônio 

de Jesus, de Affonso Penna, de Ilhéus e do Prado nos socorreram, 

assim como muitas associações, institutos de ensino, colégios, a im- 

prensa unânime, e a mocidade das três escolas superiores; nem con- 

tamos também debalde com o coração generoso do povo, que tem 

o instinto das dores e do que remedeia os infortúnios grandes. 

A resolução e a vontade ainda fazem alguma coisa, pois são 

duas forças estas, as maiores de que dispõe moralmente o ho- 

mem! 

Releva salientar o esforço ingente e muito bem orientado do 

secretário Dr. Bernardino de Souza, ao qual muito deve o Institu- 

to o seu reerguimento, achando-se pagas todas as obras feitas. 

Seria esquecimento injusto não mencionar o que devemos 

ao diretor da Faculdade de Medicina, que nos recebeu, cavalhei- 

rescamente, na hora angustiosa, em que nos achávamos com o 

prédio em escombros, e que nos cedeu tudo o que pedimos – que 

era um cômodo, para servir de abrigo aos nossos livros e móveis, 

tudo o que se ia conseguindo salvar, capaz de servir, das nossas 

coleções incipientes, para o que nos foram concedidos comparti- 

mentos no pavimento térreo do Instituto Nina Rodrigues, onde 

funcionou o expediente da associação até agora, cabendo agra- 
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decimento idêntico ao diretor da Saúde Publica de então, que 

permitiu fosse conservado na sua repartição o que se ia salvando 

do desastre, na hora em que ele se deu. 

Tivemos primeiro a ideia de uma reconstrução, em forma 

de palácio, belo e bem ornamentado, e a este pensamento não 

podiam deixar de sorrir as cabeças dos mais inteligentes e vivos 

dos nossos companheiros. 

Há, porém, uma espécie de fatalidade a pesar sobre as gran- 

des construções da qual tinha melancólica lembrança Luiz XIV, 

quando dizia que elas e as guerras são a causa da ruína das nações, 

e o nosso povo tem a superstição de que o abandono das coisas 

velhas, com as quais somos felizes, pelas novas e luxuosas trazem 

consigo a desgraça. 

Não podia ser e não foi por isto, mas por motivos mais sé- 

rios, que ficamos num plano mais modesto, que acertamos numa 

despesa menor e numa remodelação que, salvando a decência e 

satisfazendo a higiene, não comprometesse o futuro financeiro 

da instituição, pelo seu excessivo custo, atendendo a que ela já 

onerada se achava, antes do incêndio. 

A ausência do festejado Dr. fteodoro Sampaio, orador do 

Instituto, explica que eu apresente, em nome da mesa, o agrade- 

cimento devido por esta casa a todos que concorreram para que 

ela se tornasse a levantar das ruínas em que vimos, na manhã de 

15 de Setembro de 1913, desde os mais elevados e abastados até 

os mais pobres e humildes. 

Agora, recomeça para nós o trabalho da formiga, a conduzir 

para sua galeria o que encontra na superfície da terra, exploran- 

do-a em todos os sentidos. 
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Vamos ajuntar de novo o que vai por aí perdido e oculto, 

documentos e provas do passado e presente, as coisas que nos 

interessam e que pedimos a todos nos sejam confiadas, para que 

fiquem aqui em depósito, relíquias históricas, cartas, ofícios, pa- 

péis e livros a fim de servirem de alimento às investigações dos 

vindouros, uns, sustento e medicina intelectual; outros, remédios 

para a alma, no dizer do rei filósofo, que fazia inscrições para as 

bibliotecas egípcias. 

Temos, na verdade, deficiência ainda de abrigo para muitos 

volumes, a que faltam estantes, assim como mostruários para os 

documentos originais, e para os autógrafos de valor, mas nutri- 

mos a esperança de que a munificência de alguns beneméritos 

não faltará para este nobre fim. 

Ao período de incertezas, produzido pelo incêndio, segue- 

se agora uma época, que Deus faça fecunda em observações e 

estudos. Os nossos minguados recursos ainda não deram para 

a instalação dos gabinetes e museus, que são dos nossos estatu- 

tos parte recomendada, mas o núcleo principal aqui está outra 

vez melhor do que era antigamente. Também ainda não nos 

foi possível fazer as explorações que institutos congêneres do 

estrangeiro realizam, porque lá eles possuem a riqueza e contam 

com o espírito bem preparado e disposto dos particulares, que 

deixam legados e rendas, que ainda não entraram nos hábitos 

da nossa gente. 

Os interessantes estudos sobre os fósseis encontrados na nos- 

sa Bahia, e as numerosas questões de antropologia, que ainda es- 

tão por descobrir e explorar, para a investigação do passado desta 

terra, constituem só por si um importante problema a resolver e 

um belíssimo assunto a estudar. 
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Outro ramo, não menos notável, é o dos elementos étnicos, 

constituintes do nosso povo, o estudo das raças de que ele deriva. 

Este objeto tem sido ligeiramente aflorado, pode dizer-se, em 

romances, mas tais novelas não constituem o trabalho sério a que 

os homens de ciência da nação brasileira se devem dedicar, por- 

que um povo não pode ser indiferente às origens, aos princípios 

da sua raça e ao estudo e perfeita investigação de bem conhecer 

de onde veio, a fim de poder bem formar a sua resolução e a fim 

de saber para onde vai. 

Não carece menos a Geografia, a descrição de nossa terra, 

de que para ela olhem com amor e atenção os estudiosos, pois, 

verdade é que muito pouco temos feito. Há relações descritivas, 

talvez mais minuciosas e fiéis do estado dela durante o século 

XVIII, nos arquivos portugueses, do que nos nossos tempos. 

E a parte rigorosamente científica está ainda quase toda por 

fazer, por mais que nos pese a vaidade dizê-lo. 

A porção de território de nosso Estado em que se tem feito 

trabalhos de coordenadas é ainda muito restrita, relativamente à 

sua vastidão, de modo que, em grande escala, os nascimentos dos 

rios, os cursos e margens destes, a posição exata dos seus traçados, 

a das lagoas, de toda a hidrografia, enfim, é ainda imperfeitíssima 

e muito eivada de erros, podendo dizer-se o mesmo da orogra- 

fia, pois é bem certo que existem nos nossos mapas cadeias de 

montanhas que viajantes e engenheiros, que modernamente têm 

visitado os lugares onde elas se acham mencionadas, declaram 

peremptoriamente a não existência de tais serras! 

Quanto às distâncias, ainda estamos nas indicações vagas e 

variáveis da linguagem dos tropeiros, para a qual há léguas maio- 

res e léguas menores! 
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Não podemos continuar assim, a não ser que tenhamos de- 

veras preferência pelo estado bárbaro real, com a pretensão de um 

estado socialmente mais elevado, nos discursos e citações indíge- 

nas. 

Há, portanto, indubitavelmente, numerosos trabalhos de ga- 

binete e muitos outros a fazer fora dele, todos muitos úteis, que 

estão a desafiar a capacidade do nosso Instituto e a dedicação dos 

seus associados, tanto na sua feitura como no que diz respeito à 

propaganda que importa iniciar, para o convencimento, que é in- 

dispensável levar às autoridades e a todos os poderes públicos, da 

necessidade daqueles que, por sua natureza, não puderem caber 

na esfera da ação da nossa sociedade. 

Tais são, senhores, os objetivos, com a difusão dos estudos 

geográficos e históricos, com a biblioteca gratuita, para que a to- 

dos fique accessível a facilidade de estudar e aprender, tal é o que 

vamos realizar no edifício novo, mais visto, mais arejado e higiê- 

nico e mais belo do que o antigo, sem dúvida alguma. 

Pusemos às salas nomes ilustres na história do Brasil, dos ho- 

mens que se têm destacado pelo seu estrênuo valor na política, 

nas ciências, na literatura, no trabalho e esforço constante, com 

que a inteligência e a cultura de certos indivíduos operam, me- 

lhorando, ilustrando, civilizando, revelando direitos, levantando 

ideias, noções de justiça, de bondade, de amor, de retidão e al- 

truísmo. 

Tais nomes foram: para uma das salas o do Marquês de Santa 

Cruz. Que outro nome mais digno do que o do grande arcebispo? 

D. Romualdo ilustrou a tribuna sagrada e ocupou com honra e 

brilho não excedidos, tanto a cadeira da sua diocese como a da 

Câmara dos Deputados do Brasil. Além disto, foi um dos vultos 
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de maior fulguração do Instituto Histórico em 1856, que o nosso 

pretende continuar, levantando da terra a sua bandeira, por tanto 

tempo caída, para atender às coisas do passado da nossa pátria. 

E os dois Rio Branco! O pai, por haver sido um dos mais 

corretos e distintos dos nossos oradores parlamentares dos 2º Im- 

pério e um dos homens de Estado mais capazes desse período 

memorável. A tenacidade e energia de seu caráter, a sua convicção 

magnânima de que o País devia aos pobres pretos que há 300 

anos lavraram as suas terras e as suas minas um dia de genero- 

sidade e de altruísmo, um gesto de equidade e reconhecimento, 

fê-lo o autor daquela lei que o tornou êmulo de Jorge Canning e 

de Lord Brougham, que resgatou do opróbrio, do vilipêndio, do 

trabalho forçado e perpétuo, o filho inocente da mulher escrava, 

que não tinha culpa de haver sido gerado por uma galé, a qual 

também não tinha feito culpa para tão grande pena. 

O segundo foi o mais perfeito homem político dos nossos 

tempos, ao qual se podia ajuntar, como ao pai, um número ao 

nome, como se faz aos imperadores, como os ingleses fizeram aos 

seus dois Pitt, chamando-os Rio Branco 1º e Rio Branco 2º. A 

este deve o Brasil o assinalado serviço de ter sido o assegurador de 

suas fronteiras, o pacificador delas, quem realmente traçou o que 

deveras pertence ao Brasil. 

Uma outra das nossas salas lembra Antônio de Castro Al- 

ves, o mais eloquente, o mais vibrante dos nossos poetas, o mais 

imaginoso, o mais vivamente baiano, o mais vigoroso e o mais 

humano pelo imortal poema em que pleiteou pela liberdade, bela 

e energicamente, mais tragicamente do que mistress Beecher Sto- 

we, na Cabana do Tio Tom. 

Pedro 2º foi um outro nome posto a outra das nossas salas. 
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A nossa nação Brasileira, enquanto o teve em seu seio, não 

aquilatou bem os seus merecimentos, porque não tinha capaci- 

dade para isto, e repetia apenas o que diziam em veneração os 

seus cortesãos. Não o apreciou devidamente e na sua indiferença 

deixou-o banir com a passividade com que o aplaudia, quando 

chegou à capital, na volta de sua penúltima viagem à Europa. 

Somente depois, quando se viram rebentar as sedições, com 

o seu cortejo de violências, quando se viram as manchas rubras 

deixadas na terra pelo sangue de brasileiros fuzilados, por causa 

de crenças políticas, quando, à semelhança das audiências san- 

grentas de Jeffreys, se conheceu o horror das sinistras faxinas de 

certa ilha da Baía do Rio de Janeiro, em que brasileiros eram 

mortos lentamente a pau, por um processo que os povos cris- 

tãos acham tão medonho e indigno, tão contrário à piedade do 

ser humano, que não o admitiram nos matadouros, aplicado aos 

animais, quando todas as corrupções, todos os abusos resultantes 

de durar a responsabilidade dos governantes apenas menos de um 

lustro, se tornaram evidentes, como se tornou certíssimo que era 

uma palavra vã e irônica a efetividade de dar quem sai da admi- 

nistração pública contas do que nela fez; quando se viu o apareci- 

mento de coisas imorais, que levantarão a cólera dos Tácitos e dos 

Macaulays do futuro, lembraram-se todos, então, com saudades 

deste soberano, que recebia com simplicidade, que era paupér- 

rimo e não tinha fausto, que despendia do seu ordenado para 

mandar estudar artistas e moços de promessa, e de quem se pode 

averiguar não só que não roubava, mas que, principalmente, não 

deixava roubar, e que tinha um culto desvelado pelo estudo das 

línguas mortas e que era finalmente um espírito superior, mode- 

rado e cultivadíssimo. 
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Tais foram, senhores, as razões desta preferência. 

A Rocha Pitta coube o nome de outra sala, porque foi o nos- 

so historiador dos tempos coloniais, porque, ao lado de certos de- 

feitos, possui notáveis qualidades como escritor, tais como aquela 

dicção clara, aquela singeleza, aquele vigor, aquele acrisolado sen- 

timento pátrio, que se traduz na admiração ingênua pela feraci- 

dade da terra, pela sua uberdade, e cujo amor por ela se traduz nas 

esperanças do seu porvir. 

Aquele historiador, que descreve tão bem, foi um colono la- 

borioso e dele se pode dizer que, mourejando nas letras em uma 

época, em que elas eram tão poucas nas terras da América por- 

tuguesa, acreditava na grandeza, no desenvolvimento portentoso 

da pátria, com a mesma fé que tinham os rudes latinos na eter- 

nidade, na força e na inquebrantável energia, na futura grandeza 

de Roma, que eles diziam contida naquela promessa escrita nos 

livros sibilinos encerrados nos subterrâneos do Capitólio. 

Chama-se Ruy Barbosa a nossa biblioteca. Tratando-se de um 

vivo, perde o desenhador um pouco de sua liberdade para traçar o 

esboço, mesmo com as linhas mais leves da palheta. É muito cedo 

para fazer sobre este homem notável um juízo imparcial e justo, e 

isto nos impõe a sobriedade das palavras, pois não me parece que 

fiquem bem aqui os lugares comuns do jornalismo, quando faz 

referências à sua individualidade. A sua eloquência ciceroniana, 

porém, a enorme cultura da sua poderosa inteligência e o seu 

vasto saber lhe dão direito a esta homenagem. 

O visconde de Cayrú paira como uma grande e augusta ima- 

gem sobre um dos nossos novos compartimentos, como a sombra 

de uma nuvem azul do céu se vê pairando sobre as águas do mar 

largo. 
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Nenhum brasileiro merece mais do que este os sinais do 

aplauso e do reconhecimento dos seus compatriotas. 

Este estudioso seguro e severo, este homem de imensa capa- 

cidade no assunto de sua predileção, foi, por sua própria nature- 

za, um destes elementos políticos, sólidos pela sua proficiência, 

alheios ao estardalhaço ordinário que revela a fome de evidência, 

que tanto estraga os homens inteligentes de nosso tempo. 

É o dote oratório o engodo da mocidade em que os países 

latinos e a retórica dos nossos homens do século XIX, como a dos 

contemporâneos, vai se tornando uma coisa como a cavalaria an- 

dante, na época de D. Miguel Cervantes, mas é moeda que ainda 

tem, infelizmente, muito curso. 

O nosso sisudo Cayrú, entre os dilúvios da eloquência lou- 

vaminheira, que assediou a vinda de D. João, no meio das cata- 

dupas da eloquência revolucionaria dos tempos 1º Império e do 

período regencial, é como uma inspeção que se levanta, à seme- 

lhança de uma árvore sozinha, imponente e robusta, no meio de 

um matagal mais miúdo. Domina tudo, porque a competência 

segura deste economista, o cálculo infalível deste manuseador de 

números e a celebração poderosa deste estadista fizeram mais pela 

independência do Brasil do que as declamações dos oradores e as 

intrigas dos políticos. Tudo serve às revoluções, tanto José Cle- 

mente Pereira como Gonçalves Ledo, tanto José Bonifacio como 

Januário da Cunha Barbosa; mas acima da resolução oportuna e 

da ação decisiva do próprio Pedro I está a obra de José da Silva 

Lisboa, com a abertura dos portos do Brasil às nações estrangei- 

ras. A questão da independência foi depois dela, uma questão de 

tempo apenas, mas era fatal e lógica, como uma equação mate- 

mática, porque não dependia o problema então do povo brasilei- 
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ro só, mas entrava no realizá-lo o interesse de nações e governos 

mais poderosos do que o de Portugal. 

E aí está, senhores, o que fizemos com os auxílios que rece- 

bemos para o ressurgimento do Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia! 

Se aplicamos bem este produto das ofertas feitas, se gastamos 

com inteligência, se andamos com economia e com discrição, te- 

remos, com a consciência limpa que nos está a animar, de haver 

cumprido, leal e sinceramente, o que era nosso dever, a inigualá- 

vel satisfação de ouvir dos que nos fizeram a dádiva a declaração 

de que era assim que haviam imaginado o emprego dela, quando 

tinham feito o favor de dá-la; no caso contrário, só nos ficará o 

pesar de não ter compreendido o pensamento dos ofertantes, mas 

não o sentimento de que houvéssemos descurado, ou desviado, 

ou faltado àquilo a que nos obrigáramos, e sim apenas a simplici- 

dade da culpa dos que erram de boa fé. 

Discurso do Dr. Braz do Amaral (Revista no 41, de 1915, 

p.12-24, 13p.). 
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Discurso pronunciado na sessão solene de 2 de Julho 

de 1923 do Centenário da Independência nacional na 

Bahia, ao inaugurar-se o novo edifício do Instituto 

Histórico, apelidado – “Casa da Bahia”, 

pelo Dr. Theodoro Sampaio 

 
Exmos. Srs. – Se há momento na vida em que a modéstia 

consente, sem violência à virtude, às expansões de glória, às ale- 

grias do triunfo, é certamente este, meus senhores, em que nos 

congregamos a festejar a Pátria livre e a oferecer-lhe, em homena- 

gem à sua História, este Monumento, no primeiro centenário de 

sua independência. 

Não é vanglória dizer-vos, meus senhores, que esta festa aqui é 

a nossa sessão triunfal. Ela não tem por objeto senão o triunfo: não 

visa outra coisa senão celebrá-lo, engrandecê-lo. Triunfo, sim, é re- 

cordar essa data de 2 de Julho de 1823, memorável sempre e sempre 

viva no coração deste que a não esquece e que sempre vibrou de en- 

tusiasmo ao celebrá-la: triunfo é rever em espírito, ressuscitado pela 

Historia, esse ”Exército Pacificador” a atravessar estas ruas engala- 

nadas, desfraldando bandeiras vencedoras aos ventos da liberdade; 

triunfo é também rever o aspecto da natureza nesse dia, sol glorioso 

saudado por patriotas como um patriota também, sol brasileiro na 

claridade da sua aurora a iluminar-nos a vitória, impregnando-a de 

fulgidos resplendores; triunfo é também, haveis de conceder-nos, 

meus senhores, a inauguração deste vasto edifício, que um pugilo 

de homens ousados levantou e que o povo generoso desta terra, na 

sua justiça e na sua ternura afetuosa, apelidou – “Casa da Bahia” – a 

significar estima e amor, como coisa sua, pois que sua ela é. 
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Não me cabe a mim, senhores, dizer o que a esta Bahia glo- 

rioso, 2 de Julho de 1823, lhe deve o Brasil emancipado. Fa-lo-á 

com o seu peregrino talento e com o seu amor de patriota o Dr. 

José Wanderley de Araújo Pinho, orador oficial: mas não devo, 

entretanto, deixar em silêncio, nesta hora de justas consagrações, 

e de devidos reconhecimentos, os esforços grandes, os sacrifícios 

sem conta que esta obra nos custou até o pé em que se vê, como 

uma homenagem das mais distintas, que à nossa cara terra, no 

aniversário da sua libertação, lhe podíamos prestar. 

E a obra aí está. Vale pelo esforço que nela se empregou: vale 

pelo significado que todos lhe compreendemos: vale pela força 

de vontade que ainda uma vez, entre nós, se afirma no “querer é 

poder”. 

Mas, ao erguer os meus olhos para a Divina Onipotência a 

quem tudo devemos e a quem tudo agradecemos, inclinadas aqui 

todas as vontades num gesto reverente, consintam-me, senhores, 

que eu me volte agradecido também, em nome deste Instituto, 

para aqueles a quem devemos, na realização do nosso tentamen, 

os maiores quinhões da benemerência, quero dizer para o gover- 

no do Estado, que tão solícito e patriótico acudiu ao nosso apelo; 

para o governo federal e o Congresso nacional que tão generosa- 

mente nos ampararam o arrojado desígnio: para os governos dos 

Estados e, entre estes, os do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio 

Grande do Sul, que com maiores donativos contribuíram: para 

as colônias estrangeiras, aqui domiciliadas, que tão gentilmente 

acolheram e bafejaram a nossa ideia; para S. M., o rei dos belgas, 

que nos honrou com o seu donativo: para a imprensa pelos seus 

órgãos mais acreditados como A Tarde, pelo seu apoio ilimitado 

e caloroso, mas, principalmente, a desafiar toda a nossa gratidão, 

para a generosidade sem limite deste bom povo baiano, que nos 
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assiste, incessante, com o seu concurso inestimável, com o calor 

da sua simpatia, com a estimulante munificência de que se che- 

gou até a fazer-se emulação. 

Porque calar aqui episódios que nos honram e que nos ilus- 

tram a história dessa arrojada tentativa, hoje realidade maravi- 

lhosa, como jamais se viu neste país? Pois saibam os que amam 

esta terra e se empenham pelo seu futuro e seu progresso moral 

que, nesta emergência, se nos depararam gestos de mui nobilian- 

te e surpreendente generosidade, vindos dos mais altos aos mais 

humildes na escala social. Tivemo-los de nacionais e de estran- 

geiros Cavalheiro houve que, ao subscrever grossa quantia, nos 

dissesse – “não ficarei nisto, chegada a vez de subscrever com os 

meus patrícios”. Gentil senhorinha, aqui bem conhecida pelo seu 

amor à caridade, ao entregar-nos o seu valioso donativo, fê-lo 

com estas palavras confortantes, lançadas no subscrito – “para 

grandes empresas corações audaciosos”. Cavalheiro, que, modes- 

to, se oculta, envia-nos o seu avultado auxílio com estas simples 

palavras – “um português”. Outro estrangeiro, que nem mesmo 

a nacionalidade denuncia, no seu donativo, fá-lo com esta mani- 

festação de simpatia – “um estrangeiro que muito apreciou as fes- 

tas de setembro”. Da infância das escolas chegam-nos listas com 

pequeninas quantias subscritas de que ela contente se privou em 

suas guloseimas. Até dos presos da cadeia pública vem-nos lista 

com expressiva demonstração, como esta – “... esquecidos embo- 

ra, mas não impedidos de concorrer para a “Casa da Bahia”. Não 

lhes tínhamos distribuído listas de subscrição. 

Manifestações deste gênero, meus senhores, nos encheram a 

alma de confiança. O apoio público, que jamais nos faltou, deu- 

nos a coragem precisa para vencer e triunfar. 
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E vencemos e triunfamos; e aqui está esta “Casa da Bahia”, 

templo erguido à sua História, palácio majestoso, como nenhum 

outro instituto do mesmo gênero no país o possui. 

Mas deverei, por ventura, atento à modéstia de nós todos 

que, nesta empresa, empenhamos energia, vontade, deliberada 

resolução. Silenciar sacrifícios, devotamentos que tudo isto nos 

custou essa empresa arrojada? 

A bem da verdade e da História não o devo fazer. Cederei 

embora às injunções da modéstia; deixarei em silêncio a parcela 

de mérito que a cada um de nós possa caber; não me consente, 

porém a justiça, nem ofenderei a modéstia do mais afanoso, do 

mais incansável dos nossos companheiros de lida, o nosso secretá- 

rio perpétuo, o Sr. Dr. Bernardino de Souza, se eu aqui o declarar, 

como declaro solenemente, o verdadeiro autor de tão assinalado 

empreendimento. (Palmas prolongadas). Pertence-lhe o plano de 

ação; a ele, cabem-lhe a intensidade da propaganda, as conferências 

públicas nas diversas zonas do Estado, viagens a angariar donativos; 

a ele todo o zelo, ao calor do qual a ideia se transformou nesta es- 

plêndida realidade, que contemplamos. Não lhe regateamos aqui 

as provas do nosso reconhecimento, pois lhe cabem inteiras as hon- 

ras desta gloriosa jornada de que todos nos orgulhamos. 

No nosso lado, porém, meus senhores, o voto empenhado 

em prol da Pátria e do seu passado só em parte está aqui satisfeito. 

Valha a completá-lo, neste edifício, o espírito de sincero patriotis- 

mo, de devotamento que, como um facho ardente, inextinguível, 

nos ilumine os desígnios, nos norteie os passos para a glória. 

Aqui, sob este teto, diante dos espécimes colhidos da nossa 

natureza, tão rica, tão vária, tão exuberante nas suas galas incom- 

paráveis a ciência nos ensinará a amar ainda mais a Pátria e a 
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crer firmemente nos seus destinos. Aqui, o geólogo, o geógrafo, o 

naturalista nos dirão o que de possibilidade sem conta nos depara 

essa natureza por aí além, convidando-nos ao trabalho, que há 

de fazer deste século presente o século do Brasil, pelo surto do seu 

progresso econômico, que o mundo há de admirar. 

Aqui, a História cultivada como uma lição de verdade, do 

bem e do belo, nos deparará, aos nossos olhos maravilhados, 

como essa Heroína dos seios titânicos, a Bahia, correspondendo aos 

ideais, cimentados com o seu sangue em Pirajá, não desmentiu 

jamais ao seu passado e como ela, com a fama do seu nome, com 

o valor dos seus filhos, com o saber dos seus homens de Estado, 

com a eloquência dos seus oradores parlamentares, com a prodi- 

giosa e onímoda ascendência de intelecto de um Ruy Barbosa, 

encheu todo um século da vida nacional, hoje transcorrido. 

Aqui nos ensinará a História como julgarmos vultos e su- 

cessos humanos com serenidade e justiça, e no meio dos livros, 

“imortais silenciários, no dizer de Spalding, que falam somen- 

te quando consultados”, no meio dos despojos do passado, aqui 

piedosamente recolhidos, a nos dizerem o que a História nos diz 

ou a nos confirmarem o que Ela diz, aprenderemos a ser bons 

cidadãos ao serviço da Pátria. 

Aqui, sob o império, do dever moral, sem paixões, sem vi- 

lanias, saberemos achar, entre os nossos próprios inimigos a que 

outrora combatemos, qualidades que o nosso antagonismo pa- 

triótico então lhes negou: saberemos distinguir em Madeira de 

Mello, através da sua rude e frustra pertinácia, a firmeza d’animo 

com que manteve intangível o brio do militar português. 

Aqui, senhores, sem revoltas, nem sombras de ressentimento, 

em face dos heróis de Pirajá, dos próceres nacionais dessa jornada 
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gloriosa, dos Calmons, dos Pires de Carvalho e Albuquerque, dos 

Argollos, Bulcões, Montesuma e Rebouças, perante a memória 

de um João das Botas, de um Souza Lima e de um Labatut, nós, 

brasileiros e portugueses, nos estreitaremos em sincero e fraternal 

amplexo, como membros de uma mesma família, cindida apenas 

para a vida autônoma e independente de cada parte. 

Aqui os sucessos que evocarmos, não revivem rancores, não 

pedem vindictas: edificam e nos conduzem. Joana Angélica, a pri- 

meira vítima imolada, não é uma Carlota Corday, será, porém, 

sempre uma imagem da firmeza da fé, virtude da pureza violada 

que se defende, Maria Quitéria, a corajosa sertaneja, não é uma 

Joanna d’Arc, mas na sua memória prestar-se-á sempre culto ao 

ânimo varonil da mulher baiana a disputar aos soldados o seu lu- 

gar na fila gloriosa dos combatentes. No mestiço brasileiro, que, 

em mais de dois terços, constitui o grosso desse “Exército Paci- 

ficador”, que memoramos, prestar-se-á culto ao “soldado desco- 

nhecido”, ao heroísmo obscuro que é o apanágio do povo. 

É assim, senhores, com esse largo espírito de fraternidade, 

com esse culto à virtude, simbolizada naqueles que com o seu 

sangue nos asseguraram a liberdade a independência nacional que 

havemos de dizer, com justo orgulho, a Tiradentes, a Frei Caneca, 

aos aqui executados em patíbulo em 1799, que os mártires do 

ideal da Pátria estão vingados. Seja essa a nossa Vitória. 

 

Discurso pronunciado na sessão solene de 2 de Julho de 

1923 do Centenário da Independência Nacional na Bahia, ao 

inaugurar-se o novo edifício do Instituto Geográfico e Históri- 

co da Bahia, apelidado – “Casa da Bahia”, pelo Dr. Theodoro 

Sampaio. (Revista no 48, de 1923, p. 320-324, 5p.). 
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Sessão magna aniversaria 

de 3 de maio de 1924 

 

 
Discurso do dr. Theodoro Sampaio, 

presidente do Instituto 

 
Exmos. Srs. 

É a primeira vez que, em obediência à disposição regulamen- 

tar, se realiza nesta casa uma sessão solene de aniversário da fun- 

dação deste Instituto. 

Estamos, pois, em solenidade regulamentar em que, por estas 

provas, de afetos de todos nós, revivemos saudades, rendemos ho- 

menagens à memória dos que, no ano transcorrido, a morte nos 

levou. É dever sagrado que timbramos e cumprir tão fielmente 

quanto à lei no-lo determina. 

Preceda, porém, aqui a essas afetuosas recordações dos con- 

sócios idos, a manifestação, ainda uma vez reiterada, da nossa 

gratidão ao povo do Brasil, a nacionais e a estrangeiros, às insti- 

tuições de todo o gênero e aos indivíduos, ao Governo Nacional 

e aos dos Estados, aos Municípios, a todos, enfim, que, por seu 

generoso concurso, nos ajudaram a elevar este monumento co- 

memorativo de 2 de Julho de 1923, tributando às ciências este 

suntuoso abrigo. 

Não esquecerá certamente a Bahia essas provas de solidarie- 

dade afetuosa que de todos os pontos deste país lhe chegaram e 
 
 

69 



 

 

 

 

 

 

 

que ela recebeu, por intermédio deste Instituto, num apelo pa- 

triótico, abnegado e tão bem sucedido como não há memória de 

outro entre nós. 

Temos fé em como este monumento não falhará aos seus fins, 

nem fugirá ao seu destino. Nele, já o dissemos uma vez, a Histó- 

ria terá o seu culto, como homenagem ao passado, assim como a 

Geografia, nas suas sugestões práticas de iniciativa humana, terá 

o acolhimento e prestígio de quem mais de perto colaborará na 

feitura de nossos destinos. 

A História nos dirá qual o nosso esforço em outrora para 

constituir esta nação e o que poderemos colher das suas lições 

para erguê-la em grandeza moral. 

A Geografia nos indicará a senda da prosperidade e, com as 

ciências correlatas, nos auxiliará a preparar esse futuro que se nos 

prenuncia grandioso dadas as proporções dos bens com que nos 

dotou a pródiga Natureza. 

História e Geografia alimentam-nos a seiva patriótica e nos 

impelem para a grandeza nacional. 

Elas são como a luz a alumiar-nos o destino; elas despertam 

energias na alma do cidadão e tanto basta para que aqui, neste 

templo, as cultivemos com amor e verdade. 

Ninguém, sem se extasiar, contempla o imenso quadro da 

Natureza, que é o Brasil, tão vário, tão extraordinário nas suas 

proporções, tão surpreendente, mal se lhes rasga na vastidão ig- 

norada dos seus sertões o véu misterioso; tão sublime nos seus 

aspectos todos, dos seus mares, dos seus imensos caudais, dos seus 

montes sublevados, das suas campinas de sob os trópicos, ergui- 

das em altitude para o céu mais doce, da sua flora inexcedível! E 
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de sua fauna incomparável. Quem, a contemplar tudo isso, não 

advinha uma imensa reserva do futuro da humanidade a aguardar 

aqui a sua vez? Quem não prevê o grande papel que há de vir a 

caber no mundo ao povo que o habita? 

Estou aqui a falar-vos, meus senhores, com o mesmo senti- 

mento de verdade e de entusiasmo, que experimentei uma vez, 

quando, a viajar sertões do Norte e do Sul deste país se me de- 

pararam cenas de surpreendentes efeitos e, por entre galas sem 

conta, os aspectos vários desta terra tropical. 

Céus e terra, inundados de luz, e tudo palpitando de vida ao 

calor genésico do Sol criador! 

Sob este aspecto, vi nas suas linhas onduladas, tão extensas 

como a do próprio horizonte, as campinas do Sul, que os grandes 

tributários do Paraná atravessam, drenando para o Ocidente; as 

suas lombadas largas, vestidas no tom alourado das gramíneas, e 

entremeadas de bosques que são como vergeis, assinalando nas bai- 

xadas o curso d’agua ao longe da planície; vi os bosques de pinhei- 

ros, em massa espessa de verdura, uma nas essências, tão a caráter 

dessas plantas sociais estendidas pelos vales a perder de vista em 

esplêndido contraste com a planura, onde, com os troncos eretos 

das gigantescas umbelas, assinalam a orla ondulante da campina. 

Vi o tumultuar das águas e ouvi o vozear das catadupas repe- 

tidas, onde os tributários da Prata se despenham à planície lon- 

gínqua de sua vassalagem, onde denunciam energias, avolumam 

possibilidades, desafiam as iniciativas do homem e fazem coro 

perene com os grandes saltos que, por essas bandas, são os marcos 

inamovíveis da nossa fronteira dilatada. 

Não são menos surpreendentes nos seus aspectos naturais as 

terras altas de São Francisco que vizinham com as da bacia do Pa- 
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raná em território mineiro. Descreve-as Augusto de Saint Hilaire 

que acabava de percorrer zonas de matas em encosta de serra, com 

uma vasta chapada com sucessão de campinas em morros ondu- 

lados, no meio dos quais aparecem rochedos escalvados, enegre- 

cidos e onde em todos os vales e grotões há sempre capões de 

matas, índice certo da existência de água corrente. O observador 

está a 700 e 800 metros sobre o mar: mas a Serra da Canastra, que 

lhe limita pelo Oeste o horizonte em parte, com as suas encostas 

a prumo, como se fora um gigantesco bastião, ascende a 1280 

metros de altitude, e gea no inverno nos seus campos de cima. 

Desça-se, porém, vale abaixo, face ao Setentrião, a vizinhar- 

se da Pirapora ou da confluência do rio das Velhas, o Guaycuhy, 

dos selvagens, o aspecto da natureza não muda radicalmente, 

ainda que distante daquela outra umas oitenta lagoas; muda em 

detalhes sem perder jamais o caráter desses planaltos continentais 

a 600 ou 700 metros sobre o nível do mar. 

De ponto eminente sobre essa confluência, consintam, meus 

senhores, que eu me repita a mim mesmo, pois gozei já uma vez 

da beleza empolgante de um horizonte inteiro, nessa região, a 

morrer nas últimas dobras azuladas dos contrafortes das serranias 

circundantes. 

O Rio São Francisco, serpeando lá embaixo, é como uma 

fita de prata aos nossos pés, espelhando o Sol, a cada aberta 

entre nuvens, que passeiam sombras negras, vagarosas pela pla- 

nície. 

O relevo do solo, o relevo geral, é ainda o de uma exten- 

sa chapada que os rios sulcaram profundamente, mas que, nas 

linhas de cumeadas de um lado e de outro, denunciam que já 

foram parte de um mesmo todo. Trechos que são da mesma cha- 
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pada, essas mesopotâmias de relevo idêntico, entre um e outro 

rio, entre um e outro tributário, ostentam nos seus cimos trechos 

curtos, desordenados, de serras escalvadas de um tom vermelho, 

sobressaindo na cor pardacenta da grama, que cobre os altos. Pi- 

cos amindados, agudos, de mais de cem metros de altura, como 

se foram outras tantas pirâmides dos Faraós, adquirem tal relevo 

sobre esse embasamento estendido em forma de mesa, que em- 

prestam à paisagem o encanto misterioso dessas regiões antigas, 

teatro de civilizações desaparecidas. 

A riqueza, entretanto, exubera no solo e nas águas, na mata 

estendida como uma faixa verde ao longo da corrente e apenas in- 

terrompida aqui e ali por um tributário que conflui, ou por uma 

cultura em torno de prédio rústico, ou por um povoado cujos 

tetos vermelhos a torre branca do campanário assinala ao longe, 

como exubera também nos campos alourados de além mata, onde 

o gado, à solta, faz a fortuna do pegureiro quase sem trabalho. 

O ouro, o diamante, chamarizes de outrora dessas regiões 

apartadas, já não absorvem as ambições do sertanejo; quedam-se 

nas dobras dos terrenos secundários, empinados ao oriente, onde 

os exploram poderosas empresas estrangeiros. 

Por exceção, por efeito de uma nostalgia do passado, é que a 

cobiça do próprio garimpeiro ainda os colhe nos poços, nos cas- 

calhos e grupiaras que ele já tantas vezes lavrou. 

Descendo o S. Francisco, navegando a vapor na sua maior se- 

ção desimpedida de 1370 km, das quais, 893 em território baiano, 

abaixo da foz do Carinhanha, o que se perde gradualmente em 

altitude nesse imenso planalto, ganha-se em calor com a maior 

proximidade da Equinocial, e o solo, conquanto da mesma cons- 

tituição geológica e do mesmo relevo pelo monte, depara-se-nos 
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mais seco, menos úmido e de contínuo açoite pelos ventos ge- 

rais; mas então os rios da margem oriental, os que ficam do lado 

donde sopram esses ventos rijos, já não guardam todo ano a água 

um tanto escassa das suas fontes e somente os maiores tributários 

da margem oposta, Carinhanha, Corrente, Rio Grande, são rios 

perenes, resistindo aos calores estivais, e drenando grandes tratos 

do território da Bahia até a fronteira Goyana “Sobre uma parte 

considerável destes 1370 km do rio navegável, a paisagem – diz 

o eminente Milnor Roberts –, é notavelmente pitoresca e bela, 

variada como é pela sucessão de montanhas e serras, ora próxi- 

mas, ora distantes, de prazenteiras ilhas e da magnífica superfície, 

semelhante a um lago, que apresenta o largo rio”. 

E, todavia, meus senhores, o vale do São Francisco com um 

tão grande caudal ao meio é uma região de terras secas na quase 

metade de sua extensão. A beleza dela com os seus contrastes não 

desfaz jamais em quem o visita a impressão de um país desolado, 

tão frequentes, tão prolongadas são as calamidades da seca sob 

um céu abrasado, donde não cai sequer uma gota d’água por anos 

sucessivos. São índices das regiões flageladas que atravessam os 

numerosos tributários na metade setentrional do vale, rios secos, 

que mal conservam nas suas embocaduras uma pouca d’água sa- 

lobra, lixívia concentrada que animal algum suporta beber. 

A população sequiosa acumula-se então ao longo do rio 

principal que aqui é como o Nilo na orla do deserto africano e 

lavra a terra escassa do lameiro das margens e lavra as ilhas alu- 

viais, onde a umidade ainda lhe compensa o esforço reiterado 

e paciente. 

O leito dos canais a seco das ipueiras, que a vazante aban- 

donou, dos afluentes reduzidos a sulcos ressequidos, o sertanejo 

vai lavrando também, com assentar nele a sua cultura de vazante 
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na perseguição insistente de um resto de umidade, que a secura 

do ar ainda não lhe arrebatou. A cultura assim é mínima, porque 

também o solo é breve; mas é a que basta ao viver sóbrio dessa 

gente habituada ao açoite das calamidades. 

A beleza da terra encanta por vezes, meus senhores, a riqueza 

dela surpreende não raro aos mais exigentes; mas essa terra está 

bem longe de ser uma Terra da Promissão, se lhe não acode com 

energia inteligente o trabalho do homem selecionado deste meio, 

com as suas qualidades apuradas ao açoite das provações. 

Sim, nem tudo entre nós é sertão bravio como esse do S. 

Francisco das terras adustas do Noroeste. Temos na zona litorânea 

o solo inigualável de fertilidade, à sombra da mata virgem, mais 

rica e mais bela de sob os Trópicos. Temos essa terra do massapé 

inesgotável, onde a civilização nossa hauriu forças com que hoje 

se nos apresenta em galas: temos o mar largo que nos rasga, nos 

estuários dos rios que não secam, amplas baías e inúmeros portos: 

temos variedade de matérias-primas, como poucos a possuem; 

temos, na riqueza mineral, possibilidades tão grandes que não sei 

se haverá no mundo quem tanto possua. 

Mas a terra baiana, a despeito disso, não passará de uma terra 

pobre se a não assistir o nosso esforço inteligente, a nossa vontade 

deliberada de colaborar com a natureza. 

Primeiro que tudo, a conseguir este fim, mister se torna co- 

nhecer a terra e estudá-la com mais amor e empenho. Não o te- 

mos feito até aqui com a técnica e com a turquesa de vistas que 

o caso requer. 

Nesta casa, certamente, não é mister encarecer o valor, para 

o progresso econômico e administrativo do Estado, de um bom 

mapa geográfico, segundo os métodos modernos. 
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Entretanto, alguns fatos, quero aqui citar-vos, que bem o 

ilustram e lhe explicam a valia incontestável. 

A guerra de Canudos, em 1896, comoveu o país inteiro e 

obrigou a marchar, através das ínvias caatingas do Nordeste so- 

bre o Vasa-barris, forças federais e estaduais contra as hordas de 

fanáticos do famigerado Antonio Conselheiro. No Ministério da 

Guerra, porém, e este é o nosso caso, ignorava-se ainda em que 

ponto desses sertões ficava a cidadela do fanatismo assanhado. 

Pediram informações e, para São Paulo, onde então me acha- 

va, endereçaram-me pedido por intermédio do Presidente do 

Estado, e tive então que atendê-lo, pondo em contribuição um 

mapa inédito de que forneci varias copias. 

Assim também foi o caso do célebre meteorito do Bendegó, 

quando foi do seu transporte dos nossos sertões para o Rio de 

Janeiro, por intervenção do sábio Orville Derby na Socieda- 

de de Geografia. Tinha-se perdido a noção da localidade cujo 

nome, na relação de Von Martius, se dava com a grafia de Ben- 

digo em vez de Bendegó, assim me comunicara o sábio geólo- 

go, em carta expedida para a Cachoeira do Sobradinho, no São 

Francisco, onde então me achava, a inquirir por esclarecimentos 

a respeito. 

Dei-lhos por carta que depois publicou em relatório sobre 

o meteorito e, com esses esclarecimentos, é que se encaminhou 

à Comissão, encarregada de transportar para o Rio de Janeiro o 

precioso e sidéreo fragmento, perdido nas ribas do Bendegó, que, 

desde 1818, ninguém mais, sem as luzes do sábio alemão, tornou a 

visitar. Estava apagado da carta geográfica do país. Nenhum mapa 

da Bahia, dos poucos então existentes assinalava entre os afluentes 

da direita do Vaza-barris, esse obscuro riacho do Bendegó. 
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Ainda é bem recente, meus senhores, a Luta fratricida, em- 

penhada nos nossos sertões ocidentais, em torno de povoado da 

Barra do Mendes, tão de súbito entrado em notoriedade. 

Ninguém o tinha visto assinalado numa carta geográfica. Co- 

nheciam-no os sertanejos convizinhos da Chapada Velha, famosa 

nos anais diamantinos, e era quanto se sabia desta improvisada ci- 

dadela, oculta nas quebradas dos montes de Assuruá. Buscavam-na 

com empenho os que, por seus deveres militares, deviam submetê- 

la ao regime da legalidade; buscavam-na os jornalistas, afeitos ao seu 

mister de bem informar o público. Buscavam-na os responsáveis 

pela ordem e segurança do Estado, e do longínquo povoada não 

se encontrou senão em mapa inédito, pouco conhecido, a posição 

respectiva com as suas poucas estradas ordinárias de acesso. 

O Exército Nacional e as forças estaduais não sabiam como 

acometê-lo, se plantas não havia onde arquitetar um plano de 

ataque! 

Não devo insistir neste argumento a demonstrar que um dos 

empenhos maiores deste Instituto, junto dos poderes públicos, 

é o de conseguir o estudo geográfico do nosso vasto território e 

simultaneamente a sua geologia que nos revelará os segredos de 

tantas riquezas ignoradas. 

Creio que entre os estados brasileiros da costa atlântica ne- 

nhum há mais desconhecido na sua geografia e geologia do que 

o da Bahia. 

São, meus senhores, mais de 570 mil quilômetros quadra- 

dos, com um hiato na geografia do país! Governo algum, bem 

orientado, consente que perdure este estado de coisas, empecen- 

do inativas, dificultando soluções de problemas dos mais vitais na 

economia nacional. 
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Estou certamente aqui a repetir o que já todos conhecem e o 

que é das sinceras aspirações dos espíritos mais cultos desta terra; 

mas, senhores, repetir neste momento, longe de enfastiar é abrir 

veredas novas à oportunidade; é dar acesso pelo intelecto às realiza- 

ções desejadas; é o “clama itaque” dos convencidos e abnegados. 

Não nos faltam, mercê de Deus, para geografia militante, os 

bons elementos de campanha, elementos de eficácia demonstrada 

e reconhecida. Quem os tem, como a Bahia tem, não mendiga 

alheias competências. Eu podia citar-vos, por exemplo, Arnaldo 

Pimenta da Cunha, que pelo Acre, pelo Purus longínquo na fron- 

teira peruana, ao lado de Euclydes da Cunha, soube pela ciência, 

pela dignidade e firmeza na resistência ao meio, inscrever nos 

anais da engenharia nacional um feito heróico, orgulho do brasi- 

leiro, em face da impertinência estrangeira. Eu poderia citar-vos 

outros se não temesse ofender, entre os de mérito reconhecido, 

quem, por meu olvido, aqui devesse ser citado e fosse esquecido. 

Preparemo-nos para a luta incruenta das competições eco- 

nômicas com armas que nos garantam a vitória, na ciência, na 

iniciativa, na solidariedade patriótica. Conhecer bem a nossa pró- 

pria terra; atuar com descortino apertar os laços da nacionalidade, 

pelo intercâmbio das ideias e dos sentimentos entre brasileiros, é 

certamente vencer, é triunfar, é impor-se à simpatia universal. 

Este Novo Continente, em que somos dos primeiros povos 

pela população e pela riqueza, tem-no a gente da velha civilização 

ocidental como o refúgio da liberdade e sede de nascentes demo- 

cracias. Muitos são os que deste lado do Atlântico nos disputam 

as preferências da Europa aitada e febril. 

O emigrado, que vem fugindo da anarquia e da miséria, pro- 

cura deste lado a paz e o trabalho, e procura-nos, a nós, porque 

vê que sentimos nos músculos a seiva do porvir. 
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Há, deve haver em nós algo de superior ao meio, que ele tro- 

cou pelo nosso meio e, nesse quid superior, é que cumpre se firme 

por maneira positiva a preferência com que ele os distingue. De 

nenhuma maneira poderemos atrair individualidades úteis, forças 

vivas pelo intelecto e pelo braço, que conosco se aliem, sem que 

nos aparelhemos à altura dessa necessária e já hoje indispensável 

aliança. 

Função de governo bem orientado é prover nesse aparelha- 

mento o que, em boa parte, ainda nos falece. Ao governo que, 

entre nós, em tão boa se inicia e para quem se voltam todas as 

vontades esclarecidas e todas as esperanças patrióticas desta terra, 

não me atrevo a pedir se não o que já se vê dos seus primeiros 

passos na rota, que leva certeiro ao alvo do futuro. 

À prosperidade da Pátria e à grandeza da Bahia! São os nossos 

votos nesta data memorável! 

Velas ovantes aos ventos do futuro, meus senhores, como 

aquelas que, no passado, a 3 de Maio, quatro séculos atrás, em 

Porto Seguro, nos trouxeram a civilização nos braços da Cruz! 

(Applausos prolongados) 

 
Sessão Magna Aniversária de 3 de maio de 1924 – Discurso 

do Dr. Theodoro Sampaio (Revista no 49, de 1924, p. 385-373, 

9p.). 
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Discurso conferência, do Prof. Dr. Pinto de Carvalho, 

por ocasião do cinquentenário do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, em 13 de Maio de 1944. 

 

 
Insigne a honra que me cabe hoje de falar-vos em nome e em 

desvanecedora representação do INSTITUTO GEOGRÁFICO 

E HISTÓRICO DA BAHIA, que integra nesta data o seu pri- 

meiro cinquentenário; o que vale dizer, cinquenta anos de inde- 

fessos labores e de utilidade benemérita. 

 

 
O Insituto 

Realmente, foi a 13 de Maio de 1894 que, no salão nobre do 

extinto Grêmio Literário, sito à Rua Chile, naquela ocasião Rua 

Direita do Palácio n. 29, foi solenemente instalado, cuja vida não 

teve mais interrupção até o dia de hoje. 

Efeméride notável e de alto valimento, que bem merece ser 

rememorada com um pouco mais de minúcias, conquanto esbo- 

çada apenas em suas linhas gerais, que convém posta muito em 

relevo e gravadas para sempre na memória, dos baianos, como se 

esculpidas na perenidade do mármore, alvo como a pureza, ou do 

bronze, rijo como a própria força. 

Foi na mente do Cons. Tranquilino Leovigildo Torres que re- 

pontou a luminosa ideia da criação do Instituto. E foi, por isso 

mesmo, em sua residência, ao largo 2 de Julho n. 60, hoje Praça 
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Duque de Caxias n. 29, que se reuniu, a convite seu, o primeiro 

pugilo de cultores das ciências geográfica e histórica, os quais re- 

digiram, com data de 5 de Maio de 1894, a carta-convite, a ser 

dirigida a quantos se pudessem interessar pela fundação de um 

organismo científico e cultural nos moldes deste Instituto. Carta 

que era subscrita, – cumpre não esquecer os nomes desses bem- 

aventurados criadores da nossa Casa, – por: – Cônego Ludgero dos 

Humildes Pacheco, Antonio Calmon Du Pin e Almeida, Tranquili- 

no Leovigildo Torres, Braz Hermenegildo do Amaral, Manuel Pedro 

de Rezende, Olavo de Freitas Martins e Luiz Antonio Filgueiras. 

Dos quais ainda vivem, para felicidade nossa, o grande professor 

de historia de tantas gerações Dr. Braz do Amaral e o respeitável 

Dr. Manuel Pedro de Rezende. 

Permiti interrompa, por alguns minutos, este escorço, que 

estou me esforçando por traçar em linhas, dos primeiros alentos 

da nossa existência doméstica, para contentar os comovidos im- 

pulsos do meu espírito, evocando, com o devido carinho, a vene- 

randa figura do Cônego Ludgero dos Humildes Pacheco, primeiro 

signatário da carta documental. 

Um dos maiores atrativos de quando se fazem escavações no 

passado está, justamente, nesse aflorar na retentiva do pesqui- 

sador de figuras representativas e culminantes do pretérito, re- 

lacionadas, mais ou menos diretamente, com as recordações de 

acontecimentos ou impressões intensamente pessoais. É como 

se houvesse o milagre da inesperada ressurreição de entes que, 

durante o transcurso de nossa vida, tiveram, não somente con- 

tacto imediato conosco, mas principalmente certa participação 

em nossa própria historia e quiçá se não influencia, de uma ou de 

outra ordem, em nossos destinos de homens. 
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Confortadores reencontros com essas criaturas que conhe- 

cemos muito, mas que desapareceram do convívio de todos nós. 

Revivem um instante: – e com elas, no enlevo de tornar a vê-los 

pela imaginação melancólica e sonhadora, fervilham-nos dentro 

dos cérebros recordações, passando-nos diante da visão mental 

infinidade tempo..., mas que se tornam presentes pela ação mi- 

raculosa da ressurreição a que aludo. Cerramos, então, os olhos 

e pomo-nos a ver como se verdadeiras, as caleidoscópicas repre- 

sentações de inúmeras coisas preciosas, ou simplesmente emocio- 

nantes, que se passaram nos horizontes longínquos e já brumosos 

da vida que se foi... 

Sensações quase místicas de saudades e de reminiscências, 

que embalam e adormecem voluptuosamente o espírito e enter- 

necem docemente o coração. 

Ressurreição de mortos muito amados ou de personalidades 

marcantes, que se faz à luz das rememorações evocativas, que em- 

prestam vida, ainda que abstrata, a quem já de há muito se despe- 

diu das galanices terrenas. 

Bem se houve o inspirado Bilac anunciado não ser a morte 

mais do que simples ilusão e a vida indestrutível e eterna, ao tra- 

duzir para o entendimento dos homens o significado mirífico dos 

Sinos da Ressurreição: – “Homens, a morte é uma ilusão. Só a vida 

é verdadeira e eterna! Nem só os deuses ressuscitam, à clara luz da 

manhã, depois da noite do suplicio e do opróbrio... Todos ressus- 

citam e tudo ressuscita: – deuses e vermes, criadores e criaturas, 

plantas e animais, estrelas e insetos, aves e pedras”. – “Aquilo a 

que dais o nome de morte, é uma síncope ligeira: – também o sol 

desaparece todos os dias aos vossos olhos. Homens, amai a vida, 

que é eterna! Se a morte não existe, também não existe mágoa... 
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Vós que sofreis, vós que vos rebelais, vós que amaldiçoais o dia 

em que nascestes, vós que vos tendes como os deserdados e os 

órfãos dos bens da vida, – amai e esperai”! É o que cantam, bem 

teve razão Bilac, as álacres vozes dos sinos da Ressurreição” Bim- 

balham e repicam, tinem e tintinam, enchendo os leves ares de 

notas cristalinas e sonoras, como se fossem risos de criancinhas ou 

vozes mansas de virgens, somente para convencerem os homens 

de que nada morre definitivamente e de que tudo ressuscita ou 

pode reviver, quando menos na lembrança dos que sentem e não 

esquecem! 

Pois é à luz dessa fantástica ressurreição que evoco a figura do 

Cônego Ludgero, como o chamávamos todos, que desperta em 

mim os ecos de uma serie de outras personalidades de escola, que 

constituíram o ambiente em que se formou e foi criando asas a 

minha estudiosa e tranquila meninice. À frente de todos, como 

natural, o vulto excelso de meu Pai, o Professor Luiz da França 

Pinto de Carvalho, o tipo mais completo e mais próximo da per- 

feição de que tenho conhecimento, do educador e do mestre. Ao 

seu lado, em majestoso séquito, os que me ensinaram os meus 

primeiros princípios: – Manoel Carlos Devoto, Leopoldino Tantú, 

Padre Marciano, Alfredo Devoto, Machado de Oliveira, Gustavo dos 

Santos e, por final, o Cônego Ludgero, que foi aqui o motivo desta 

comovida evocação de mortos. 

Estou a vê-lo, manso, evangelicamente mansueto, sempre 

sorridente e bom, sem hiatos de cólera ou rabugice, a ensinar 

historia e geografia a jeito de quem nos contasse episódios de 

atraente romance, profundamente querido por discípulos e com- 

panheiros. Largamente tolerante e compreensivo, representava 

o protótipo do sacerdote de vistas amplas e horizontes vastos, a 
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antítese do padre acrimonioso e rebarbativo, rixoso e pervicaz, 

opiniático e inconversável, à quisa do Abade Lantaigne, o obce- 

cado contraditor do filósofo Bergeret, da fantasia do mestre dos 

mestres Anatole. 

Esse ultrarrápido carvão que bosquejo do meu amado pro- 

fessor e amigo vale também por história: – muito a propositado, 

por conseguinte, em discurso nesta Casa, que é por excelência o 

palácio da História da Bahia. Será, até, a parte mais interessante 

da historia, a que se refere à quota emocional dos acontecimentos 

dos acontecimentos e das personalidades. 

Todos os inumeráveis trabalhos sobre a vida, as glórias e a 

queda do grande Napoleão, com descrições de batalhas surpreen- 

dentes, de estratégias inconcebíveis, de movimentos fantásticos, 

mais ainda com a lembrança de governo que ele foi, – não vale- 

rão, talvez, nesse ponto de vista, uma simples página, ardente e 

comovida de L’Aiglon de Rostand. 

Pois foi o Cônego Ludgero o primeiro signatário da carta- 

convite, que deu lugar à reunião de 13 de Maio, na qual se assen- 

taram os alicerces do nosso brilhante Instituto. 

Abriu a sessão instaladora o Professor Braz do Amaral, que 

pronto passou a presidência ao Cons. Tranquilino Torres, o ver- 

dadeiro idealizador da fundação deste núcleo de trabalho, de es- 

tudo e de cultura. 

Fez-se então a escolha da primeira mesa diretora do Instituto, 

composta pelos nomes, que não podem deixar de ser vitoriosa- 

mente relembrados, de: – Tranquilino Torres, presidente, José Fran- 

cisco da Silva Lima, Salvador Pires de Carvalho, Antonio Calmon, 

Glicerio Veloso, Bernardino Bahia e Braz do Amaral, único sobre- 

vivente dessa esplendente plêiade de homens cultos. 
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Daí por diante, até os dias contemporâneos, vive e viveu mui- 

to bem o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, tornando- 

se, como houve quem escrevesse: – “O guarda tutelar do nosso 

passado, representante, sem o perceber, do pensamento nacional, 

guarda de preciosos documentos, força no meio intelectual da 

Bahia, possuidor de valiosíssimo patrimônio, com decisiva influ- 

ência da nossa civilização”. 

Teve, logicamente, momentos felizes e outros amargurados, 

entusiasmos e desalentos, no correr dos tempos. Nunca os teve, 

os desânimos e desilusões, quanto à inabalável fé nos seus desti- 

nos, nem no que toca aos seus valores estudiosos e culturais: – 

mas no que se refere aos elementos materiais de existência, à parte 

econômica e financeira. 

Foram transportados, ainda assim, todos os obstáculos. E o 

Instituto venceu em toda a linha, sem quebra do seu prestígio, 

antes com crescente préstimo nos seus trabalhos e ascendente fir- 

meza nas suas posses. 

Andou, qual inquilino pobre, por salas cedidas por emprésti- 

mo. Mas conseguiu ter prédio, próprio, ali, no Terreiro de Jesus, 

onde possuiu a primeira arrumação condigna, mas que foi um 

dia devorado pelas chamas, com parte da sua carga de preciosida- 

de e documentos. 

Não importou, porque reviveu neste palácio, onde assentou 

a sua tenda definitiva, onde se guardam as suas alfaias, onde se 

acumulam documentos insubstituíveis e valiosos testemunhos do 

passado: – magnífica mansão, que, por assentimento geral, veio a 

ter a antonomástica denominação de Casa da Bahia. 

Foi a obra da implacável tenacidade de Bernardino de Souza, 

que, se outros títulos não contassem no seu ativo para o nosso 
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apreço, bastar-lhe-ia esse para consagrá-lo digno, como os que 

mais o forem, da admiração e do melhor agradecimento, não di- 

rei apenas do Instituto, mas de todo o nosso Estado. 

Encontrando o Instituto em condições precárias, nada fez 

menos que legar-lhe um monumento, que é este em retumbam 

agora as minhas palavras, para mais uma vez proclamar a grande- 

za do cometimento do infatigável baiano. 

Pretendeu ele empalidecer até certo ponto o seu mérito na 

construção desta verdadeira catedral, escrevendo: – “Os meus 

amigos e confrades, toda a imprensa da Bahia, têm exagerado a 

minha atuação na obra memorável”. 

Theodoro Sampaio, porém, outro dos nossos maiores bene- 

méritos, nos discurso de inauguração desta Casa, pois as coisas 

nos seus devidos termos, conclamando, sob os ardentes aplausos 

de quantos o escutavam: – “Em bem da verdade e da História... 

cederei embora às injunções da modéstia; deixarei em silêncio a 

parcela de mérito que a cada um de nós possa caber; não me con- 

sente, porém, a justiça, nem ofenderei a modéstia do mais afano- 

so, do mais incansável dos nossos companheiros de lida, o nosso 

secretário perpétuo, o Sr. Dr. Bernardino de Souza, se eu aqui o 

declarar, como declaro solenemente, O VERDADEIRO AUTOR 

DE TÃO ASSINALADO EMPREENDIMENTO”. 

Palavras de verdade e de justiça! 

Assim teve o Instituto esta sua Casa, que o é igualmente da 

Bahia; sendo a sua primeira pedra posta a 2 de Julho de 1921 

e realizando-se a sua inauguração a 2 de Julho de 1923, qual  

a mais significativa comemoração do centenário da redenção 

política da Bahia. 
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Possuindo a sua tenda de trabalho, melhor pode o Instituto 

cumprir os compromissos da sua fundação, honrando o pacto de 

honra que faz parte da lápide que nestas augustas paredes relembra a 

inauguração do Monumento: – “À sua sombra sentir-se-ão unidos, 

indissoluvelmente, o passado, o presente e o futuro; templo votivo e 

tenda criadora, relicário de tradições e abrigo de esperanças”. 

Dentro de tão alevantado programa tem se mantido a sua 

atuação; e tais palavras resumem toda a sua vida no rápido trans- 

correr desses frutuosos cinquenta anos. 

Coisa alguma de importância para a história, a civilização ou 

a cultura da Bahia passou, sem que assumisse o Instituto papel de 

primordial importância. 

Se foi por ocasião das pretensões de Pernambuco à posse da 

antiga comarca de S. Francisco, foi ele que contra elas tomou a 

ombros a vitoriosa campanha. 

Assim nas festas comemorativas do quarto centenário do des- 

cobrimento do Brasil. Ainda assim na passagem do segundo cen- 

tenário da morte do Padre Antonio Vieira, quando prestou as de- 

vidas homenagens à memória do exímio pregador luso-brasileiro, 

promovendo quatro notáveis conferências, que fizeram época nos 

anais da inteligência brasileira, e em que foram oradores Braz do 

Amaral, Ernesto Carneiro Ribeiro, Padre Elpidio Tapiranga e Padre 

Basilio Pereira. 

No mesmo diapasão em tudo mais. 

As suas coleções, a sua biblioteca, são suficientemente ricas. 

A sua Revista, referta de publicações utilíssimas. 

Em uma palavra, tem se empenhado o Instituto por cumprir, 

quanto possível, as promessas de fteodoro Sampaio, quando, 

falando neste mesmo salão, garantiu em surtos da mais afinada 
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eloquência: – “Aqui, sob este teto... a ciência nos ensinará a amar 

ainda mais a Pátria e a crer firmemente nos seus destinos”. 

 
Instituto e história 

Aí está, Senhores meus, em mui sucinto esboço, a história do 

Instituto. 

Mas, a bem dizer, o que mais nos interessa no momento não 

será tanto a História do Instituto, se não o Instituto para a História. 

Tal o seu mais ponderoso título e a sua mais alcanforada gló- 

ria. 

Que fazer história é reviver as cinzas do passado, para de- 

las haurir ensinamentos para os problemas do presente e melhor 

amanho do futuro. 

Já dissera Cícero ser ela a superior mestra da vida. E tácito de- 

monstrará que – “O principal objeto da história é o de preservar 

as virtudes do esquecimento e conter as palavras e ações perver- 

sas, pelo receio da infâmia e da posteridade’. (Anais). 

Pensamento que, nas suas linhas gerais, reproduziu Bossuet, 

nos seus Discursos sobre a história universal: – “Ainda quando fos- 

se a história inútil para os outros homens, cumpriria fazê-la lida 

pelos príncipes, pois não haverá melhor meio de revelar-lhes o 

quanto podem as paixões e os interesses, os tempos e as conjun- 

turas, os bons e os mais conselhos”. 

É, realmente, o passado que regula e determina as oportuni- 

dades di atual, como as possibilidades do que tem que vir. Nós 

vivemos, nem mais nem menos, de acordo com os resultados do 

quanto nos legou o pretérito e sob o influxo dos exemplos deixa- 

dos pelos ancestrais. 
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“Os mortos governam os vivos”, sentenciou o Comte. De fato, é 

nas idéias, nos pensamentos, nos ideais, nos sonhos, nas resoluções, 

nos feitos, por vezes nas utopias dos que nos precederam nos tem- 

pos, que colhemos os frutos sazonados para o nosso viver hodierno. 

Nisso é que se encontra todo o segredo da civilização. Pelo que, 

para o bom encaminhamento dos casos de hoje torna-se indispen- 

sável o conhecimento, mais ou menos exato, dos de ontem. Quer 

isso dizer que carecemos indefectivelmente das inspirações da his- 

tória, que, em última análise, vem a ser o que definiu Rénan: – “O 

quadro do que sabemos do desenvolvimento da humanidade”. 

Ainda aí cabe à justa outra sentença do Comte: – “Savoir pour 

prévoir afin de pourvoir”. – “Saber para prever, a fim de prover”. 

Onde se resume, em genial lampejo, que caracteriza os ho- 

mens do seu estofo, tudo quanto vimos examinando neste sumá- 

rio golpe de vista sobre a importância fundamental da história. 

É toda a sabedoria humana posta na dependência dos fatos 

ocorridos, dos exemplos que nos vêm de longe, da vivida experi- 

ência dos nossos avós e trisavó, – finalmente, da história. 

Aliás, não devemos esquecer que, em rigor, só tem existência 

real o passado. O presente, em boa verdade, fugaz e vertiginosa- 

mente rápido, não existe, ou, se quiserem, mal existe: – porque, 

apenas repontado, já deixou de o ser, visto como passou e por essa 

mesma razão é passado. 

E, desde quando o futuro não está, em via de regra, ao al- 

cance do nosso conhecimento, sendo enigma da incógnita por 

assim dizer insolúvel, mistério ameaçador que não conseguimos 

desvendar, sombra fatídica que se estende para alem dos nossos 

horizontes, sem que lhe possamos penetrar a lôbrega escuridão; 

sendo uma realidade ainda por nascer e que, por conseguinte, 
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nada é como existência positiva: – o resultado é que só o pas- 

sado existe verdadeiramente, só com ele podemos aprender, só 

por ele conseguiremos melhorar as condições capitais de nossa 

vida, quer no momento que corre, quer no que está por surgir. 

Do que se infere que a História se resume em coleção de 

fatos e gentes que morreram. Fastos de mortos, digo eu. Sem 

que venha a ser, entretanto, simples cemitério, como afirmou 

Taine, na cita do sábio patrício Abelardo Roças, que no seu ex- 

celente livro Civilização e democracia escreveu: – “A história, 

longe de ser um cemitério, como afirmou Taine num momento 

de cepticismo, é ao contrário uma fonte fecunda de ressurrei- 

ção; e aprender, na frase de Platão, é muitas vezes recordar”. E 

acrescentou, filosofando: – “Na vida, com efeito, nós temos fre- 

quentemente necessidade, como dizia Vogoué, de um silêncio 

augusto, de um recolhimento de todo o ser, para escutar melhor 

aos mortos que falam”. 

Escutar os mortos que falam! Singular ciência dos privilegiado 

e sumula essencial da história. Mas é que, pensando bem, quase 

que somente falam os mortos, tais a grandeza e a profusão das suas 

vozes, a despeito do infinito silêncio aparente das negras tumbas 

em que dormem, diante da pequenez das entanguidas vozes dos 

vivos. Ouvi-los, àqueles, é o suprassumo da prudência sábia; e é, 

sem sombra de dúvida, a sagrada prerrogativa da história. 

Até porque, se os domínios desta são os que se concretizam 

na evolução da humanidade no espaço e no tempo, claro que tem 

de colher os seus ensinamentos mais no falar dos mortos, sendo 

a humanidade, no seu conjunto, comporta de muito maior nú- 

mero de mortos do que de vivos. Foi o que sugeriu a clara visão 

de Anatole France: – “A humanidade quase toda se compõe de 
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mortos, de tal maneira são poucos os vivos em contraste com a 

multidão dos que já viveram”. 

 
História e filosofia 

Pelo quanto acabo de referir e comentar, concluo ser a his- 

tória, se não parte integrante da filosofia, quando menos irmã 

gêmea desta, não sendo fácil apartá-las definidamente. 

Em verdade, tenho a história na conta de anexo da filosofia: 

– atendendo a que, onde não o é, quero dizer, na sua porção ex- 

clusivamente cronológica e descritiva, sem inferências nem dedu- 

ções, é seca, estéril, improdutiva, estaria quase a dizer inútil. 

Não estou a confundir a História – filosofia com a Filosofia 

da história – “que estuda os fatos condensando-os em fórmulas 

abstratas de aplicação geral”. Penso aqui na história em si mesma, 

não reduzida a monotonia de datas, governos e batalhas. É assim 

que vem a ser parte legítima da filosofia. Ou, se preferirem, será 

tão somente a filosofia da história que vale, que pesa e que nos 

interessa. 

Se ainda não quiserem tanto admitir, nunca poderão infir- 

mar, quando menos, ser a história a fonte mais copiosa e mais 

certa de bases para a constituição dos elementos fundamentais da 

filosofia em geral, como da sociologia. 

Nem por outro motivo entendia Croce que a história não 

pode ser bem escrita senão por filósofos, tanto quanto a filosofia 

escrita por historiógrafos. No que estava de acordo com o sábio 

Turgot, a clamar: – “Só se podendo aceitar a história como relato 

da civilização, só filósofos poderão escrevê-la”. 
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Diverso não será o pensar de Will Durant, no seu portentoso 

trabalho – Filosofia da vida; onde, em seguida à citação do grande 

Napoleão, – que haveria declarado: – “Quero que meu filho estude 

a história, pois é a única filosofia real”, – conclui ser – “A história o 

campo em que a filosofia deve pisar na sua obra de tecer todos os 

fios do conhecimento para iluminação da vida humana”. 

O certo é que as duas, – história e filosofia, – de tal jeito se 

entrosam e emaranham que não haverá meios nem modos de 

apartá-las na prática. 

Ainda não faz muito ouvi, neste mesmo salão, pronunciada 

pela voz autorizada do sociólogo americano Crawson, a asseve- 

ração de que o povo dos Estados Unidos dos fatos e da história. 

Conceito que se me afigura visceralmente insustentável e de que 

discordo, visto não ser exequível estudar, séria e honestamente, a 

história sem o sal da filosofia. A não ser que se entenda por his- 

tória tão só a narração cronológica de acontecimentos, sem lhes 

aprofundar o sentimento e o espírito. 

 
Conceito certo da história 

Seria retrocedermos à orientação antiga, falida e caduca, so- 

bre a função da história, como da geografia, encaradas sob o as- 

pecto espiritual que nelas se contém. 

Fazer da geografia a simples e material descrição, seca e en- 

comendada, de terras e de mares, ilhas e continentes, rios e lagos, 

países e províncias, – sem levar em conta as populações ocupantes 

dessas terras e cujo admirável gênio descobriu os meios de sulcar 

aquelas águas, sem conhecimento da sua alma, das suas idéias, 

dos seus pendores, dos seus sentimentos, do grau de sua evolução 
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na acidentada senda, áspera e penosa, da civilização, – será tudo 

menos geografia, como se a entende na atualidade. 

Do mesmo modo, ter a história como banal repositório de su- 

cessão de fatos, com referências exclusivas a reis, padres e soldados, 

guerras e revoluções, mesmo indo um pouco mais além, com a 

enumeração dos nomes de certos grandes homens que esmaltaram 

países em determinadas épocas, heróis no sentido de Carlile, – sem 

indagar da organização mental de cada povo, das suas tendências, 

dos seus horizontes, como ainda sem curar das determinantes, pró- 

ximas ou remotas, dessas condições, e a sua influência no desen- 

rolar dos sucedimentos, imprimindo-lhes o caráter decorrente da 

fórmula espiritual de cada agremiação humana, – tudo será, igual- 

mente, menos a história qual a concebemos contemporaneamente, 

a verdadeira, a genuína, a útil e a produtiva. 

Já houve quem procurasse explicar jocosamente o excessivo 

número de historiadores que têm existido na sucessão dos tempos 

e ainda hoje. Foi o malicioso ironista português José Agostinho de 

Macedo que descobriu, em página do seu singular Motim literário, 

que – “A multidão inúmera dos livros de história que existem 

nasce da invencível inclinação que os homens têm de falar da 

vida alheia”. 

Ideia incontestavelmente original e risonha, que teria ca- 

bal aplicação ao conceito antigo da história, qual simples relato, 

quanto muito político-cronológico, dos fastos da humanidade. 

Já hoje ninguém mais pensa desse jeito. E um dos títulos de 

maior alcance deste nosso Instituto tem sido o de imprimir aos 

estudos pertinentes à geografia e à história as luminárias decor- 

rentes do novo e racional processo de perquiri-las, no que chama- 

rei de Bio-geo-grafia e de Bio-história. 
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Depois de Maquiavel, precursor, de Voltaire, Taine, Miche- 

let, Guizot, Ranke, Mommsen, não fora mais possível perscrutar 

cada fenômeno histórico sem lhe espionar as causas remotas  

e profundas, ligadas à constituição da raça, à configuração do 

solo, à natureza do clima, à educação das massas populares, ao 

desenvolvimento, conjunto e harmonioso, da literatura, das ar- 

tes, das indústrias, da ciência, da linguagem, da economia, de 

cada povo. 

“Clima, alimentação, solo e aspecto geral da natureza, têm 

afetado sempre a vida histórica de todas as raças”, escreveu Will 

Durant. 

O próprio Cesar Cantú, nem por isso tão de nossos dias, já 

explicava luminosamente: – “Para bem compreender a história da 

Grécia não bastaria vê-la em Marathona ou em Cheronéa: – sim 

penetrando nas escolas; raciocinando sobre Deus com Xenopha- 

nes e Platão; da virtude com Sócrates e Zenon; de cosmogonia 

com os pitagóricos; de eloquência com Górgias; de higiene com 

Hipócrates; examinando os jardins de Epicuro, o tonel de Dióge- 

nes, os sombrios banquetes de Esparta, os mercados de Corinto, 

a oficina de Phidias e as manufaturas de Mileto”. 

Não lhe basta, à história bem inspirada, o só conhecimento 

dos vultos que culminaram nos vários departamentos da atividade 

em qualquer região. Tenho por inaceitável a doutrina de Carlile, 

de ser a história unicamente – “História dos grandes homens que 

a elaboraram”. Como a de Nietzsche, para quem – “A verdadeira 

história não é da massa, mas dos indivíduos de gênio”. 

Acredito, ao contrário, que legítima história é a que se preo- 

cupa com a massa anônima dos componentes de cada país, com 

as suas crenças, o seu critério, os seus intuitos, os seus impulsos, 
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o seu caráter em suma, pois é este que imprime indeléveis marcas 

no ser íntimo de cada povo. 

Se quiserdes, meus Senhores, um documento, palpitante de 

verdade, para a prova de que um homem, seja qual for, – símbolo 

que seja do seu tempo e da sua gente, gênio, dominador, herói, 

superhomem, na própria concepção Nietzsche, – nunca poderá 

suprir com a sua a história do seu país ou da sua época, substituí- 

la ou compendiá-la, – tê-lo-eis no estudo dos primeiros trinta 

e quatro anos da República no Brasil, de 1889 a 1923, quando 

tudo se passou ou tudo se moveu, se não sob a influência, certo 

em derredor da figura olímpica de Rui Barbosa. 

O nosso incomparável Rui, a quem João Mangabeira outor- 

gou, com justiça e com justeza, o título, que lhe cabe à justa, de – O 

Estadista da República; a quem Luiz Vianna Filho cognominou de 

– “Apóstolo, símbolo das aspirações morais da nacionalidade”. 

Rui, cuja vida ele próprio resumiu na síntese que fez do seu 

curriculum vitae, como homem que – “Estremeceu a Pátria, viveu 

no trabalho e não perdeu o ideal”, fórmula que bastaria para a gló- 

ria de qualquer ser humano; 

Rui terá sido e foi, sem contestação possível, o verdadeiro 

símbolo da nossa nacionalidade naquele período, – se é que so- 

mente nele e não antes dele e ainda depois dele, até os dias pre- 

sentes, em que a sua doutrina e o seu exemplo deveriam servir 

de modelo, de guia, de luz, de estrela polar, para os mareantes da 

agitada nau brasileira; – foi, repito, o símbolo do povo de nossa 

terra, foi-lhe a alma, foi-lhe a mais alta e mais fúlgida representa- 

ção: – mas, em todo caso, não seria possível concretizar nele toda 

a história brasileira depois de 89, nem substituí-la integralmente 

pela crônica da sua vida. 
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Deu Rui ao Brasil renome internacional, em seguida à sua ação 

maravilhosa no concilio de Haia; emprestou qualidades incompa- 

ráveis ao povo brasileiro, quais estava longe de possuir no grosso 

da sua massa, confundido o expoente com o algarismo real, – no 

momento em que, pela sua extrema cultura e onímoda sabedoria, 

justificou as memoráveis palavras de Hill, delegado dos Estados 

Unidos no conclave de Haia: – “Se vós, senhor embaixador, sóis 

a alma do Brasil, se as vossas ideias, minam na vossa pátria, eu lhe 

predigo, no futuro, uma prosperidade sem limites, assim como o 

respeito do mundo inteiro às suas leis e instituições”. 

Rui foi, a meu ver, um milagre vivo. Foi o homem que pode, 

sem perigo de objeção, fazer de si mesmo o seguinte retrato la- 

pidar: – “Ensinei com a doutrina e o exemplo, mas ainda mais 

com o exemplo do que com a doutrina, o culto da legalidade, as 

normas e o uso da resistência constitucional”. 

Não obstante tudo isso, não seria certado confundir a mag- 

nífica atuação de Rui, os seus ensinamentos, a sua pregação, o seu 

exemplo mesmo, com a história da República Brasileira. 

Formal contestação às tendenciosas teorias de Nietzsche e de 

Carlile. 

É que conceber a história da humanidade apenas ao diapasão 

do luzimento dos grandes homens equivale a estudar a geografia 

pelo solitário conhecimento dos alcantis, eternamente envolvidos 

nas branquejantes neves impolidas, dos Himalaias. 

Sobre a superfície da terra, – em que se acharam os estendais 

das suas planuras, bramem e se encapelam os mares, murmuram 

as florestas no farfalhar das suas frondes, rugem as torrentes e 

suspiram os ribeiros, vicejam as flores e zumbem os insetos, pipi- 
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lam os pássaros e zangarreiam as estrídulas cigarras, impenitentes 

cantoras, movem-se os animais e governam os homens; – sobre a 

estirada superfície terrestre, sulcada de grotas e sorvedouros e em 

cujas entranhas se despenham, aqui e acolá, as negrejantes fauces 

de insondáveis abismos: – também se alteiam, de onde em onde, 

as escarpadas grimpas das serranias, de espigões retesos, perto do 

sol, em alor para as alturas, em cujas altivas cumeeiras se sucedem 

os rolos alvejantes das nuvens preguiçosas, se não ficam amorta- 

lhadas nas cinzas dos nimbos tempestuosos, feridas pelas faíscas 

do céu, ou se não se adereçam, rutilantemente, com a indumen- 

tária cândida de noivas que nunca deixam de o ser. 

Pois, os homens de gênio, os condutores de povos, são como 

essas penedias, que se erguem de longe em longe sobre a chate- 

za do solo. Serão o que se possa desejar de mais grandioso e de 

mais belo, de mais garrido e de mais empolgante, de mais útil e 

de mais necessário, – são lumeeiras e luminares, guias e arrimos, 

fachos vanguardeiros e clarões orientadores: – mas, com serem 

tudo isso, não podem substituir, para fins de análise atenta e de 

exato conhecimento dos homens, a massa numerosa e anônima 

das gentes do seu tempo. 

Pretender, pois, descrever os povos pelo só conhecimento 

desses arquétipos de prol, seria o mesmo que definir a terra pelo 

exclusivo debuxo das suas tonteantes grandezas. 

Em resumo, a geografia e a história, com os novos rumos 

que lhes foram traçados, não só interferem na pratica uma com 

a outra, servindo cada qual de bordão para os passos da compa- 

nheira; como não sabem nem podem mais viver sem as luzes de 

varias outras ciências, quais sejam: – a cronologia; a astronomia; a 

geologia; a fitologia; a arqueologia; a numismática; a iconografia; 
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a heráldica; a epigrafia; a paleontologia; a genealogia; a crítica; a 

literatura; a filosofia; a jurisprudência; a estética; a grandeza en- 

cantadora das artes; e por aí além. 

Já Bacon tinha a noção de que – “A história do mundo sem a 

das letras, da sabedoria, da filosofia, da jurisprudência e das artes, 

tem um só olho e é incompleta”. 

Tudo isso, aqui e agora relembrado, para a demonstração da 

transcendental importância dos conhecimentos que neste nosso 

Instituto se cultivam; para que se vislumbre quanto, estudando-os 

esmiuçando-os, perquirindo-os, propagando-os serve ele à causa 

da civilização e da cultura em nosso ambiente; e ainda à do Brasil 

inteiro. Assim compreendendo, haver-se-á a noção da singular 

prestância e do mérito que se deve atribuir ao Instituto Geográfico 

e Histórico da Bahia, cujos cinquenta anos de utilidade e de labor 

hoje solenemente comemoramos. 

 
Sabedoria e cultura ao Brasil 

Impossível conceber instituição que sobreleve àquelas que 

colimam fins de sabedoria e de cultura. 

Porque, em qualquer meio e em qualquer época, o saber e o 

ser culto, – sabedoria e cultura, – são as condições precípuas para 

a iterativa ascensão dos povos na escala da civilização. 

• • • 

Muito particularmente em nossos pagos, onde se alguma coi- 

sa falta é a cultura; onde, se por algum ideal se anseia e se com- 

bate, é pelo da cultura; onde, se algum remédio existe que deva 

ser especifico para os nossos males, para as nossas mazelas, para os 

nossos padecimentos, esse terá de ser forçosamente o da cultura. 
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Dois elementos fundamentais se reconhecem para o progres- 

so das nações: – a tradição e a cultura. Quer dizer: – a cultura 

assentada e estratificada pelas gerações que se sucedem, que é a 

tradição; e a cultura em evolução, dinâmica, ativa e progressiva, 

que mira o presente e o porvir. 

Cultura em todos os sentidos e em todos os sectores, não 

somente nos físicos, mas ainda, e muito especialmente, nos espi- 

rituais e morais. 

A nós, povo, evidentemente, muito jovem, falta-nos, é claro, 

a tradição cultural e acultura tradicional. Melhor razão para care- 

cermos, como de pão para a boca, da cultura evolutiva, destinada 

ao fortalecimento das qualidades primaciais e indispensáveis a to- 

dos os povos que se querem civilizados. 

A grandeza e a salvação dos povos se encontram na sabedoria 

e na cultura. 

A própria força material, que parecera à primeira vista dever 

primar sobre todas as coisas, impondo uma nação ao respeito das 

demais, é verdade, absolutamente secundária, porque depende ir- 

recorrivelmente daquelas. 

Nem fora preciso lembrar mais uma vez a incisiva proposição 

de Rui: – “Os professores, os jornalistas, os tribunos são, hoje, os 

que semeiam a paz ou a guerra. As bocas de fogo sucedem às bo- 

cas da palavra. A pena desbrava o campo à espada... as doutrinas 

precedem os atos”. 

Muito para ser meditado, a esse propósito, o incidente ocor- 

rido entre o general Pellieux e o imortal Zola, no curso do proces- 

so Dreyfus. Tentara o general tisnar o nome e afama do fecundís- 

simo escritor. Conta-nos, então Reinach, na História da questão 
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Dreyfus, a formidável apóstrofe de Zola: – “Pelas minhas obras a 

língua francesa foi levada ao mundo inteiro. Tenho minhas vito- 

rias! Lego à posteridade o nome do general Pellieux e o de Emilio 

Zola: – ela escolherá”! 

A escolha não permitia dúvidas: – estava preliminarmente 

feita! 

Anatole, o supremo evangelista para os que pensam como 

eu, pois nos lábios de Monsieur Bergeret, personificação imagi- 

nária dele próprio, em filosófica e deliciosa conversa com o seu 

canito Riquet, seu confidente preferido e seu mais certo amigo, os 

seguintes adoráveis e muito verdadeiros comentários: – “Tu não 

sabes que a legítima força está na sabedoria e que as nações só por 

esta são grandes. Tu não sabes que o que faz a glória dos povos 

não são os estúpidos clamores lançados nas praças públicas; sim o 

pensamento augusto, oculto em qualquer trapeira, e que, um dia, 

esparso pelo mundo, lhe transmudará a face”. 

Meridiano acerto, paralelo ao de Spencer, ao dizer que: – 

“Nem sabia Carlile que, em nossos dias, os verdadeiros senhores, 

os verdadeiros reis, são os que preparam as novas verdades”. O 

que a história contemporânea aí está a provar exuberantemente. 

Mais longe ainda teria ido Wells, Segundo o depoimento de 

Maurois, entendendo que às aristocracias intelectuais deve ser en- 

tregue a condução dos negócios humanos, cabendo-lhes necessa- 

riamente o governo dos povos. 

• • • 

Bem hajam, pois, para nós, brasileiros, que sentimos os alores 

do patriotismo esclarecido e que sonhamos para a nossa dileta Pá- 

tria lugar proeminente no concerto das nações civilizadas, – bem 
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hajam as instituições como esta, se são, por natureza e por dever, 

por vontade e por determinação, por programa e por propósito, 

por destino e por amor, guardas avançadas da cultura e da civili- 

zação das nossas gentes; e, por isso mesmo, penhores da felicidade 

perene da terra em que nascemos e em que esperamos encontrar, 

um dia, o ninho protetor para quieto sono da morte; garantias de 

ORDEM nos negócios da vida, de PROGRESSO no envolver da 

fortuna no cerúleo centro da Bandeira Nacional. 

Bem haja o INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO 

DA BAHIA, que velando como vem fazendo, nos seus cinquenta 

anos de existência já volvidos, pelas forças morais e espirituais 

desta abençoada terra da Santa Cruz, tem lidado, como ninguém 

mais, pela grandeza, pela honra, pelo fastígio, pela majestade e 

pela glória do nosso querido Brasil. 

Do nosso Brasil, para o qual se volvem os olhares extáticos dos 

companheiros desta Casa, numa saudação final, em que afervo- 

ram e expandem os extremos, a decisão de sacrifício, tudo quanto 

for exigido para a ventura e para o sossego da Pátria estremecida. 

Ao Brasil, à estuante alma do seu povo; aos alcandores espiri- 

tuais a que se propõe e a que se promete, em homenagem à raça 

a que pertence e em irrevogável decisão quanto aos seus destinos: 

– as oblatas solenes da nossa dedicação, do nosso amor incondi- 

cional e do nosso patriotismo sem limites. 

Preito de reverência à magnitude dos dias que atravessa: – 

nevoentos, mas promissores; graves e perigosos, mas confiantes; 

enfrentando lutas, mas antevendo a vitória; dias de guerra, dias 

de mortes sem dúvidas, mas de másculas resoluções, de impre- 

térita rijeza de ânimo, de intrêmula coragem cívica e de espe- 

ranças triunfais. Dias sombrios, por certo; mas cujo negrume 
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há de passar, cuja escureza se haverá de esfumar e finalmente 

esvair, voltando então a nossa terra a resplandecer fulgurosa- 

mente entre as demais nações das Américas unidas e do mundo, 

à luz das garantias ferazes da LIBERDADE, da JUSTIÇA e da 

DEMOCRACIA! 

À esfera centelhante do sol também se lhe antepõe, de onde 

em onde, a opacidade, temerosa e ameaçadora, de nuvens tempes- 

tuosas: – apaga-se temporariamente o fogaréu da estrela máxima 

para nós; sombras melancólicas e soturnas despejam-se sobre o 

orbe e sobre quanto nele se movimento e palpita; como que tur- 

vo cendal de cinzas, aflitivas e mofinas, envolve seres e a criação 

inteira; estremece a natureza, na pávida recordação das estiradas 

noites primitivas; emudecem as tribos nas florestas; tudo estar- 

rece na calada amortalhante do assombro e do terror; o próprio 

homem recolhe-se em profundas cismas interiores, esmagado ao 

peso daquele ambiente de trevas e de infinito silêncio. 

As nuvens, entretanto, acabam por esgarçar-se e fugir, so- 

mem-se nos horizontes longínquos, dissolvendo-se em águas 

benfazejas; volve e tranquilidade à natureza; retornam às habitu- 

ais volatas os pássaros alvoraçados; movem-se corpos apressados 

sobre a superfície do globo; mil ruídos heterogêneos, a entoarem 

hinos jubilosos, sobem em busca dos intérminos espaços supe- 

riores; estruge a alegria nos ares, em vôos para os céus: – tudo 

porque, afastados os negrores das nuvens, rebrilha aos olhos do 

mundo a face rutilante do astro-rei. 

E este, eterno e imutável, não tinha deixado de ser o mesmo 

de sempre, durante o aparente hiato das suas desbordantes lu- 

minárias; luzia como em todos os tempos por trás do fusco véu 

que no-lo escondia às vistas; e, delida a tormenta, volta a espargir 
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os fúlgidos raios deslumbrantes sobre a terra reconfortada, que 

aquece, ilumina, abençoa e fecunda! 

Assim o Brasil, Pátria idolatrada de todos nós. 

E por que assim é, por essa inabalável certeza quando ao es- 

plendor incontrastável do seu porvir, é que posso clamar perante 

vós e para vós: – ao Brasil, berço e Pátria, que bendizemos e ve- 

neramos; 

ao Brasil, enlevo dos olhos e encanto dos corações; 

à beleza soberana do seu futuro, a sobejar de glórias e de vida, 

ao embalo fortalecedor da paz e do trabalho; 

ao Brasil engrandecido e imaculado, vitorioso e intangível; 

ao Brasil justo e bom, livre e senhor de si; 

ao Brasil culto e civilizado; 

ao Brasil nosso, muito nosso, inteira e exclusivamente nos- 

so: – se dediquem e consagrem, ardentes e entusiásticas, as 

derradeiras palavras desta oração evocativa!... 

Discurso conferência do Prof. Dr. Pinto de Carvalho, por 

ocasião do cinquentenário do Instituto Geográfico e Histórico 

da Bahia, em 13 de maio de 1944 (Revista no 71, de 1944, p. 63- 

81, 19p.). 
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Oração proferida por Afrânio Peixoto no Instituto 

Geográfico e Histórico da Bahia 

 
Afrânio Peixoto 

 
É o lar da Tradição, portanto a Casa da Bahia. Num  paço, 

– provas de ciência e documentos que lembram, – os fiéis que se 

reúnem, se não sempre para exaltar em congregação de festa, ao 

menos para atiçar a lareira familiar, num culto discreto, porém 

continuo. Aí, quando dois ou mais baianos se reúnem, aparece- 

lhes a Bahia... Presença muda e enternecida, que lhes dá a ação 

ou o gênio, para viverem as horas seguintes, na senha muda da 

dedicação, resumida numa palavra servir... 

Houve um primeiro Instituto “Histórico” Baiano, de 1856, 

da iniciativa de Manuel Correia Garcia, de Agrário de Menezes, 

prestigiado por Dom Romualdo Antônio de Seixas, que traía a 

imitação do Instituto “Histórico” do Rio, e que durou 13 anos. 

Dele se havia de lembrar Frei Francisco da Natividade Carneiro 

da Cunha, quando da fundação do outro, do nosso, em 1894. 

A 5 de maio desse ano, na sua residência, no largo Dois de 

Julho (hoje Duque de Caxias), no 29, reuniu o Dr. Tanquilino 

Leovigildo Torres, juiz do Tribunal de Apelação, alguns amigos, 

nomeadamente Antônio Calmon du Pin e Almeida, Brás Her- 

menegildo do Amaral e outros, para um apelo à Bahia e fun- 

dação do seu Instituto Geográfico e Histórico (a ordem lógica 

do nome é bem baiana), o que se realiza a 13 de maio seguinte, 

na sede do Grêmio Literário, na rua Direita do Palácio (hoje 

Chile), no 29. O latinista Cândido Job de Carvalho deu-lhe o 
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moto de tenção que, lapidar, podia ser mais curto. Bastava no 

escudo o que tem, “Urbi et Orbi”, e a direção “Scio et memor”. 

Em 21 de outubro já tem casa alugada no prédio da Santa Casa 

de Misericórdia, 1o Andar, por 600$000 anuais e começam a 

afluir livros (já 2.189 volumes em 95), retratos, estampas, relí- 

quias, objetos indígenas, já contratada, com o Diário da Bahia, 

a publicação da Revista. 

Em 3 de maio de 1900 já está em sede própria, adquirida no 

Terreiro (hoje praça Quinze de Novembro), no 13. Mas a 14 de 

setembro de 1913 “mão perversa e criminosa” ateia incêndio no 

prédio, restaurado a 15 de novembro de 1914. Para comemora- 

ção da Independência intenta-se a sede, no paço atual, a “Casa da 

Bahia”, inaugurada a 2 de julho de 1923. 

O favor oficial não faltou ao Instituto, desde o primeiro mo- 

mento. O Governador Rodrigues Lima permitiu e sancionou a lei 

de 13 de agosto de 1895, que nos reconhecia a utilidade pública, 

e dava os primeiros favores. O Governador Luís Viana auxilia a 

Comemoração do Centenário do Descobrimento. Severino Vieira 

fora dos da primeira hora. Araújo Pinho preside à festa do Cente- 

nário da “Idade de Ouro”. J. J. Seabra compromete-se a mandar 

imprimir gratuitamente a Revista nas oficinas da Imprensa Oficial. 

Moniz Sodré apóia o 5o. Congresso de Geografia. Xavier Marques 

consegue, da Câmara, o donativo de 100 contos, para a obra da 

“Casa da Bahia”, Góis Calmon preside mais de uma sessão solene e 

nos traz o próprio Presidente da República a visitar. 

A presidência do Instituto tem sido próvida em colaborar 

para o engrandecimento da instituição, e se nomeiam benemé- 

ritos, na lembrança, Tranquilino Leovigildo Torres, Salvador Pi- 

res de Carvalho e Alburquerque, Antônio Carneiro da Rocha, 
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Teodoro Fernandes Sampaio e Epaminondas dos Santos Torres, 

todos dedicados à nossa causa. 

Inexcedíveis, também, de dedicação, têm sido os secretários: 

João Nepomuceno Torres deu o exemplo, seguido por Bernardi- 

no de Sousa, onímodo e diligente, Marta e Maria, chegando a 

“esmolar” pelo sertão, solicitando a Bahia a construir sua “Casa”, 

sem esquecer os deveres morais de fazer estudar a terra e lembrar 

a gente, de nossa obrigação, por isso e por tudo eleito secretário 

perpétuo, e, no seu impedimento, no Rio, substituído pelo 2º. 

Secretário F. Conceição Meneses, que lhe vai no encalço, zelador 

do fogo sagrado, desde 1934. 

As atividades do Instituto já não se contam. Recordem-se 

algumas. Em 1897, celebração do Centenário do Padre Antônio 

Vieira, por uma série de conferências, aposta placa comemorativa 

na Faculdade de Medicina, antigo Colégio dos Jesuítas; celebra- 

ção do 4º. Centenário do Descobrimento, em 1900, com con- 

certo púlico e cunhagem de medalhas comemorativas. Amparo 

moral e material à Faculdade de Medicina, para reconstituição de 

sua biblioteca consumida por incêndio. Celebração dos centená- 

rios, da “Idade de Ouro”. (1900); de Varnhagen (1916); de Joana 

Angélica (1922); de Abílio Borges e Confederação do Equador 

(1924); de Dom Pedro I (1934); do Visconde de Cairu (1935); 

de Carlos Gomes e Lino Coutinho (1936); de Machado de Assis 

e Carneiro Ribeiro (1939); de Basílio da Gama (1940); de Feijó 

e Pedro Américo (1943); do Barão do Rio Branco (1945). Ce- 

lebrados foram: João Torres (1913); Junqueira Freire (1926); a 

Arte Antiga da Bahia (1927); Aloísio de Carvalho (19360; Castro 

Alves (1936-43); Teodoro Sampaio, na inauguração de seu busto 

(1940); Xavier Marques (1941); Rui Barbosa 91942); Dom Ro- 
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mualdo, ao se lhe inaugurar o busto, em 1944. Em 1918 é inau- 

gurado o Pavilhão do Dois de Julho, à Lapinha, pequeno museu 

dos nossos troféus, construído por Arnaldo Pimenta da Cunha. 

Colaboração nos Congressos Nacionais de Geografia e História. 

Sábios nacionais e estrangeiros recebidos como conferencistas. 

Visita, em 1926, do Presidente Washington Luís. Conferência de 

Wanderley Pinho e debate consecutivo sobre nomenclatura anti- 

ga das ruas. Em 1938, após discussão e exposição de documentos, 

15 lápides foram colocadas pelo Instituto em lugares históricos 

comemorativas da retirada de Nassau. Em 1944 celebrou-se o 

Cinquentenário do Instituto, considerando o longo espaço per- 

corrido, para novo alento, ao maior, ainda a percorrer. 

O mais belo desse esforço cultural e patriótico, dessa ten- 

ção enternecida de nossos amores, é que o Instituto Geográfico e 

Histórico, em uma palavra, o Instituto da Bahia, não é uma cor- 

poração fechada de classe, aristocrática e reduzida pela escolha, 

como as faculdades, os cabidos, as congregações, as academias, 

senão apenas um lar hospitaleiro que a Bahia abre, permanen- 

temente, aos baianos, aos brasileiros, aos peregrinos vindos de 

onde vierem, que a visitam, e têm acolhida, respeitosa e deferen- 

te, em nossa casa, como da família, amorosamente tratados, bem, 

na hora, e convidados a tornarem, em horas vindouras, para um 

convívio simples, bom, espiritual. A “Casa da Bahia” é um lar de 

humana inteligência. 

Diz o povo que certos objetos vêm-se a parecer com os do- 

nos: assim o nosso Instituto, verdadeiro retrato da Bahia: amável, 

na sua generosidade. 

PEIXOTO, Afrânio. Livro de horas. Rio de Janeiro: Agir, 

1947. 323 p 
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Proteção dos monumentos públicos e objetos históricos 

José Wanderley de Araujo Pinho 

Em sessão ordinária de 19 de Julho de 1917 o Dr. José Wander- 

ley de Araujo Pinho apresentou a seguinte proposta: 

“Fica constituída uma comissão extraordinária de onze mem- 

bros do Instituto com a denominação de – COMISSÃO DOS 

MONUMENTOS E DAS ARTES – com o fim de proteger, por 

todos os meios, os monumentos públicos, os edifícios particulares 

de valor artístico ou histórico e os objetos de arte, de qualquer espé- 

cie, da ação destruidora ou modificadora do tempo e dos homens. 

§ 1o Essa Comissão é obrigada a apresentar relatório anual de 

seus trabalhos e organizará o programa de sua ação. 

§ 2o Incumbe a essa Comissão apresentar, dentro de um ano, 

minucioso catálogo de tudo o que constitui o patrimônio histó- 

rico-artístico da Bahia. 

Justificando-a o nosso ilustrado confrade pronunciou as seguintes 

palavras: 

O sopro iconoclasta das reformas; a triste mania das restau- 

rações; a doença das remodelações não respeita a veneração do 

passado. 

A picareta do amigo do novo não poupa o belo antigo nem a 

beleza do que passou. 

Onde houve um estilo inestético – inestético porque não 

agrada aos olhos ávidos de modernismo trivial, aí bateu o malho 
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da destruição para se levantarem obras efêmeras, de vida curta, 

que não honram o bom gosto de quem as faz nem serão nem 

vistas nem gozadas pelos de quem as fez. 

Aí, onde se falou a palavra colonial; aí se disse um epíteto, aí 

se proferiu um qualificativo de ruindade, uma indicação de des- 

prezo. Quando se disse antigo e velho é como se se dissesse mal 

e destrutível. 

E é sempre esse mesmo ódio velho assim no gosto comum 

do povo, assim na orientação dos governos, assim também no 

próprio sentimento das famílias. O povo não ama o passado por- 

que o não conhece; não ama as coisas onde respira aquela aura 

das suas glórias e misérias idas – patrimônio da sua própria cons- 

ciência – porque nem suspeita que um muro possa valer uma 

narração e um exemplo, um velho templo ou uma casa arruinada 

proferir, na sua mudez humilde ou majestática, um canto patrió- 

tico ou uma lição de civismo. Os governos não cuidam de inimis, 

ocupados na solução dos problemas oportunas tradições de seus 

avós descobrindo muito ridículo, e só ridículo, no sagrado amor 

das genealogias e dos brasões. 

Nós, porém, que nos voltamos por mister e vocação, no senti- 

do adverso dessa corrente, não nos contentemos apenas em guiar 

ao arrepio dela o nosso barco de guardas do passado; procuremos, 

mais que isso, pôr um dique à impetuosidade insensata. 

A Bahia é, e há de ser, felizmente por muito tempo, a região 

tradicional brasileira: onde as lendas e os costumes de antanho 

conservam a sua poesia melancólica no contraste de um pro- 

gresso que penetra lentamente; onde como a atmosfera que se 

respira é um ar do passado cheirando à santidade ingênua de 

épocas findas; onde o próprio aspecto das coisas e o regime dos 
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homens são como um viver dos séculos atrás arremedando há- 

bitos novos. 

E a razão desse aspecto genuinamente brasileiro que conser- 

vamos está nos vestígios que nos restam da grande vida já vivida: 

nos monumentos, nos templos, nas casas antigas, nas velhas tra- 

dições, nos objetos e coisas da arte de outrora. 

De quando em quando, porém, uma ave de arribação aqui 

aporta, espanando as negras alas e afiando as garras de sua rapina 

para nos levar, por preços de pechincha: – móveis de velha enta- 

lhadura, faianças de suave colorido, porcelanas das mais famosas 

fábricas, azulejos de séculos atrasados, pratas e pinturas, – des- 

pojos da antiga opulência de velha fidalguia do Recôncavo e dos 

esplendores antigos da fé fanática dos nossos antepassados. De 

quando em quando um negociante de antiquarias ou um cole- 

cionador de antiguidades arranca de nós para fora, ou para o es- 

trangeiro o que é nosso, devia ficar conosco e se não deve apartar 

de nós. 

Esses são, entretanto, os que tiram para cuidar, os que nos 

despojam para enriquecer, os que compram pelo preço da usura, 

para guardar com zelo amoroso da posse consciente da valia do 

tesouro, ou passá-lo a quem o estime na importância elevada da 

aquisição e na avaliação artística que lhe inspira o gosto refinado. 

Mas há pior casta de dilapidadores: os que destroem consumindo 

e dão ao nada, à poeira e à ruína, o que fora sinal de grandeza, 

formosura e opulência. 

Quem ao demolir a igreja de S. Pedro procurou resguardar 

o lindíssimo teto que cobria a nave? Quem zelou os ornatos de 

talha dourada que servem talvez hoje de decoração a algum salão 

no Rio de Janeiro? 
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QuemaoabaterovelopalácioondefoiàpastelariaEsmeroreco- 

lheuosbelíssimosazulejosqueoornavaminteriormente, umtrecho 

dos quais eu fui ver na sala de jantar de um amigo no Rio de Janeiro? 

Quem procurou salvar pela fotografia minuciosa esses monu- 

mentos da nossa brilhante vida de colônia? Quem diligenciou 

salvar do olvido eterno pela fotografia e pela descrição, tantas re- 

sidências senhoriais, tantas casas nobres, que a picareta do refor- 

mador inevitável tem abatido e há de abater? 

A destruição necessária do que atravanca, sem estes cuidados 

de conservação que ensinam, é uma peste, é um veneno, que gafa 

as fontes do bom gosto, da segurança e da poesia da história. 

Há dias fomos em companhia de consócios salvar belos azu- 

lejos onde o aluvião da ignorância lavrava a messe do icono- 

clastismo destruindo-os às marretadas sem piedade e sem dó. 

Numa das nossas cidades do Recôncavo – Santo Amaro, há um 

belo palácio municipal, construído na segunda a metade do sécu- 

lo XVIII com sua torre bucólica a guindar o famoso sino do Juiz 

do Povo; velho quadrado de pedra mássica com as linhas simples 

do solene e pesado estilo de sua época; pois em, quando ouvimos 

referências a esse edifício, testemunha de tantas páginas brilhan- 

tes da nossa Independência, é para a alternativa destas opiniões; 

sua destruição e arrastamento para alargar a praça, remodelação de 

sua fachada – sistema de enfeitar com lambrequins e frisos sem 

arte nem escola as paredes dos edifícios para lhes tirar toda fisio- 

nomia do estilo, todo o colorido de sua idade, todos os motivos 

do respeito que nos infundem. 

Essa mesma cidade do interior da nossa Bahia possui uma 

igreja matriz cuja construção data de 1704, rica de alfaias, cheia 

de azulejos e pratas, talhas e doiraduras. Esse templo vai entrar 

em obras de que necessita e nós já temos ouvido heresias artísticas 
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como – destruição dos azulejos, substituição do teto de antiga e 

belíssima pintura por placas de estanho repoussé, transformação 

da fachada, do estilo barroco de seu acabamento, num estilo ogi- 

val de arremedo, num gótico de fundilhos remendados! 

Na sala do Conselho, ainda dessa cidade, existiam uns ricos 

bancos de jacarandá lavrado, portadores além de seu valor artís- 

tico, do mérito de terem servido nas mais memoráveis vereações 

do Senado da Câmara dessa então Villa. Esses bancos foram bar- 

ganhados por uma ordinária mobília de bazar e hoje já se disper- 

saram: – um deles ainda está felizmente na Bahia e orna, segundo 

tenho informações, a casa do Dr. Goes Calmon, outro figura no 

palacete do Sr. Fernando Guerra Duval, no bairro de Botafogo, 

no Rio de Janeiro, e o terceiro pertence ao nosso ministro na 

Hollanda o Sr. Adalberto Guerra Duval. 

Quem quiser mirar a quanto pode chegar o desamor pelos 

próprios monumentos contemporâneos vá ao Campo Grande vê 

bronzes pintados a óleo para fingir bronze e douraduras a fogo, 

cobertas por tinta dourada para fingir ouro... 

Fontes públicas que se rebocam e reformam, tapando inscri- 

ções e quebrando cornijas; velhos solares que se mutilam; capelas 

e templos que se deixam ruir; joias velhas que se quebram e inu- 

tilizam para aproveitar o ouro; baixelas de velha prata sem lustro 

que se vendem a peso para serem derretidas; antigas esculturas 

abandonadas; armas, utensílios caseiros, selarias e jaezes; – o an- 

tigo arsenal doméstico de nossos avós; adornos e quadros – tudo, 

tudo, vamos perdendo nessa rajada de inconsciência e de igno- 

rância. 

Urge reagir: aqui esclarecendo, ali aconselhando, além pedin- 

do, mais longe adquirindo, agora protestando. Constituamo-nos 
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em exército da salvação dessas páginas soltas da história, da arte e 

da tradição. 

E não só por guardar e conservar – também por orientar e 

ensinar. 

É preciso incutir na alma do povo a poesia de seus antece- 

dentes, antes que ela possa ter a ciência dos feitos de sua gente; 

é preciso despertar na alma da nação o instinto do passado, antes 

que a difusão do alfabeto e da escola consiga ditar-lhe a consciên- 

cia da sua história. 

E que melhor instrumento há aí para empreendimento tão 

meritório que a conservação e a inteligente apreciação dos monu- 

mentos nacionais? 

“A dos seus monumentos é para cada povo a história da 
sua individualidade, porque não há monumento artís- 
tico que não traduza mais ou menos diretamente a ação 
intelectual e política da sociedade que o concebeu”. 

 
São frases de um distintíssimo escritor português. 

Nós somos um povo condenado ao dilema terrível desta 

alternativa: ou nacionalismo com imobilidade e rotina; ou pro- 

gresso com o cosmopolitismo, inexpressão, falta de características 

nacionais, frisando uma individualidade na sociedade dos povos. 

A única vereda em que podemos fazer rota, a fim de fugir 

ao precipício, onde nos afogaremos na mixtela, na lixívia, desse 

cosmopolitismo, desastre a que vamos nos encaminhando nesta 

trilha de obrigado progresso à outrance, – é a da conservação das 

tradições. Só nesse caminho poderemos encontrar o que nos dê 

forças para reagir à absorção dos que nos trazem da outra banda 

do mar a civilização e com ela o aniquilamento da fisionomia 
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histórico-nacional; só aí acharemos vigor para assimilar a gente 

e os costumes exóticos que nos imigram, engendrando-nos com 

o bem que nos trazem para nos arrancar a alma e consciência, 

transtornando-nos o eu moral de povo bem nascido. 

Façamo-nos, pois, fortes, abaixo esse escudo das tradições. 

A facilidade das comunicações, os progressos da navegação, 

a disseminação da gravura, da fotografia, da imprensa, vão rapi- 

damente tornando a mesma, una e monótona, a face da terra; 

igualando trajes, nivelando costumes, identificando hábitos, as- 

semelhando instituições. O prazer das viagens dentro de um, de 

dois séculos, ter-se-á talvez acabado e o touriste caminhará só para 

ver e contemplar os quadros naturais da paisagem, eternamente 

variantes no eterno e infinito inventivo poder da paleta do sol e 

do buril da terra. Mas, ainda assim, há certo número de caracteres 

que cada povo se obstina em conservar: e esses são os que proma- 

nam da sua história e os que se geram de sua arte. 

Resguardai a história e a arte dos povos e tereis os povos di- 

ferentes, com sua feição própria, sua fisionomia particular, sua 

individualidade destacada. 

• • • 

A nossa proposta compõe-se de duas partes como ouvistes. 

As minúcias da primeira parte ficarão para resoluções íntimas da 

comissão que for escolhida: – a comissão resolverá sobre a orien- 

tação a seguir na mira de alcançar os seus fins. 

A outra parte da proposta fala no catálogo das nossas precio- 

sidades históricas e artísticas. 

Esse catálogo ou inventário abrangerá uma descrição minu- 

ciosa: – monumentos e edifícios públicos; templos e edifícios re- 
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ligiosos; alfaias, retábulos, entalhaduras, esculturas religiosas ou 

profanas; joias, faianças, porcelana, baixelas, mobiliário de todos 

os estilos; coleções particulares de tudo o que tiver algum mérito 

artístico ou algum valor histórico. Esse inventário, ilustrado, tan- 

to quanto for possível, de fotografias e desenhos, dirá com minú- 

cia, de cada coisa, indicando-lhe a época, a história, a situação, o 

estilo, a vida anedótica, seu valor e seus possuidores atuais. 

• • • 

Não temos que esse catálogo, os trabalhos dessa Comissão 

possa completar o movimento que encetamos nem deem élan su- 

ficiente ao nobre impulso e propósito desta proposta. O remate e 

o objetivo desta ideia é a constituição de um Museu onde se arre- 

cade toda esta riqueza, se a classifique, se a ordene, se a esclareça, 

se a estude, se a utilize. 

Mas onde acharemos rendas para adquirir o que se vai ven- 

dendo? 

Onde encontraremos fundos para custear despesas em con- 

servar o que se vai arruinando ou transportar e abrigar o que se 

vai perdendo? 

Ah! Muita coisa faríamos se pudéssemos e fôssemos ajuda- 

dos! ... 

Num desses palácios coloniais – como esse em que reside o 

Exmo. Desembargador Cândido Leão – instalaríamos um museu 

de arte colonial;... aqui, resguimento a esta casa, numa só facha- 

da grande, ampliados os nossos gabinetes, enriquecido nosso ar- 

quivo, aumentada nossa biblioteca, opulentado o nosso museu 

arqueológico, histórico e geográfico, com o Arquivo Público ins- 

talado junto a nós e conosco cooperando por dar vida aos papéis 
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mortos que guarda – seríamos, com conferências, cursos, proje- 

ções, cinematografia, exposições, aquilo a que estamos destinados 

– uma academia de história pátria e um templo de patriotismo. 

Comecemos do pouco e com o possível marchemos sem de- 

sanimar. 
 

• • • 

Crendo ter assim justificado a nossa proposta, não poderíamos 

dar melhor brinde de agradecimento à atenção com que nos ou- 

vistes que vos ler um lindo trecho de Ramalho Ortigão – palavras 

cheias de verdade e refeitas de beleza, com as quais tomamos a hon- 

ra de apoiar o que vos propomos, repetindo o que ele disse, aconse- 

lhando em Portugal isso mesmo, que estamos certos ides adotar: 

“É pelo culto da arte... que a religião da nacionalidade se 

exterioriza e se exerce. 

Desde que nas consciências se extinguiu a fé, é por meio da 

arte que as tradições se transmitem, que os sentimentos se coor- 

denam, que os afetos se depuram, que as paixões se enobrecem. É 

pela arte, que as exprime, que a poesia do cristianismo sobrevive- 

rá aos seus dogmas no enternecimento, no amor, na saudade dos 

homens. É também pela arte que em nossa memória a poesia da 

história sobreleva das instituições, dos sistemas, das teorias e dos 

homens, sobre que ela versa. 

É unicamente pela arte, inerente à natureza humana, pro- 

gressiva e eterna, que hoje em dia os homens se associam no des- 

tino e na solidariedade da espécie. 

É pela arte que o gênio de cada raça se patenteia, que a au- 

tonomia nacional de cada povo se revela na sua autonomia e se 
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afirma, não só pela sua especial compreensão da natureza, da vida 

e do universo, mas pelo trabalho coletivo da comunidade, na li- 

teratura, na arquitetura, na música, na pintura, na indústria e no 

comércio. 

É pelo culto da arte e pela educação artística que esse culto 

se compreende, que a produção industrial se especializa, se va- 

loriza pela originalidade característica do produto e transforma 

pela prosperidade, unicamente determinada pelo ensino, toda a 

economia de sua nação, como se evidenciou nos últimos tempos 

em Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, por via da simples re- 

constituição dos museus e da multiplicação das escolas. 

Finalmente, se para cada povo a arte é a segurança da tradi- 

ção, o refugio das consciências, o mais puro reflexo da imagem 

benigna da pátria, a fonte mais caudal de todos os progressos mo- 

rais, econômicos e até políticos – para cada homem, na tortura de 

tantas incertezas, na mágoa e na ruína de tantas crenças extintas, 

de tantos ideais desfeitos no melancólico decurso da nossa idade a 

arte é ainda – como diz Schopenhauer – “a única flor da vida”. 

 

 

 
PINHO, Wanderley. Coletânea de textos históricos. Bahia: Artes Gráficas, 

1990. 774 p. il. 
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Discurso oficial no Centenário do Instituto, 

pelo Professor Emérito Jorge Calmon, 
presidente de honra da Casa, na sessão solene d 

e 13 de maio de 1994. 

 

O passado e o futuro do Instituto 

 
Jorge Calmon 

 
Nos dias de hoje, a hora escolhida para a solenidade seria 

inconveniente para a maioria das pessoas; porém, naquele tempo, 

1894, os usos, e também os horários, eram outros, e assim, ao 

meio-dia em ponto, no salão de conferências do Grêmio Literá- 

rio, o historiador Braz do Amaral abriu a sessão convocada para a 

fundação do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

A assistência era a mais qualificada possível. Em trajes se- 

veros, de fraque ou sobrecasaca, ali se achavam as figuras mais 

representativas da elite baiana, notadamente as pertencentes aos 

círculos culturais, à política, à imprensa, ao magistério superior, 

às classes liberais. Todos tinham atendido à carta-convite formu- 

lada por sete personalidades que se reuniram para concretizar a 

ideia de criação do Instituto, cônego Ludgero dos Humildes Pa- 

checo, Antônio Calmon du Pin e Almeida, Braz Hermenegildo 

do Amaral, Manuel Pedro de Rezende, Olavo Freitas Martins, 

Luiz Antônio Filgueiras. 

Os nomes destes homens estão hoje esquecidos. Talvez que 

persista uma lembrança mais nítida de dois deles, pelo menos: 

Braz do Amaral, o laborioso historiador, e Antônio Calmon, o 

político mais popular da Cidade, naquele tempo. Um ou outro 
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cabo eleitoral, ainda vivo, falará aos netos da fama e do prestígio 

do Doutor Antoninho, protetor dos candomblés, contendor per- 

manente de delegados de Polícia, na defesa dos perseguidos. 

Pois foi com esse aval que se fundou o Instituto. 

• • • 

Cem anos se passaram desde aquele 13 de maio de 1894. Até 

onde nosso olhar alcança não vislumbramos outra instituição de 

cultura, de natureza particular, que haja, no curso desse longo 

período, sido tão atuante, e estado tão presente aos acontecimen- 

tos de caráter cultural ou patriótico, em nossa terra. Aquela que 

se lhe equipara, sob o prisma de produção cultural, é, sem favor, 

a Academia de Letras da Bahia, todavia fundada muito depois. 

Realmente, em todo o decorrer destes cem anos, sem qualquer 

interrupção – salvo naqueles dias que se seguiram ao incêndio de 

sua antiga sede, no Terceiro, quando teve de abrigar-se na Facul- 

dade de Medicina –, em todo o decurso deste século de existência, 

o Instituto manteve-se como um centro de estudos e de promo- 

ção cultural, constituindo-se, com suas portas abertas acessível 

a sócios e a não-sócios, num núcleo de apoio aos pesquisadores 

interessados no exame dos seus arquivos e de suas coleções, assim 

como dos leitores que procuram sua biblioteca. 

Sua própria sede é um monumento e um museu. Não houve 

nem há exagero em chamá-la de “Casa da Bahia”. Isso ela é, de 

fato, tanto porque se tornou guardiã das tradições desta terra, 

fiel depositária do espírito baiano, no que ele tem de mais pecu- 

liar, demais autêntico, como porque nele se encontra um precio- 

so acervo, composto das evidências materiais do nosso passado, 

representado pelos retratos de famosos vultos da História, pelos 
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bronzes que perpetuam os sentimentos de gratidão da coletivi- 

dade, pelo mobiliário de estilo, pela armaria que lembra batalhas 

em defesa da pátria, e as bandeiras nessas batalhas recolhidas, en- 

fim, por mil e uma peças cujo conjunto vem a ser um patrimô- 

nio inestimável, difícil de encontrar em qualquer outra parte do 

Brasil. 

Consultem-se os números da Revista do Instituto que falam 

sobre a atividade aqui desenvolvida. Veja-se, pelo índice geral dos 

assuntos tratados na quase centena de edições dessa Revista, a 

quantidade e, sobretudo a qualidade dos trabalhos publicados. 

Consideram-se as contribuições ali contidas e provenientes, além 

de outros, dos maiores nomes da historiografia baiana, e das ciên- 

cias naturais e sociais, para citar apenas alguns dos que já se não 

encontram entre nós: Teodoro Sampaio, Braz do Amaral, Alfre- 

do de Carvalho, Borges dos Reis, Damasceno Vieira, Gonçalo 

de Athayde Pereira, Manoel Querino, Francisco Vicente Vianna, 

Oliveira Campos, José Teixeira Barros; assim como seus contem- 

porâneos Xavier Marques, Homero Pires, Pinto de Carvalho, 

Antônio Vianna, Afonso Costa, Afrânio Peixoto, Bernardino de 

Souza, Borges de Barros, padre Camilo Torrend, Pirajá da Silva, 

e, integrando uma geração mais nova, Alberto Silva, Magalhães 

Neto, Pedro Calmon, Frederico Edelweiss, Wanderley Pinho, 

Aloysio de Carvalho Filho, Conceição Menezes, padre Manoel 

Barbosa, Herman Neeser, Luiz Vianna Filho. Todos esses emi- 

nentes homens de cultura escreveram trabalhos para a Revista, 

sendo que muitos deles enriqueceram as sessões públicas com pa- 

lestras, comunicações e conferências. 

• • • 
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No decorrer destes cem anos, o Instituto viveu grandes mo- 

mentos. Um deles foi, com certeza, o da inauguração deste edifí- 

cio, levantado graças, sobretudo, ao espírito de determinação de 

um homem, um homem raro, Bernardino de Souza. Ele mobili- 

zou toda a Bahia daquele tempo, governantes, empresários, gente 

do povo, e, ao termo de uma pertinaz campanha, recolhendo con- 

tribuições de inúmeros colaboradores, logrou ver construído este 

monumento, erguido para recolher a memória física da Bahia. 

Mas, já em 1896, com apenas dois anos de existência, o Ins- 

tituto se impusera ao apreço dos baianos em razão de sua vigorosa 

e vitoriosa atuação contra o desmembramento da antiga comarca 

do São Francisco, que um projeto no Congresso Nacional quisera 

anexar ao território de Pernambuco. 

Outros dos muitos momentos importantes foram constituí- 

dos pelo Congresso Brasileiro de Geografia, promovido pelo Ins- 

tituto, em 1916, e pelos três congressos de História da Bahia, de 

que resultaram preciosos anais. 

Mais recentemente, dois acontecimentos vieram revitalizar o 

nosso Instituto. O primeiro foi a restauração da sede, graças ao 

auxílio financeiro das empresas do Polo Petroquímico. As obras 

de reforma fizeram o grandioso edifício voltar às condições e ao 

aspecto do dia de sua inauguração, setenta anos passados. O ou- 

tro acontecimento consistiu na recuperação do acervo, tornada 

possível com os recursos fornecidos pelo Governador Antonio 

Carlos Magalhães, verdadeiramente um benfeitor desta casa. A 

verba concedida pelo Estado permitiu a restauração de mais de 

uma centena de telas históricas, do rico mobiliário, dos bronzes e 

esculturas, das peças de porcelana e armaria, em suma, do valioso 

tesouro de que o Instituto é depositário. 
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• • • 

Os cem anos do nosso Instituto transcorreram paralelamente 

à ocorrência de acontecimentos que vieram alterar sensivelmente 

a vida social e a própria ordem das coisas, em todo o Mundo. 

A essas transformações não ficaram imunes as áreas de co- 

nhecimento para cujo cultivo, de modo particular, foi criado este 

Instituto, ou seja, a Geografia e a História. 

O século XIX comportara, é certo, considerável desenvol- 

vimento dos estudos geográficos, especialmente após o impulso 

representado pelas viagens e descobertas de Humboldt, além da 

revelação dos novos espaços, na América, Ásia, África, Oceania. 

A criação de sociedades geográficas, assim como de cátedras em 

universidades, em países da Europa contribuiu, sem dúvida, para 

a propagação e o aprofundamento dos estudos. No entanto, che- 

gar-se à última década do século – que é quando é fundado este 

Instituto –, a Geografia ainda se reduz a limitados compartimen- 

tos, dividida, classificadamente, em Geografia Física e Geografia 

Política, conquanto já incluindo, por força de uma especialização 

obrigatória, por assim dizer, Geografia Econômica Zoológica, 

Geografia Botânica e Geografia Matemática, estranha designa- 

ção, esta última, para a matéria que tinha, por fim, dentre outros, 

“determinar as relações do globo que habitamos com os corpos 

celestes”. 

Emergindo da massa de conhecimentos já adquiridos, duas 

teorias conquistavam o pensamento dos geógrafos, naqueles anos 

finais do século XIX. Uma, a do alemão Friendich Ratzel, a “Le- 

bensraum”, enfatizando a influência dos fatores naturais na forma 

de vida de grupos humanos; e a outra teoria, proposta pelo norte- 

americano George Perkins Marsh, e até certo ponto oposto à de 
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Ratzel, pondo em relevo as transformações da natureza pela ação 

do homem. 

Neste nosso século, que, aliás, declina para o acaso, o primei- 

ro grande marco de ciência geográfica terá sido o surgimento da 

Geografia Regional, fruto da visão criada de Pierre Vidal de La 

Blanche, o qual abriu um novo campo à pesquisa e à compreen- 

são do viver das comunidades. 

Hoje, a Geografia é um dos territórios do saber que apresen- 

tam maior diversificação de especialidade, com a circunstância 

da quase indistinção de fronteiras entre alguns dos seus ramos e 

matérias afins, tais como a Geologia, a Antropologia, a Etnografia 

e, mesmo, a Sociologia, o Urbanismo, a Ciência Política. 

De fato, a Geografia Física, certamente a primeira a ser obje- 

to de estudo, veio a subdividir-se em Geomorfologia, Climatolo- 

gia, Biogeografia, Geografia dos Solos, Ecologia e Administração 

de Recursos Naturais. 

A Geografia Humana, por sua vez, deu origem à Geografia 

das Populações, Geografia Econômica, Geografia Cultural, Ge- 

ografia Social, Geografia Urbana, Geografia Política, Geografia 

Médica e Geografia Histórica. 

Conquanto possuindo campo próprio, conceitualmente li- 

mitado, a Geografia Regional comporta, também ela, diversas 

especialidades, conforme a natureza e as proporções do tema pro- 

posto para o trabalho. 

Para exploração de tantos ramos, a Geografia dispõe hoje de 

uma inumerável parafernália de equipamentos, colocados a seu ser- 

viço por uma tecnologia que não cessa de inventar ou aperfeiçoar. 

Um dos setores que, sem nenhuma dúvida, mais beneficia- 
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ram das inovações tecnológicas é, curiosamente, a velha Geografia 

Física, voltada para o conhecimento das peculiaridades do globo 

terrestre. 

Os satélites artificiais, os telescópios colocados no espaço, a 

aerofotografia, hoje tão aperfeiçoada, a televisão interplanetária, 

os computadores capazes de operações quase instantâneas de ex- 

trema complexidade, afinal um sem-número de outras técnicas e 

outros aparelhos proporcionaram um conhecimento da superfície 

do Planeta e dos fenômenos naturais, como por certo se julgaria 

impossível ainda na primeira metade deste século. É certo que o 

homem anda não controla as indomáveis forças naturais; porém, 

já tem condições de prever suas manifestações, reduzindo, quanto 

possível, os efeitos. 

Com isso, a antiga Geografia Matemática perdeu nome e 

sentido substituídas que foi pela Astrografia, a nova ciência do 

Espaço, cujo infinito campo de visão é o Universo. 

• • • 

A evolução da História foi, de certo, menos espetacular, no 

decurso desta centúria, A própria natureza da ciência e os am- 

bientes em que é ela cultivada explicam essa diferença. 

Quando este Instituto foi fundado em 1894, era a História 

convencional e que pautava os estudos e trabalhos. As transforma- 

ções, entretanto, estavam próximas. Ainda se publicavam os pri- 

meiros números de nossa revista quando, em 1898, apareceram, 

na França, dois livros que iriam traçar novos rumos: Le Moyen Age, 

de Ferdinand Lot, e, principalmente, Introduction aux études histo- 

riques, de Charles Langlois e Charles Seignobos. Estes autores situ- 

aram a História, inovando o conceito, como ciência de interpreta- 
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ção, e não como matéria de observação, consoante a ideia até então 

prevalecente. Demonstraram que, sendo um ramo independente 

do conhecimento, seu trato exigia métodos próprios. 

Faltava enriquecer a História mediante sua associação com 

outras matérias. Coube a Henri Berr dar esse passo, com sua Re- 

vue de Synthèse historique, surgida em 1900, como a inaugurar as 

perspectivas voltadas para o novo século. Mas a plena efetivação 

dessas tendências somente viria a ocorrer quase trinta anos de- 

pois, quando, em 1929, Lucien Febvre e Marc Bloc, que teriam 

Fernand Braudel como continuador, fundam os Annales d’histoire 

économique et sociale. Este é, realmente, o grande momento da 

historiografia no século XX. 

Os Annales assinalam, com suas aliciantes propostas, o ponto 

de partida da denominada “Nova História”. 

Quem vem a ser isto? 

Valemo-nos da autorização definição de Fernand Braudel: 

“... a história apoderou-se, bem ou mal, mas de maneira decidida, 

de todas as ciências do humano; ela quis ser (...) uma impossível 

ciência global do homem. Fazendo-o, ela se abandonou a um im- 

perialismo juvenil, mas na mesma qualidade e da mesma maneira 

que quase todas as ciências humanas de então, na verdade peque- 

nas nações que, cada uma por sua conta, sonhava tudo absorver, 

tudo sacudir, tudo dominar”. 

É dentro desse amplo espectro que irão originar-se e prospe- 

rar novas formas de ordenação do material histórico e novos mé- 

todos do exame e interpretação, com o aparecimento da História 

Serial, da História Quantitativa, das nações de ciclos econômicos, 

de conjuntura, estrutura, modelos, enfim, novas formas de reunir 
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e traduzir os subsídios, históricos, econômicos, sociológicos, es- 

tatísticos, geográficos, etc., obtidos pelo historiador por meio da 

garimpagem nas disciplinas auxiliares ou complementares. 

Por força dessa especialização e da crescente objetividade, a 

História afasta-se, visivelmente, do grupo das matérias especu- 

lativas e cada vez mais se aproxima do grupo das ciências que se 

fazem mais úteis graças à possibilidade de emprego prático dos 

seus preceitos. 

• • • 

Também no Brasil o século passado legou ao atual uma 

abundante produção histórica. Deixando de ser uma atividade 

literária, a História passou a apoiar-se na heurística, isto é, tro- 

cou o devaneio literário pela leitura do documento, e buscou ser 

verídica, irrefutável, baseada na prova. E foi com esse caráter que 

se escreveram livros importantes de História. Se deles tivéssemos 

de dar um exemplo tirado da historiografia brasileira do século 

passado, apontaríamos a “História Geral do Brasil”, do Visconde 

de Porto Seguro. Era o que se chamou depois “história horizon- 

tal”, “história convencional”, “história historicizante”, ou, depre- 

ciativamente, “história recitativa”. História fatual estribava-se no 

depoimento fornecido pelo papel do arquivo, escusando-se de 

interpretações ou generalizações a que pudesse faltar base mate- 

rial. Assim era na Bahia – com Braz do Amaral, por exemplo –, 

no Brasil, na Europa. 

À fase da História essencialmente episódica que teve Varnha- 

gen como primeiro grande representante, precedendo a geração 

de Rocha Pombo, Afonso de Taunay e outros, segue-se uma fase 

em que a História entra a adquirir caráter interdisciplinar, sendo 

dela o primeiro expoente Capistrano de Abreu. 
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Capistrano adquiriu, pela leitura, um largo conhecimento da 

nova maneira de estudar e escrever História nos principais países 

da Europa, e utilizou isso nos seus trabalhos, notadamente nos 

Capítulos de História Colonial, ou, para melhor dizer, no der- 

radeiro dos “Capítulos”, aquele que tem o título “Três séculos 

depois”. Nessa parte do livro, os comentários de Capistrano são 

de quem, no interesse da exegese histórica, estudara Economia, 

Geografia Física e Geografia Humana, Direito Público e até mes- 

mo Psicologia, pois usa destes conhecimentos, além de outros, 

para expor e interpretar aspectos da nossa História, sem esquecer 

a cultura popular, o folclore nela incluído. 

Ainda mais influenciadas pela Sociologia foram as obras de 

Oliveira Viana, precursoras dos livros de Gilberto Freyre, Casa 

Grande & Senzala sendo o mais importante. 

Já também neste século toma vulto uma corrente de historia- 

dores comprometidos com o pensamento marxista, o mais desta- 

cado sendo, a meu ver, Caio Prado Júnior. 

Enquanto isso, forma-se em São Paulo um grupo de novos 

historiadores influenciados pelas concepções surgidas na França, 

quer pelos professores que de lá vieram antes da Segunda Grande 

Guerra, para ensinar na recém-criada Universidade de São Paulo, 

a USP, quer depois da guerra, já então sob o influxo do movimen- 

to da revista dos Anais. 

À margem dessas vertentes, trabalham historiadores que fa- 

zem a História pela História, com isenção ideológica, como Pe- 

dro Calmon, Wanderley Pinho, Luiz Vianna Filho, para falar so- 

mente em três baianos. 
 

• • • 
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Na Bahia, o ensino da História – e também da Geografia – 

começou a adquirir novos rumos com a fundação da Faculdade 

de Filosofia, idealizada e organizada por Isaías Alves. Salvo um ou 

outro, os primeiros professores de História, no curso conjugado 

com o ensino da Geografia, eram ou tinham sido docentes no 

ensino secundário, ou eram autodidatas, vale dizer, pessoas que 

cultivavam o estudo da História por simples opção intelectual, 

sem objetivo profissional. Com o passar do tempo, porém, foram 

sendo realizados concursos públicos, através dos quais se habili- 

taram professores com formação acadêmica específica, ao tempo 

em que ex-alunos da Faculdade forma buscar em São Paulo ou 

no Rio de Janeiro, primeiramente com ajuda da Capes, depois do 

CNPq, os graus de mestre e doutor, sendo que alguns consegui- 

ram ir mais longe, indo fazer a pós-graduação em universidade 

estrangeiras. A consequência desse aperfeiçoamento de professo- 

res veio a ser a importação de métodos de trabalho, na atividade 

docente, ou em trabalhos individuais ao nível dos utilizados nos 

melhores centros universitários do País e do exterior. 

A semente de tudo foi – não custa repetir – a Faculdade de 

Filosofia, de Isaias Alves. 
 

• • • 

Mas, já falei muito do passado, e das coisas que aconteceram 

nestes cem anos decorridos. 

Cabe, agora, lançar as vistas para o futuro, pensar nos obje- 

tivos que poderão ser atingidos para que esta instituição alcan- 

ce, realmente, as altas finalidade que para ela desejaram os seus 

fundadores, ou quantos, desde sua criação, se devotaram ao seu 

serviço. 
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Prevejo o Instituto como um laboratório de conhecimentos 

um centro de estudos voltado para a pesquisa, a interpretação, a 

utilização das lições da experiência vivida, no sentido de evitar, a 

bem da Bahia e do País, que se repitam equívocos, e de desvendar 

rumos na direção do futuro. 

Prevejo o Instituto abrindo as portas para todos os verda- 

deiros estudiosos da História, ou da Geografia, ou das ciências 

humanas, isto é, das matérias que complementam e iluminam o 

conteúdo de ambas; alargando, pois, o seu quadro de sócios; esta- 

belecendo, talvez, novas regras para admissão, de modo a tornar 

o Instituto, não já um clube de associados invisíveis, ou ausentes, 

porém, uma casa povoada de moradores que a frequentem, que 

participem, que trabalhem e aceitem responsabilidades. 

Prevejo o Instituto, agora que se lhe abre melhores perspec- 

tivas, no tocante à situação financeira, com sua administração 

reorganizada, de forma a dispor de um quadro de funcionários 

criteriosamente selecionados, que execute as tarefas próprias de 

uma instituição que, embora sendo consagrada aos assuntos de 

cultura, precisa operar como qualquer outro órgão associativo, 

com os cargos e encargos devidamente definidos e atuantes. 

Prevejo o Instituto permanentemente acessível ao público, 

como um museu vivo, a fornecer a quantos o visitem, estudantes, 

pessoas de outras paragens, gente do povo, uma lição visual ou 

falada de História do Brasil e da Bahia, de amor e cultivo das 

tradições. 

Prevejo o Instituto com sua velha e rica biblioteca atualizan- 

do-se, ou seja, adquirindo as publicações, livros, revistas, que tem 

deixado de obter por falta de recursos; e aumentando os espaços 

dessa biblioteca, sem dúvida que imponente, vistosamente mobi- 
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liada, mas incapaz de atender à expansão do acervo; possivelmen- 

te construindo, para esse fim, porém, não sei bem onde (quem 

sabe se sobre a área de estacionamento de carros, sobre pilotis), 

um anexo, que venha a comportar o aumento da livraria. 

Prevejo o arquivo do Instituto, com os importantes papéis 

que possui, devidamente classificado, assim como aumentando 

com a obtenção de arquivos particulares de personalidades da 

vida baiana e brasileira. 

Prevejo a continuação da microfilmagem, apenas iniciada, 

porém, interrompida por falta de recursos, das vastas coleções de 

jornais e revistas antigos existentes no Instituto, as quais corre o 

risco, cada dia maior, de se inutilizarem. 

Prevejo o Instituto publicando regularmente sua quase cen- 

tenária Revista, a salvo da inanição financeira, até hoje dificultan- 

do suas edições. 

Prevejo o Instituto divulgando, em séries de monografias, di- 

vididas conforme os temas, os trabalhos dos seus sócios, ou texto 

outros que interessem aos estudiosos. 

Há, sem dúvida, muito que fazer em termos de desdobra- 

mento da atividade do Instituto, com o devido aproveitamento 

das condições criadas por aqueles que até aqui conduziram a en- 

tidade. 

Largas e múltiplas são, por certo, as possibilidades de um 

organismo como este, dotado das condições materiais necessárias 

ao pleno desempenho de sua missão, carecendo, agora, de que 

o entusiasmo criador, aliado ao devotamento e à competência, 

concretize as perspectivas que se delineiam no horizonte. 
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Recomposto o quadro social do Instituto, com a revitalizado- 

ra aquisição de novos colaboradores, entre professores, cientistas, 

pesquisadores, ou mesmo simples interessados por Geografia ou 

História, não faltará quem participe do instigante desafio. Desde 

já consigno aqui os meus estímulos aos futuros beneméritos deste 

estabelecimento, afinal, com absoluta propriedade, batizado pe- 

los conterrâneos como a “Casa da Bahia”. 

Vale reproduzir, concluindo, as expressões gravadas na lápide 

que, há 70 anos, assinalou a inauguração deste edifício. Está dito 

ali: “Esta casa é uma árvore de remotas raízes, amplas ramagens 

e inesgotáveis frutos. Fê-la medrar a própria alma da Pátria, que 

há de mantê-la imperecível. À sua sombra sentir-se-ão unidos, 

indissoluvelmente, o passado, o presente e o futuro”. 

Assim seja. 
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O Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia: 2004 

 
Edivaldo M. Boaventura* 

 
A despeito da escassez de recursos, que lhe impede 

maiores realizações, a diretoria do Instituto pode sentir- 
se gratificada com a situação de prestígio mantida pela 

entidade ao chegar a estes 110 de altos serviços à 
cultura e particularmente ao estudo do passado 

e da realidade geográfica do Nosso Estado. 

Jorge Calmon 

 

 

Começo a oração oficial de 2004 com epígrafe de Jorge Cal- 

mon, nosso presidente de honra, colhida do seu primoroso artigo 

de 11 deste mês. Voltamos ao estudo do passado e às projeções do 

futuro, nesse núcleo central da memória, em torno do qual gira- 

mos todos nós, sócios, frequentadores e visitantes, com a consci- 

ência clara de que formamos uma comunidade. 

O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia é um dos “lugares 

de memória”. Toda organização, seja escola, faculdade ou universi- 

dade, Secretaria de Governo, Ministério de Negócios Públicos ou 

autarquia; empresa, estabelecimento comercial ou indústria, tem 

“lugares de memória”. As instituições possuem arquivos, coleções 

de documentos, de registros, de atos estatuários ou regimentais, 

que resultam, comprovam e condicionam a gestão organizacional. 

Direi mesmo que todo domicílio, casa ou apartamento, tem, tam- 

bém os seus, “lugares de memória”. A gaveta onde guardamos as 

 
* Orador Oficial do IGHB 

 
 

133 



 

 

 

 

 

 

 

certidões de nascimento e de casamento, os álbuns que recordam 

os nossos pais, avós, filhos, netos, amigos e colegas. A memória 

pessoal e a memória institucional “que é informação estratégica de 

natureza arquivística pouco utilizada nas instâncias decisórias das 

universidades públicas federais brasileiras”, segundo Maria Tereza 

Navarro de Britto Matos, em Memória institucional e gestão univer- 

sitária: o caso da Universidade Federal da Bahia, tese de doutorado 

que oriento e com quem tanto aprendo. 

Pois bem, trago do trabalho da minha querida aluna Maria 

Tereza esta noção poderosa de “lugares de memória”, para enfa- 

tizar a função do Instituto na preservação da tradição, condição, 

condição da identidade desta casa. Todos precisam recorrer ao 

Instituto por necessidade da memória. Uma ilustração numérica 

confirma o papel memorialístico, em 2003, tivemos 1924 usuá- 

rios, que consultaram 1455 livros, 676 revistas e 1093 jornais. 

Mas os consulentes, pesquisadores, frequentadores e sócios, 

que constituem esta comunidade tão presente na plateia, reú- 

nem-se, hoje, para festejar o aniversario. São 110 anos de serviço 

à cultura, à tradição e à pesquisa. 

Todo 13 de maio é de festa no Instituto! 

Para tanto, meus caros amigos, reverenciemos, primeiramen- 

te, a passagem daqueles que foram para o outro lado, pois “Os 

institutos vitalícios ou que se ajustam a um propósito transcen- 

dente que desdenha os ritmos da vida, concebem a morte como 

uma classificação de valores”, confirma Pedro Calmon, apud Vic- 

torino Chermont de Miranda. 

Aos nomes tutelares que se foram, completemos o arco da 

morte com a celebração da vida. Consuelo Pondé de Sena, sobe- 

rana presidenta desta comunidade, preparou com palavras, flores 
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e doces a festa aniversária, integrando, na escassa e privilegiada 

classe de sócios beneméritos, neste momento epifânico das come- 

morações dos 110 anos, o prefeito ou o governo da cidade, An- 

tônio José Imbassahy da Silva, e o fautor da cultura e do turismo, 

Paulo Renato Dantas Gaudenzi. 

 
Os que passaram para o outro lado 

Volvemos o nosso espírito para Geraldo da Costa Leal, Hen- 

rique Paulo Bahiana, Joaquim Alves da Cruz Rios e Waldemar 

Magalhães Mattos. 

 
Geraldo da Costa Leal 

O confrade Lamartine Lima, pelo Instituto Baiano de História 

da Medicina e Ciências Afins, homenageou, postumamente, Ge- 

raldo, sobressaindo o homem gregário e participante da vida cultu- 

ral da Bahia. Formando-se em Odontologia, foi apreciador da boa 

música, erudita e popular, amigo do futebol, torcedor do Esporte 

Clube Bahia e escritor criterioso. O seu primeiro livro Pergunte ao 

seu avô (1996) resgatou nomes importantes e destacou figuras po- 

pulares. Em 4 de dezembro de 1997, em comemoração ao cente- 

nário da primeira sessão de cinema em Salvador, ele e seu sobrinho 

Luis Leal Filho deram a lume Um cinema chamando saudade. Em 

2000, foi a vez de Salvador dos contos, cantos e encantos. Finalmente, 

o seu último trabalho Perfis urbanos da Bahia, a propósito do qual 

Cid Teixeira aprecia: “Agora mais um livro. Por onde andava, fora 

dos caminhos do reconhecimento histórico, este dentista que, por 

mais competente que seja, por eles não trilhava?” Antes de falecer, 

deixou quase concluída a Rua Chile. 
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Henrique Paulo Bahiana 

O ilustre sócio correspondente era diplomado pela Escola 

Politécnica do Rio de Janeiro, exerceu a profissão de técnico es- 

pecialista em óleos vegetais. Deixou muitos trabalhos científicos 

e técnicos como professor de Química em colégios e faculdades. 

Foi também autor de trabalhos de História, Letras, Ciências. A 

sua obra de 40 livros encontra-se classificada em duas coleções: 

Visão do mundo e Estudos biográficos. Detentor de mais de 80 con- 

decorações e medalhas, integrou várias instituições culturais. 

 
Joaquim Alves da Cruz Rios 

Há atores que o exercício do papel termina por se confundir 

com a personalidade de base. De igual modo, há profissionais, 

como Cruz Rios, que vivenciam tanto o exercício do trabalho 

que terminam por identificá-lo, transformando o local de traba- 

lho em sua segunda casa. Entre Cruz Rios e o jornal A Tarde há 

uma perfeita união. Por mais de 60 anos, dedicou-se ao jornal, 

ocupando todos os postos, alcançando o cargo de secretário e de 

diretor de redação, no qual faleceu em 14 de fevereiro de 2004. 

Cruz Rios era bacharel em Direito e exerceu por algum tempo 

a advocacia. Seduzido pelo jornalismo, teve a sua primeira experi- 

ência como foca no Bahia Jornal, de duração efêmera, sendo levado 

logo mais para A Tarde, por Ranulfo Oliveira, onde foi admitido 

em 01 de maio de 1938, como repórter judiciário, promovido su- 

cessivamente chegou às mais altas posições de redação. A propósito 

da sua atuação no jornal, Jorge Calmon, companheiro de trabalho 

por longos anos, acrescentou: “Logo Cruz Rios se firmou como 

um dos mais úteis elementos da redação. E, após algum tempo, já 
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era promovido a redator, apto a exercer as funções que hoje em dia, 

com a nova organização dos serviços nas redações, competem aos 

editores setoriais”. 

Sem afastar-se, todavia, de suas atividades jornalísticas, foi de- 

putado estadual, pelo partido Democrata Cristão, exerceu os cargos 

de diretor-geral do Departamento do Serviço Público, no governo 

Otávio Mangabeira; diretor-geral do Departamento de Trânsito; 

consultor jurídico; procurador da Prefeitura de Salvador; consultor 

Jurídico da Federação do Comércio da Bahia, chefe da Casa Civil 

do governador Lomanto Júnior; delegado do Ministério da Educa- 

ção, na Bahia e Sergipe; e diretor do Banco de Desenvolvimento da 

Bahia (Desenbanco). Era detentor de condecorações e medalhas. 

A sua vida integrada ao jornal permitia que colocasse A Tarde em 

uma posição altaneira. Dentre as instituições culturais, integrou a 

Academia de Letras da Bahia. Graças ao trabalho pertinaz de sua 

mulher Regina, publicou dois livros de crônicas e artigos: Retalhos 

de jornal (1998) e Canto de página (2002). 

 
Waldemar Magalhães Mattos 

Waldemar Mattos, formado em Ciências Contábeis e em 

Economia, tinha uma inclinação natural para pesquisa. Ocupou- 

se, sobretudo, da história das corporações e dos solares, fazendo 

girar em torno dessas instituições a vida econômica e social da 

Bahia. A sua bibliografia é séria e bem documentada, salientan- 

do-se, dentre muitos livros, o preciso, locativo e útil A Bahia de 

Castro Alves (1948). É um referencial seguro das diversas moradas 

do poeta em sua terra, a começar por Cabaceiras do Paraguaçu, 

São Félix, Cachoeira, Itaberaba e Salvador. Certamente é o me- 

lhor estudo das localidades do poeta na Bahia. Como historiador 
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de corporações, palácios e casas destacam-se: Palácio da Associação 

Comercial da Bahia (Antiga Praça do Comércio, 1950); Evolução 

histórica da Polícia Civil da Bahia (1879); História do Palacete das 

Mercês, que trata ao seu modo da vida social e política da Bahia 

dos fins do Império e começos da República (1985); História do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia (1985); Junta Comercial da 

Bahia (1992). Além deste tipo de história corporativa, há inúme- 

ros estudos históricos, econômicos e documentais. Foi membro 

da Academia de Letras da Bahia. 

 
Jafé Borges 

Faleceu, hoje, 13 de maio, o nosso muito querido confrade 

Jafé Borges, jornalista, sócio e colaborador do Instituto, casado 

com a advogada Alice Gonzalez. O Instituto, sentindo muito a 

sua perda, reserva uma oportunidade para lhe prestar as justas 

homenagens. Vamos lhe dedicar um minuto de silêncio. É o 

ínício da expressão do nosso apreço à sua memória. 

Concluindo a primeira parte da fala, em memória dos sócios 

falecidos, podemos dizer que todos portavam os valores do Ins- 

tituto. A condição de confrade os identifica. Mexiam-se lá fora, 

ensinando, escrevendo, pesquisando e publicando, mas voltavam 

sempre a esta casa. Deixaram a doce lembrança transmudada em 

saudade. Guardamos seus registros, seus papéis, suas obras e as 

recordações de suas idiossincrasias. Integram-se, inteiramente, no 

patrimônio comum da memória do Instituto. 

 
Os que serão homenageados 

A diretoria resolveu destacar duas autoridades, amigos e par- 

ceiros desta Casa, para receber o título de sócios beneméritos: o 
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prefeito da Capital Antônio Imbassahy e o secretário da Cultura 

e Turismo Paulo Gaudenzi. 

Meu caro prefeito Antônio Imbassahy, 

Reconhece a população de Salvador o trabalho do seu alcaide 

pelo zelo de sua administração. Cito algumas realizações: a re- 

novação do Campo Grande, os trabalhos nos bairros periféricos, 

o aprumo da avenida Suburbana, dita Afrânio Peixoto, a nova 

avenida Manoel Dias da Silva, o direcionamento para o turismo, 

a cargo de Eliana Dumêt, a Orquestra Sinfônica da Juventude 

de Salvador, em Periperi, iniciativa da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, tão bem dirigida por Raimundo Caires, 

o “prato do dia”, e a avenida Luiz Eduardo Magalhães. Ao reco- 

nhecimento público, junta-se ao do Instituto, em especial, para 

agradecer a parceria com a administração Imbassahy. Foi estimu- 

lante o trabalho cooperativo com a Prefeitura de Salvador, na re- 

alização do IV e V Congressos de História, além da participação 

efetiva no 5º Encontro dos Institutos Históricos do Nordeste. 

A colaboração nos festejos do dia Dois de Julho, festa maior da 

Bahia, e em outras comemorações contou com o confrade Fran- 

cisco Sena, diretor da Fundação Gregório de Mattos. Os vexames 

com o pagamento dos impostos municipais foram encaminhados 

e resolvidos pelo prefeito Imbassahy, dando-nos a isenção fiscal 

do IPTU. Mas o nome Imbassahy é um nome presente que ressoa 

nesta casa. Falo de Osvaldo Imbassahy, seu tio, diretor da Biblio- 

teca do Instituto por muitos anos. 

Meu caro secretário Paulo Gaudenzi, 

O secretário da Cultura e Turismo tem o melhor represen- 

tante pessoal junto a nós – Dona Maria Cândida Gaudenzi. 

Esse canal não falha nunca e serve bem ao Instituto. São tantas 
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as realizações culturais da sua secretaria que é difícil ressaltar as 

mais importantes – Faz Cultura, Selo Bahia, Bahiatursa, Museu 

Rodin, livro dos municípios, incentivo aos museus particulares, 

concertos de grandes orquestras e exímios artistas. A ação cultural 

chegou ao nosso Instituto, em publicações, ajudas para congres- 

sos e outras formas de colaboração. 

A ação indireta do Estado pela cultura é bem mais demo- 

crática e rende mais para a população. Impõe-se a formulação de 

políticas culturais objetivando o atendimento às exigências oca- 

sionadas pelos processos da vertiginosa transformação científica 

e tecnológica. A cultura há de estar sempre sensibilizada pelos 

avanços que se registram no campo material e espiritual. 

As ações tanto do prefeito como do secretário tomam um 

caráter incentivador de amparo às iniciativas insurgentes. Sabe- 

mos que cabe ao governo desempenhar múltiplas e diversificadas 

funções em regiões como a nossa. O sentido do fomento tanto 

da Prefeitura como da Secretaria de Cultura e Turismo às nossas 

iniciativas é inestimável e louvável. 

Meus caros amigos, 

Nestes 110 anos da instituição, a Casa da Bahia tem todos os 

serviços funcionando admiravelmente bem, graças à liderança de 

nossa presidenta, Consuelo Pondé de Sena. Servimos àqueles que 

precisam dos nossos serviços, das nossas fontes documentárias e 

harmonizamo-nos com o povo baiano no culto ao 2 de Julho, 

seguindo a tradição, construindo assim, cada vez mais esse “lugar 

de memória”. 
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Iconografia – a história da fundação e da 

construção do prédio-sede do IGHB 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesa utilizada na primeira reunião para criação do IGHB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Residência do Dr. Tranquilino Leovigildo Torres para a realização das reuniões 
preparatórias, com vistas à fundação da sociedade, no curto período de apenas 

nove dias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primeira sede – Rua do Palácio n.º 29. Sede do Grêmio Literário, onde se insta- 
lou o Instituto, no dia 13 de maio de 1894. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta, em português e francês, comunicando a criação do IGHB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segunda sede – Rua da Misericórdia n.º 06, no prédio da Santa Casa, ali 
permanecendo de 21 de outubro de 1894 a 1º de maio de 1900. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira sede 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Quarta sede - Praça do Terreiro de Jesus n.º 15. Primeira sede própria do 
Instituto. Funcionou no referido endereço, no período de 1º de maio de 1900 

a 14 de setembro de 1913, data em que foi vítima de um incêndio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sede provisória – O IGHB instalou-se, precariamente, no Instituto Médico- 
Legal Nina Rodrigues, localizado na rua Alfredo Brito - s/n, no período de 14 

de setembro de 1913 a 15 de novembro de 1914. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quarta sede – Com muito esforço, uma equipe liderada pelo Dr. Bernardino 
José de Souza conseguiu restaurar a sede do Instituto, tendo sido reinaugu- 

rada no dia 15 de novembro de 1914, onde funcionou até o dia 02 de julho de 
1923. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento da pedra fundamental da sede atual, no dia 2 de julho de 1921. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Carta enviada pela diretoria, informando a construção do IGHB, solicitando 

contribuição da sociedade baiana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obra de construção da atual sede 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quinta Sede – Av. Sete de Setembro, 94 – A é o endereço da sede atual do 
Instituto, inaugurada no dia 02 de julho de 1923. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vista da entrada secundária do IGHB – Avenida Joana Angélica, 43 - Nazaré 
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