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INDEPENDÊNCIA Centenário da libertação
ganhou cobertura especial durante 10 dias

DE 10 DIAS
COMEMOROU OS
100 ANOS DA
LUTA HISTÓRICA

E

m 1923, Salvador comemorou
emgrandeestiloocentenárioda
Independência do Brasil na Bahia. Uma série de eventos marcou a importante data, como a
visita da imagem do Senhor do Bonfim à
Cidade Alta e a inauguração do monumento em homenagem a Castro Alves.
Durante dez dias, A TARDE acompanhou
todos os detalhes da celebração, o que
nos fornece registros preciosos sobre a
importância que o 2 de Julho conquistou
para se sedimentar como uma festa cheia
de nuances – civismo, religiosidade e disputa política em um significado amplo
destapalavra.Sãoboaslições,pois,daqui
a pouco, em 2023, teremos a missão de
escolher como celebrar o bicentenário
deste evento.

Raul Spinassé / Ag. A TARDE / 28.3.2019

FESTA

O caboclo é
o principal
signo das
lutas pela
independência
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Jocélio Teles
Professor titular de Antropologia da Ufba

CLEIDIANA RAMOS

Em 1923, Salvador festejou de uma forma apoteótica o centenário da Independência do Brasil na
Bahia. A TARDE, durante dez dias, deu um espaço
privilegiado para a cobertura da comemoração. A
importância do registro cotidiano de grandes e
pequenos acontecimentos faz dos acervos de jornais espaços importantes para o resgate da memória e pesquisa continuada. No Portal 2 de Julho
(http://www.portal2dejulho.ffch.ufba.br/), por
exemplo, reportagens integram o conjunto de documentos disponibilizados no projeto que foi coordenado por Jocélio Teles dos Santos, 62 anos,
doutor em antropologia e professor titular da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Lançado no ano
passado, de forma virtual devido à pandemia de
coronavírus, o projeto contou com a doutora em
História e professora da Ufba, Wlamyra Albuquerque como coordenadora. A ação tem o objetivo, de
acordo com Santos, de estimular a compreensão
sobre a comemoração do 2 de Julho como um
fenômeno mais amplo e para além da festa. “É
provável que esse sentimento de que a Bahia é uma
nação, tão propagado a partir dos anos sessenta do
século XX por intelectuais, governos municipais e
estaduais, artistas, mídia e imprensa, seja a coroação de um processo iniciado cem anos antes, via
o 2 de Julho”, diz Santos, que é autor de livros como
O Dono da Terra – o Caboclo nos candomblés da
Bahia e O poder da cultura e a cultura no poder. Estas
várias perspectivas da celebração são apresentadas
pelo antropólogo e professor nesta entrevista à
jornalista e doutora em antropologia Cleidiana
Ramos. A linha de análise de Santos dialoga com
as bases da seção A TARDE Memória, que tem hoje
uma edição especial em formato digital exclusiva
para assinantes, mas com alguns dos seus conteúdos, como este, disponibilizados em outros dos
canais do Grupo A TARDE.
Como surgiu a ideia do desenvolvimento do Portal
2 de Julho?
Desde o século XIX, nós, baianos, damos muita
importância à comemoração da Independência
da Bahia, que, carinhosamente, chamamos de O
2 de Julho. Vários historiadores já escreveram
sobre o processo da Independência e o desfile
comemorativo. E o que fizemos? Criamos o Portal
2 de Julho (http://www.portal2dejulho.ffch.ufba.br/) para disponibilizar documentos, fotos,
vídeos, matérias de jornais, artigos, palestras e
referências bibliográficas que estimulem estudantes do sistema público e privado de ensino, pesquisadores, e o público em geral, a compreenderem esse importante fenômeno na história
da Bahia e do país. O Portal é um repertório de
fontes de pesquisa, com a intenção e o desejo do
exercício da interdisciplinaridade entre o conhecimento histórico e antropológico.

ENTREVISTA
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“O SENTIMENTO
DE TER A BAHIA
COMO NAÇÃO
PODE TER
NASCIDO COM
O 2 DE JULHO”
Qual foi a trajetória de desenvolvimento desse
projeto e equipe que o produziu?
O projeto foi iniciado em 2018, coordenado
por mim, e contando com a coordenação de
Wlamyra Albuquerque, professora do departamento de História da Ufba. Tivemos o apoio
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Cnpq) para a constituição do portal e das bolsas-pesquisa de
Mona Lisa Nunes, Marcele Moreira, Ingrid
Leoni e Renê Salomão, que fizeram o levantamento e a catalogação das matérias de jornais do século XIX a XXI, das atas, poesias e
manuscritos na Biblioteca Nacional, Biblioteca
Central do Estado da Bahia, Arquivo Público do
Estado da Bahia, Centro de Digitalização-Cedig, Fundação Pedro Calmon, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Museu de Arte da
Bahia, e na Biblioteca Virtual Consuelo Pondé.
Fotografias foram disponibilizadas pelo Arquivo Histórico Municipal de Salvador/Secult.
Acrescentamos vídeos disponibilizados on line
sobre o desfile. No cortejo de 2019, editamos
um vídeo sobre a relação dos adeptos de
terreiros de candomblé com os carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla, um fenômeno secular no espaço público. Registramos também a participação das balizas
LGBTQIA+ no desfile das bandas de colégios,
que ocorre no período da tarde. Esses vídeos
foram produzidos por você, Claúdio Rodolfo e
Susana Rebouças. O desenvolvimento do sistema web “Portal 2 de Julho” foi realizado por
Luciano Nascimento.

O 2 de Julho é uma festa cívica, um grande
protesto, ou isso, e outras muitas coisas misturadas?
Usando o delicioso baianês: é tudo isso, e
muito mais. Não são recentes os múltiplos
significados da festa e sobre a festa da nossa
Independência. Costumo salientar que o 2 de
Julho, desde a sua primeira comemoração, em
1824, constituiu-se em um rito de disputa do
espaço público. A narrativa que se cristalizou
sobre a origem do desfile é um exemplo dessa
disputa. Anualmente, reiteramos o caráter popular do desfile. Destacamos o lugar da Bahia
na Independência do Brasil, e a resistência no
recôncavo baiano e na ilha de Itaparica. Basta
observar as falas de representantes das instituições oficiais, em diferentes conjunturas
políticas, e o que dizem os jornais e as mais
variadas mídias. O que fala essa interpretação
que, nós, os baianos reproduzimos? É uma
narrativa mítica no sentido de articulação do
passado, presente e futuro que vai atravessando gerações, desde a segunda metade do
século XIX, registrada por Manuel Querino, no
início do século XX. Dá conta de populares,
maioria negros e mestiços, que colocaram um
velho mestiço descendente de indígena, em
cima de uma carroça, tomada dos portugueses, e todos saíram desfilando do Largo da
Lapinha ao Terreiro de Jesus. Se olharmos para
os anos que se seguiram, do que antecedia a
festa ao que acontecia durante o desfile, e até
nos dias atuais, o 2 de Julho é uma disputa
contínua no espaço público.
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Como foi a trajetória de ocupação de uma festa
cívica pelo Caboclo, esse encantado multifacetado?
O imaginário nacional sobre o índio está presente na sociedade brasileira desde o século
XVIII, e isso pode ser visto no século seguinte
com a literatura indianista, especialmente em
romances de José de Alencar. O processo da
Independência da Bahia eleva o índio como
símbolo nacional, visto como o Caboclo. Vale
lembrar que o termo Caboclo já existia nos
séculos XVII e XVIII para designar o índio em
geral, e que “já estava semiaculturado”. O
autóctone (índio) deixou de ser aquele que
não foi dominado no processo de colonização,
e passou a significar o “dono da terra”. Uma
frase chama a atenção no dito popular: “o
verdadeiro caboclo é o índio”.
Mas esse processo não foi tranquilo. Dois anos
depois da primeira comemoração, a imagem
doCaboclosobreumacarroçafoiesculpidapara
o desfile, mas o carro da Cabocla que o acompanha somente o seria em 1846. Foi uma
decisão do tenente general José de Souza Soares de Andrea, português naturalizado brasileiro, presidente e comandante de armas da
Província da Bahia, que considerava uma humilhação imposta aos portugueses somente
desfilar o carro do Caboclo. Daí que fizeram uma
estátua de uma cabocla representando Catarina Paraguassu, esposa do legendário Caramuru, e mãe mítica da Bahia, empunhando a
bandeira nacional, e mostrando ao povo a frase
de D. Pedro I – “Independência ou Morte”. O
propósito era a substituição e a consequente
eliminação do carro do Caboclo no desfile.
Registros históricos mostram diversas reações
dos veteranos da guerra da Independência, até
no Teatro São João, com agressões físicas. E um
exaltado chegou a declarar naquele recinto das
elites: “Olha, o Caboclo pertence ao povo, não
é do governo. E ele sai nem que tenha que
morrer alguém”.
Quando o 2 de Julho se sedimenta como uma
festa da identidade e do orgulho baiano?
Acho que é um processo contínuo que tem o
nascedouro na data comemorativa, em 1824,
e que vai se solidificando ao longo dos anos
e décadas seguintes. A imprensa é o locus
dessa proto-baianidade, desde os anos que se
seguiram à comemoração, mas também os
poetas, e os políticos. É provável que esse
sentimento de que a Bahia é uma nação, tão
propagada, a partir dos anos sessenta do
século XX, por intelectuais, governos municipais e estaduais, artistas, mídia e imprensa
seja a coroação de um processo iniciado cem
anos antes, via o 2 de Julho. A letra do hino
ao Dois de Julho é um primor para desvelar o
que, nós, os baianos pensamos: é um clamor
à liberdade, é o orgulho nativo (baiano) que
derrotou o despotismo, afinal de contas foi “de
Cabrito a Pirajá” que a pátria ficou livre. O que
nos daria identidade política. Tudo isso marcado nesse primeiro verso, pois se o sol nasce
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Arquivo pessoal

“ O processo da
Independência da Bahia
eleva o índio como
símbolo nacional”
“A letra do hino ao Dois
de Julho é um primor
para desvelar o que nós,
os baianos, pensamos”
“A disputa no desfile é
em sentido mais plural. É
multifacetada e visível,
desde a concentração”

no Dois de Julho, “é sinal que nesse dia até o
sol é brasileiro”. Quer mais orgulho, identidade política, provincianismo, e narcisismo
do que tá contido nesse verso? Penso que isso
não é coisa de gente abestada, não!
Em seu livro O poder da cultura e a cultura no
poder, o sr. analisa a disputa entre Estado e os
movimentos negros pela conquista dos signos
da cultura afro-brasileira. No 2 de Julho tem
algum movimento nesse sentido? E, se positivo,
quem são esses agentes?
A disputas no desfile é em sentido mais plural.
É multifacetada e visível, desde a concentração
no Largo da Lapinha, ao longo da caminhada,
e até o Terreiro de Jesus. É algo que atravessa
o espaço público, durante décadas. Observemos o empurra-empurra e o bate-boca entre
os políticos que os jornais registravam nos
desfiles do período pós-redemocratização.
Não se trata de mera, ou única disputa, entre
governo e oposição, sejam os do município ou
do Estado. Partidos de esquerda já foram às
vias de fato na ocupação de espaço físico
durante o cortejo. Tendências internas de diversos partidos, e suas respectivas lideranças,
também para lá vão. Organizações não-governamentais, movimentos populares, entidades da sociedade civil passaram a ocupar o
espaço público reservado ao desfile. O desfile
das bandas e suas balizas LGBTQIA+, no período da tarde, apontam também nessa direção. Confesso que nesse momento já não
dou conta da pluralidade das disputas durante
o desfile. O interessante é pensar que a simbologia ali presente é apropriada nas mais
variadas formas. Tudo isso envolve um cortejo
marcado por sujeitos e organizações que vão
da macro e da micropolítica.
Já é o segundo ano sem o cortejo do 2 de Julho.
Lives e debates na Web tornaram-se a forma de
comemorar a data no ano passado e possivelmente neste. Estes formatos digitais, a seu ver,
podem ser um recurso para aproximar novas
gerações dessa comemoração? Ou nada muda?
Diante dessa tragédia que é a pandemia, não
nos restou outra forma de comemorar a data
magna. Lives e debates foram estimulados em
2020. Obviamente, a imprensa isso destacou,
chamando a atenção para o fato de que o 2 de
Julho aconteceu “sem o povo”. É a tradução do
que seja lido como “povo baiano”, que atravessa décadas e décadas. Ainda há muito que
aprender, descobrir, produzir e interpretar. O
formato digital pode ser um recurso para alargarmos a participação e o conhecimento sobre
o 2 de Julho. É uma forma de não ficarmos
insatisfeitos e termos que ir “chorar no pé do
Caboclo”. Ou para usar outras expressões baianas, virtualmente, podemos continuar a “fazer
um Dois de Julho”, no intuito de designar
alguma coisa festivamente popular, já que devemos “tocar o carro pra Lapinha”. Essa última
expressão quer dizer que algo precisa ser feito
de qualquer forma e que não pode parar.
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MARIA QUITÉRIA
DE JESUS
Uma das heroínas
na luta pela
Independência

2 de Julho
INDEPENDÊNCIA DA BAHIA

CELEBRAR O NOSSO PASSADO
E PROJETAR O NOSSO FUTURO
Para a Jotagê, cuidar dos nossos resíduos
é transformar o futuro com Responsabilidade
Ambiental e Compromisso Social com a Bahia

CONSTRUINDO SONHOS
TRANSFORMANDO O FUTURO
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DIAS 2 E 3 DE JULHO DE 1923

E

m 2 de Julho de 1923,
Salvador celebrou o centenário da Independência do Brasil na Bahia, a
festa que acabou ficando conhecida como 2 de Julho.
Uma das instituições que ano a
ano cobravam dedicação para
resgatar a importância da data,
A TARDE realizou uma cobertura
mais do que especial. Foram dez
edições contando, de forma
mais precisa, a extensa programação da grande festa e que
este especial de A TARDE Memória apresenta como um diário dessa cobertura histórica.

INDEPENDÊNCIA Celebração iniciou com show aéreo, inauguração
da sede do IGHB, imagem do Senhor do Bonfim e futebol

CENTENÁRIO
TEM COBERTURA HISTÓRICA
Arquivo A TARDE / 02.07.96

contou que houve atraso na saída do Rio de Janeiro das embarcações. Inicialmente, a partida estava agendada para o dia
27 de junho com escalas em
portos do sul do Estado. A saída
só ocorreu no dia 1º com a chegada no dia 2. Foram, segundo
o comandante, dez horas de viagem, das quais 6h15 no trecho
entre Vitória e Salvador.

CLEIDIANA RAMOS

A expectativa para o grande dia
estava chegando. Na véspera da
festa, o jornal não circulou, pois
ainda não havia a edição de domingo. A edição do dia 2 de Julho
tem uma característica de aquecimento com algumas informações mais gerais sobre a história
da cidade, como um artigo que
tem como ilustração uma planta
da cidade em 1640 quando ainda era a capital do Brasil, condição que perdeu em 1763.
A edição do dia 2 de julho deu
destaque a textos mais longos,
como a reedição do livro Epopeia Itaparicana, de Bernardino
Ferreira Nóbrega e que narra as
lutas ocorridas em Itaparica. Na
página 18 da mesma edição, o
destaque foi para a história dos
quartéis militares a partir dos
combates pela independência.
Mas no dia 3 de julho, as
narrativas de uma festa inesquecível começaram a ficar mais
nítidas. O clima não ajudou. Foram dias de muita chuva, mas a
programação seguiu dentro do
planejamento. Na cobertura de
A TARDE três eventos ganharam
maior destaque: o voo da esquadrilha da Marinha; a inauguração da sede do Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia
(IGHB) e a saída, em procissão
marítima da imagem de Nosso
Senhor do Bonfim, da Cidade
Baixa para a Cidade Alta.
Em entrevista concedida ao
jornal, o comandante da Marinha, Protógenes Guimarães,

A casa da Bahia

Arquivo A TARDE

Festa tem
perspectiva
de celebração
oficial

Imagem do
Senhor do
Bonfim causa
comoção

“Opaláciointernamentedeslumbrava de luz, impondo-se a grandiosidade do ‘hall’ monumental,
ao centro do edifício correspondendo à cupola, e excelente aspecto do salão. Grande massa
popular estacionava em frente,
assistindo à entrada dos convidados e ahi permanecendo até o
fim das cerimônias quando foi
franqueada a entrada a quem
quisesse percorrer o prédio”. (A
TARDE, 03/07/1923, p.3).
O trecho da reportagem descreve a inauguração da sede do
Instituto Geográfico e Histórico
da Bahia (IGHB). A construção do
prédio foi resultado de campanha de subvenção, a popular “vaquinha” ou crowdfunding, como
se chamam as campanhas de financiamento coletivo por meio
das plataformas digitais. O projeto foi coordenado por Bernardino de Souza (1884-1949) que,
com a ajuda da mulher e das
filhas, percorreu diversas cidades
do estado realizando saraus artísticos para divulgar a importância de uma organização dedicada
aos estudos de geografia e his-
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tória e recolher os donativos.
A data para a inauguração foi
a celebração do centenário da
independência com Bernardino
de Souza, declarado secretário
perpétuo do IGHB, participando
ativamente da comissão que
preparou a programação de celebração. No discurso proferido
durante a inauguração, transcrito na edição de A TARDE do dia
4 de julho, o então presidente
do IGHB, Teodoro Sampaio
(1855-1937) destacou, além da
importância de Bernardino, as
contribuições realizadas por
anônimos e famosos. Dentre estes últimos esteve Alberto I, o rei
da Bélgica que em 1920 visitou
o Brasil.
O IGHB ganhou protagonismo na programação da celebração da Independência, condição
que mantém ainda hoje. É a
instituição que tem a guarda das
estátuas dos caboclos que são o
centro das atenções no cortejo
que celebra o 2 de Julho e que
ficam abrigados no chamado
Panteão da Lapinha.

Arquivo A TARDE

Reprodução / 08.02.1984

Sede do IGHB
foi inaugurada
em meio
à festa

Edição
comemorativa
dos 100
anos da
independência
Arquivo A TARDE

Visita divina

Outra atividade que mobilizou as
atenções em meio a uma programação extensa foi o translado do Senhor do Bonfim a partir da sua igreja para visitar o
centro dos festejos do centenário
na Cidade Alta. A imagem foi
colocada em uma galeota puxada por um rebocador e tripulada por integrantes da Escola
de Aprendizes da Marinha.
No desembarque a imagem
foi recebida por representantes
das irmandades de São Benedito, Senhor da Cruz, São José
do Corpo Santo, Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da
Conceição da Praia, Nossa Senhora do Boqueirão, Ordem 3ª
do Carmo e Ordem 3ª de São
Francisco. A espera reuniu uma
multidão, de acordo com o relato da reportagem.
“O poro delirava, pretendendo romper os cordões da polícia.
Só a custo se conseguiu ordem
no cais. Desembarcado o andor,
tomaram as suas varas, os irmãos do Senhor do Bonfim e as
autoridades, entre estas, o governador do Estado, tomando-se
o cortejo na seguinte ordem: clarins e lanceiros da cavalaria, irmandades, vindo por último o

Reportagem
noticiou
reedição do
livro Epopeia
Itaparicana

Senhor do Bonfim, cujo andor
não era mais sustido pelos que
pegavam nas varas, mas carregado, levado pela multidão que
se comprimia em derredor”. (A
TARDE 03/07/1923, p.3).
A imagem do Senhor do Bonfim seguiu em direção à Igreja
da Vitória e, pela descrição realizada na reportagem, o trajeto
foi marcado por uma comoção
popular a cada trecho por onde
passou:
“A subida, da Montanha houve atropelos, pois, a multidão
não se queria afastar do glorioso padroeiro. Foguetes e
bombas eram queimados no
percurso, continuando as explosões dos fiéis que batiam palmas, gritavam e davam vivas ao
Senhor do Bonfim, um dos espetáculos mais comoventes que
a Bahia já assistiu. Ao galgar a

ladeira de S. Bento, rompendo
um verdadeiro oceano de cabeças, toda aquela multidão delirou. Das janelas e sacadas atiravam-se flores no andor e batiam-se palmas freneticamente.
Foi nesse cenário grandioso e
inédito que a procissão desfilou
até a Graça, acompanhada de
uma massa popular raramente
vista, em que a maior parte era
talvez de mulheres e que a chuva
não afastou um instante do sagrado andor”. (A TARDE,
03/07/1923, p3).

E teve futebol...

Em meio ainda à predominância
dos termos em inglês, a programação do centenário da independência envolveu disputas de futebol. O local das partidas, ameaçadas pelas chuvas, foi o chamado Stadium da Graça que reu-

niu os match entre os scratchs.
Em bom português, o jogo
mais importante foi uma partida
entre uma seleção baiana contra
os chamados estrangeiros, ou
seja, jogadores de outros estados. Foi melhor para os “bahianos”, como grafou A TARDE:
“E não fora a chuva miúda
incessante, muitas vezes transformadas em grandes aguaceiros e certamente teríamos uma
porfia sensacional e magnífica.
Não obstante a performance desenvolvida foi apreciável. A linha dianteira dos bahianos esteve excellente, combinando
bem e merecendo a victoria pelo
score de 2X0, pontos esses conquistados por Joaquim às 16 e
22 no primeiro halftime e por
Manteiga, no segundo meio
tempo, às 17 e 17 de uma entrada magistral”. (A TARDE

03/07/1923, p.3).
Com a linguagem narrativa
ainda presa ao inglês, o team da
Bahia foi formado pelos seguintes players, ou seja, jogadores:
Zinho, Mica, Santinho, Adolpho,
Popó, Boleiro, Joaquim, Manteiga, Lago, Vivi e Sandoval, o
capitão. No lado estrangeiro, ou
seja, jogadores de outros estados estavam: Gato, Claudio, Perez, Sampaio, Todd (capitão),
Saes, Scott, Alex, José Maria,
Barriere e Vellozinho.
CLEIDIANA RAMOS É JORNALISTA E DOUTORA
EM ANTROPOLOGIA
*A REPRODUÇÃO DE TRECHOS DAS EDIÇÕES
DE A TARDE MANTÉM A GRAFIA
ORTOGRÁFICA DO PERÍODO.
FONTES: EDIÇÕES DE A TARDE, CEDOC A
TARDE.
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INDEPENDÊNCIA Edições destacam mensagem do
presidente e mostra tem documento de Carlos Gomes

CLIMA
EFUSIVO E GRANDE
REPERCUSSÃO

Gildo Lima / Ag. A TARDE / 1º.10.1999

DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 1923

E

m 2 de Julho de 1923,
Salvador celebrou o centenário da Independência do Brasil na Bahia, a
festa que acabou ficando conhecida como o 2 de Julho.
Uma das instituições que ano a
ano cobravam dedicação para
resgatar a importância da data,
A TARDE realizou uma cobertura
mais do que especial. Foram dez
edições contando, de forma
mais precisa, a extensa programação da grande festa e que
este especial de A TARDE Memória apresenta como um diário dessa cobertura histórica.

CLEIDIANA RAMOS

O tom efusivo da cobertura sobre as comemorações do Centenário da Independência da Bahia se manteve em A TARDE nos
dias que se seguiram ao início da
programação. Na capa da edição de 4 de julho foi publicada
a mensagem enviada pelo então presidente do Brasil, Arthur
Bernardes:
“Recordando a quebra da resistência do General Madeira
pela pressão da coragem heróica dos defensores de nossa
Independência, a data de 2 de
Julho, tão justamente – cara à
Bahia é uma das mais bellas de
nossa História, fala ao coração
dos brasileiros, como gloriosa e
decisiva afirmação dos nossos
brios patrióticos. Que os descendentes dos bravos dessa jornada saibam sempre amar o
Brasil com a mesma dedicação e
espirito de sacrifício revelados
pelos combatentes de 1823, tal
deve ser o nosso voto constante
e especialmente opportuno hoje, neste momento, em que a
Pátria reclama de seus filhos a
maior sub ordinação dos egoísmos à preponderância necessária dos interesses da collectividade. Arthur Bernardes”. (A
TARDE, 4/7/1923, capa).
Uma nota da redação explicou que a mensagem havia sido
publicada na edição de 2 de julho, mas como esta esgotou nas
bancas houve uma reedição do
texto para marcar a sua importância. A apresentação dos aviadores da Marinha, que realizaram um show aéreo na abertura
da festa, e a devoção em torno
da imagem do Senhor do Bonfim, em visita à Cidade Alta, continuaram como foco das atenções da cobertura.

Maior e menor livro

Monumento em
homenagem ao
poeta foi
inaugurado
durante as
comemorações
pelos 100 anos da
independência

Uma referência às ações relacionadas à preservação da memória também ganhou destaque na edição: a chamada exposição de autógrafos no Arquivo Público da Bahia onde foram
exibidos documentos relacionados ao Brasil como uma nação
independente.
Dentre os registros destacados pela reportagem estão o
relato de posse do primeiro presidente da Província da Bahia,

Francisco Vicente Vianna, em comunicação ao imperador Dom
Pedro I; um pedido de Quintino
Bocayuva para obter privilégio e
estabelecer um serviço de transporte de cargas e pessoas; e
uma carta do maestro Carlos
Gomes a um amigo, Theodoro
Teixeira, queixando-se de que o
governo republicano lhe tirou
uma pensão anteriormente concedida pelo Estado. Segundo relato, o maestro considerava a
suspensão do pagamento como
retaliação por ele ter se recusado a compor o hino da República e, por isso, ter sido apontado como amigo de Dom Pedro
II, o imperador deposto.
A reportagem apontou uma
preciosidade na coleção de livros: o menor e o maior dentre
os exemplares disponibilizados
no acervo:
“Merece uma nota à parte um
livrinho que o representante de
A TARDE foi descobrir pendurado num mostruário. É um dicionário de francez-inglez acondicionado em uma lata estragada de folha de flandres, que
não mede mais de uma polegada. Levado pela curiosidade,
o dr. Borges de Barros gentilmente mostrou-nos o livro
maior do Archivo. É o tombo dos
patrimônios das Irmandades
Religiosas da Bahia. Por elle se
verifica que o valor das alfaias,
sedas e pedrarias ascendia na
época a mais de 25 contos”. (A
TARDE, 4/7/1923, capa).
Em meio a tantos detalhes
sobre a extensa programação, a
reportagem de A TARDE conseguiu encontrar espaço para fazer um protesto sobre o elevado
preço cobrado pelos motoristas
de táxi chamados à época de
chauffears. De acordo com a reclamação, eles estavam cobrando valores acima da tabela estabelecida.
“Como sempre acontece em
épocas de festas os chauffears,
não cumprem a tabela de preços
da polícia cobrando outros muito
avultados. Ainda hoje tivemos
queixadequeassimprocederam
entre outros os dos autos 340,
155, 202 e outros, havendo alguns mesmo que preferiam fazer
corridas para cobrar a 15$500”.
(A TARDE 4/7/1923, capa).
É difícil fazer uma conversão
para os dias atuais entre moe-
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Arquivo A TARDE / 7.7.1923

Arquivo A TARDE / Cedoc

Mensagem de
felicitações do
presidente Arthur
Bernardes foi
reproduzida
Arquivo A TARDE / 6.7.1923

Capa mostra o
desfile dos 100 anos
da independência

das diferentes, com inflação e
outras variáveis, mas para um
protesto ganhar registro na capa e em meio a uma cobertura
tão importante é porque o preço
devia estar incomodando e muito. Dá para imaginar, com base
no sistema público de transporte
na capital, que ainda gera tantas
queixas, a dificuldade em se locomoveremmeioaumafestatão
grande no início da década de
1920 com a limitação das linhas
de bondes na ligação inclusive
entre localidades mais próximas
do centro, como Barra e Rio Vermelho, consideradas ainda “ar-

rabaldes”, com maior ocupação
no período de veraneio.

Mais uma vez a esquadrilha

No dia seguinte, 5, o destaque
da edição foi para uma grande
homenagem aos aviadores celebrada em frente ao Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia
(IGHB). Além disso, um desfile
reuniu crianças de diversas escolas em direção ao Campo
Grande, onde fica o monumento
ao 2 de Julho.
“Os bravos aviadores da Marinha Nacional receberam ontem uma merecida sagração po-

pular. A multidão que formou o
préstito que os foi saudar, defronte do Instituto Histórico
aclamou-os demoradamente
por mais de uma vez com o mais
sincero entushiasmo. Para o
mau tempo que fez, chovendo
copiosamente na ocasião dos
discursos, a manifestação não
podia ser mais expressiva. Ninguém disertou do seu posto, antes, a chuva fazia aumentar a
vibração popular”. (A TARDE,
5/7/1923, p. 3).
O discurso de saudação na
cerimônia foi feito por Octávio
Mangabeira (1866-1960) a par-

Desfile mantém
tradição de
começar pela
Lapinha, onde
ficam o pavilhão e
os caboclos

tir de uma das janelas internas
do instituto. Em seu pronunciamento, Mangabeira destacou a
defesa realizada a partir do mar
nas batalhas da independência
com a esquadra organizada pelo inglês Thomas Cochrane.
“Não quizestes vir desta vez,
como os soldados de Cockrane,
pelos caminhos do mar. Surgistes de um ponto do céo, como os
albatrozes e as águias. Se era um
grande feito militar o que se comemorava, tínheis de dar à vossa fidalguia uma expressão varonil: a de deixar demonstrado,
porumaprovaprática,queseum
dia vier periclitar a liberdade conquistada há um século podem
dormir tranquilos no seu túmulo
os manes da independência”. (A
TARDE, 5/7/1923, capa).
O outro destaque do dia 5 foi
o desfile das escolas até o Campo Grande. Foram dezenas de
instituições, cuidadosamente
apresentadas na reportagem de
A TARDE com o nome de suas
porta-bandeiras e de professoras responsáveis pelos grupos.
Segundo a reportagem, ocorreu até uma colaboração divina
para melhorar o mau tempo que
ao longo da cobertura foi sempre apontado como um convidado indesejado durante as comemorações do centenário:
“Dir-se-ia que Deus teve pena
das crianças, porque de todas aa
festas do programa official, a
Festa das Crianças, hontem, foi
a única que escapou às contingências do mau tempo. A tarde
esteve linda de sol, sem calor,
cousa que não se verificava desde o dia 1º”. (A TARDE,
5/7/1923, capa).
A edição do dia 5 trouxe ainda
o lembrete sobre outro dos
eventos cercado de expectativas
nas comemorações do centenário da independência: a inauguração do monumento em
honra de Castro Alves, uma campanha reiterada, insistentemente, por A TARDE.
CLEIDIANA RAMOS É JORNALISTA E DOUTORA
EM ANTROPOLOGIA
*A REPRODUÇÃO DE TRECHOS DAS EDIÇÕES
DE A TARDE MANTÉM A GRAFIA
ORTOGRÁFICA DO PERÍODO.
FONTES: EDIÇÕES DE A TARDE, CEDOC
A TARDE
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INDEPENDÊNCIA Castro Alves recebe homenagens, uma centenária
faz aniversário e o Senhor do Bonfim retorna à sua igreja

HISTÓRIAS
DE POESIA E BAIANIDADE
CLEIDIANA RAMOS

Nas edições dos dias 6 e 7 de
julho, a cobertura de A TARDE
afastou-se um pouco da esfera
das cerimônias recheadas de formalidade. Foi um momento
mais familiar com a celebração
do 2 de Julho no presente. A
visibilidade direcionou-se para
as informações sobre a inauguração do monumento em homenagem a Castro Alves, mas as
edições também trouxeram as
histórias de uma mulher que
nasceu no dia da entrada do chamado Exército Pacificador em
Salvador e, portanto, fez 100
anosjuntocomaindependência.
Outro tema em destaque foi a
procissão de retorno da imagem
de Nosso Senhor do Bonfim à
Cidade Baixa.
A inauguração do monumento a Castro Alves foi celebrada
por A TARDE como o pagamento
de uma dívida que a Bahia mantinha com um dos seus mais
ilustres filhos. Poeta, Antônio
Frederico de Castro Alves morreu aos 24 anos, mas deixou
uma obra consistente que lhe
deu um lugar de destaque na
literatura brasileira.
“Dir-se-ia proposital a demora com que a Bahia cumpriu uma
dívida sagrada: a concretização
do seu culto pelo filho glorioso,
num monumento em que se associassem o vulto dominador,
apollineo, do homem e alguns
lances supremos da sua obra,
tão rija e sólida na sua estrutura
animada de ideaes, como esse
bronze e esse granito que hoje
consagramos à sua memória”.

(A TARDE, 6/7/1923, capa).
A inauguração do monumento e a importância do evento
ocupou a capa da edição do dia
6 de julho, que trouxe um retrato do poeta. A capa também
tem um clichê que mostra a casa
onde ele nasceu deteriorada.
Hoje o imóvel é o memorial em
sua homenagem no município
de Cabaceiras do Paraguaçu, localizado a 160 quilômetros de
Salvador.

Irmãs do poeta

A TARDE apresentou, em um
texto, as irmãs de Castro Alves:
Adelaide, Elza e Amélia.
“Das três irmãs do Poeta, duas
estão na Bahia, na última residência da família – o casarão
apalaçado, hoje histórico, onde
residiu o grande abolicionista e
político Augusto Guimarães à Ladeira da Soledade, que tomou o
seu nome. São ellas d. Elisa de
Castro Alves Guimarães, esposa
do Sr. Francisco Lopes Guimarães
e d. Adelaide de Castro Guimarães, viúva do ilustre bahiano acima nomeado e poetisa de merecimento. A terceira irmã de Castro Alves, d. Amélia de Castro
Alves Cunha, esposa do dr. Ribeiro da Cunha, por mais desejo
que tivesse não poude vir à Bahia
como as outras assistir as homenagens da terra natal ao seu
glorioso filho”. (A TARDE
6/7/1923, capa).
A reportagem continuou descrevendo o ambiente de expectativa entre os familiares de Castro Alves – irmãs e sobrinhas.
Estasúltimasconfeccionaramum
arranjo de flores para ser depo-

sitados, de acordo com o texto,
no túmulo do poeta, então localizado no cemitério do Campo
Santo. Por fim a reportagem informa que Adelaide Castro Alves
escreveu uma carta ao Instituto
Geográfico e Histórico da Bahia
(IGHB) anunciando a doação de
uma relíquia: a pedra de uma
fonte onde Castro Alves costumava brincar quando criança.
“Que a Bahia guarde em sua
‘Casa’, esta recordação do seu
filho reconhecido”. (A TARDE,
6/7/1923, p. 3).
Enfim, a homenagem
Com o título “A consagração
do poeta da Liberdade”, a edição de A TARDE do dia 7 de julho
contou os detalhes da cerimônia
de inauguração do monumento
à memória do poeta, instalado
na praça que ganhou o nome de
Castro Alves. A inauguração,
também promovida pelo IGHB,
teve discursos e até o governador da Bahia no período, J.J.
Seabra, declamou um poema
de Castro Alves.
“Odr. Carlos Chiacchio começa
a ler a mensagem que hontem
publicamos, assignada por 14
literatos do Rio, mas se viu forçado a interromper a leitura, devido ao forte aguaceiro que caiu
sobre a cidade durante 15 minutos. O povo não deserta e à
primeira estiada recomeça a solenidade, sendo então o próprio
governador quem recita, com calor, uma bella poesia do festejado vate, lembrando-se dos
seusvelhostemposdeRecife”.(A
TARDE, 7/7/1923, capa).
O fundador de A TARDE, Ernesto
Simões
Filho

DIAS 6 E 7 DE JULHO

E

m 2 de julho de 1923, Salvador
celebrou o centenário da Independência do Brasil na Bahia, a
festa que acabou ficando conhecida como o 2 de Julho. Uma das
instituições que ano a ano cobravam
dedicação para resgatar a importância
da data, A TARDE realizou uma cobertura
mais do que especial. Foram dez edições
contando, de forma mais precisa, a extensa programação da grande festa e
que este especial de A TARDE Memória
apresenta como um diário dessa cobertura histórica.

Gildo Lima / Cedoc A TARDE / 1º.10.1999

A estátua de
Castro Alves foi
inaugurada no
centenário
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(1886-1957), realizou a homenagem de A TARDE, jornal que
participou ativamente da campanha em defesa da construção
do monumento:
“Galgando a escadaria do monumento, o director d’A TARDE,
dr.SimõesFilho,eoredactor-chefe desta folha depositaram uma
grande coroa de rosas com esta
singela e expressiva oferenda em
lettras doiradas: “Ao Cantor da
Liberdade – A TARDE”. (A TARDE,
7/7/1923, capa).

Dona Leopoldina

A edição de 6 de julho de 1923
trouxe o perfil de Leopoldina
Jacyntha Lopes, que celebrou
seu centenário no mesmo dia
do grande evento baiano. Moradora da então chamada
“Quinta da Barra”, dona Leopoldina foi fotografada para a
reportagem. Mãe de apenas de
um filho, teve 15 netos, 35 bisnetos e um número indefinido
de tataranetos.
“O movimento das tropas de
Lima e Silva, preparando-se para entrar na cidade, deu a impressão de uma nova batalha...

e foi assim que eu vim ao mundo
–, diz-nos a velha Dina”. (A TARDE, 6/7/1923, p. 2).
De acordo com o texto, a partir da narrativa de dona Dina,
como ela era conhecida, o susto
com a chegada a Pirajá, onde
seus pais moravam, das tropas
que depois soube-se ser as da
Bahia acelerou o parto para o
seu nascimento. Dentre as memórias da época de sua juventude, ela destacou a animação
das antigas festas para celebrar
a independência e que avaliou
como difíceis de se repetir.
“As primeiras festas do 2 de
Julho, diz-nos de conhecimento
próprio, ascendiam no auge das
expansões populares. Nunca
mais se viram outras assim”. (A
TARDE, 6/7/1923, p. 2).
O relato de dona Dina aponta
comida farta, mesmo em casas
mais pobres, abertas a quem
chegasse e danças até o dia amanhecer.Asuadescriçãoaproxima
a celebração do 2 de Julho do
protagonismo popular que é um
de suas marcas e que parece ter
ficado meio esquecido na série
de eventos oficiais durante a ce-

lebração do centenário.

Retorno triunfal

A manchete da edição do dia 7
de julho de 1823 informou que
60 mil pessoas participaram da
procissão que levou a imagem
de Nosso Senhor do Bonfim de
volta a sua igreja, após ter ficado
na de Nossa Senhora da Vitória
por quatro dias. Foi o reencontro
da devoção com as histórias da
guerra da independência. O hino mais conhecido em homenagem ao Senhor do Bonfim,
por exemplo, mantém um tom
marcial com os versos que o lembram como “sentinela avançada”, “guarda imortal da Bahia”
e condutor da vitória “pelos mares e campos baianos”.
“A extraordinária vibração das
multidões, durante o percurso
do formidável préstito, excede a
tudo que se pode imaginar. Eram
mais de 60 mil pessoas frementes de devoção exaltada, corações e almas em extase, a contemplarem a imagem do oráculo
milagroso, a cujos pés, tradicionalmente, secularmente, uma
população inteira se prosterna

emsupplicasevotosouemações
de graça, levando-lhe os seus
ex-votos e esmolas”. (A TARDE,
7/7/1923, capa).
O número era mais ou menos
um quarto da população estimadaparaacapitalbaianaem1920,
ou seja, a procissão reuniu realmente um público significativo.
Com o tempo, a devoção ao Senhor do Bonfim acabou se transformando em um evento à parte
e desconectado, ao não ser pela
lembrança do hino mais conhecido, à celebração do 2 de Julho.
Esse espaço passou a ser ocupado, com maior protagonismo,
pelasreligiõesafro-brasileiraspor
meio do culto aos caboclos, que
se tornaram os protagonistas das
celebrações em torno da Independência da Bahia.
CLEIDIANA RAMOS É JORNALISTA E DOUTORA

Arquivo A TARDE / Cedoc

Capa trouxe a
notícia sobre
a esperada
homenagem a
Castro Alves
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Fachadas das casas são decoradas para celebrar a data, uma forma de interação da população baiana com a festa que rememora as lutas pela independência na Bahia
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Olga Leiria / Ag. A TARDE /23.11.2020

INDEPENDÊNCIA Bailes, passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos e os voos
com as chamadas “senhorinhas” marcaram despedida das festas dos 100 anos

CELEBRAÇÃO
DE FÔLEGO NA BAHIA
DIAS 9, 10 E 11 DE JULHO DE 1923

E

m 2 de Julho de 1923, Salvador celebrou o centenário
da Independência do Brasil na Bahia, a festa que
acabou ficando conhecida como o 2 de Julho. Uma das
instituições que ano a ano cobravam dedicação para
resgatar a importância da data, A TARDE realizou uma
cobertura mais do que especial. Foram dez edições contando,
de forma mais precisa, a extensa programação da grande festa
e que este especial de A TARDE Memória apresenta como um
diário dessa cobertura histórica.

CLEIDIANA RAMOS

As celebrações pelo centenário
da Independência da Bahia ganharam fôlego por mais de uma
semana. Os eventos foram sendo reduzidos, mas ainda assim
encontrou-se espaço para bailes
e outras atividades.
Na edição de 9 de julho, A
TARDE noticiou, na capa, a aber-

tura de uma exposição no Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia (IGHB). A atividade foi recebida, ao que parece, com entusiasmo pelo público.
“Uma verdadeira multidão,
até cerca de 11 horas da noite,
percorreu as varias secções da
exposição apreciando os numerosos e primorosos trabalhos de
Presciliano Silva, Alberto Valen-

Baía de
Todos-os-Santos
foi o roteiro de
passeio oferecido
pela Companhia
de Navegação
para homenagear
aviadores

ça, Vieira de Campos, Carlos Sepúlveda, Oséas Santos, Robespierre de Faria, Olavo Baptista,
Alfredo Araújo, Álvaro de Barros, Rauymundo Aguiar (portraits edcards) e Lourenço Conceição”. (A TARDE, 9/7/1923,
capa).
No Palácio do Aclamação
aconteceu um baile, e a Companhia Bahiana de Navegação
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decidiu homenagear o comandante da Marinha, Protegenes
Guimarães, e os militares que
participaram da ação da esquadrilha. A embarcação denominada Nazareth levou os convidados em excursão pelas ilhas
da Baía de Todos-os-Santos.
De acordo com o relato da
reportagem, o dia foi de clima
ameno e o serviço de bordo esteve impecável com sanduíches
leves, empadas, bebidas definidas como “finas” e decoração
de bom gosto. Ao chegar a Loreto houve pausa nas danças e
o tempo para uma oração oficiada por um padre.
“De volta a bordo, reiniciaram-se as danças servindo-se
champagne e doces finos”. (A
TARDE, 9/7/1923, capa).
Os últimos dias da programação parecem ter se concentrado
em diversões voltadas para representantes das elites econômicas e políticas. Um dos aviões
da esquadrilha, por exemplo,
levou jovens e senhoras para
sobrevoar a cidade.
“Os sustos passados a bordo
foram indescriptiveis. Houve gritinhos nervosos, e algumas delias, às vezes, tiveram a impressão de que não voltariam mais à
terra... Os nomes dos santos e
santas milagrosos soram invocados com ardor de instante a
instante. Uma dellas nos contou
que rezou todo um rosário e,
approveitando-se dessa opportunidade, teve a prova de possuir
coração... A volta foi feita calmamente, sendo agradabilíssima a impressão trazida, apesar
das formosas tripulantes apresentarem um aspecto denunciador do grande susto passado...”
(A TARDE, 9/7/1923, capa).

Cedoc A TARDE / 10.7.1923

Aviadores que participaram
da edição comemorativa
continuaram a receber
homenagens

vido à chuva.
“A extraordinária festa transcorreu no meio da maior alegria
e animação e na mais absoluta
ordem, não se registrando o mínimo incidente desagradável”.
(A TARDE, 9/7/1923, p. 2).
Na edição de 10 de julho de
1923, A TARDE noticiou uma recepção realizada no Palácio Rio
Branco e um chá dançante no
palacete da família Góes Calmon
para, mais uma vez, oferecer homenagens aos aviadores.
As atividades relacionadas à
literatura também foram registradas com a diminuição das cerimônias abertas a um público
mais numeroso, mas incômodos ocorreram ao menos em um

desses ambientes. Ao que parece, o clima de animação desagradou ao repórter na homenagem ao jornalista Amadeu
Amaral. Ele esteve em Salvador,
segundo a reportagem, para fazer a cobertura da festa do centenário. Mas, ao fim, tudo parece ter transcorrido bem.
“Saudado pelo sr. Carlos
Chiaccio , numa allocução forte
e vibrante, o sr. Amadeu Amaral
produziu, em resposta, um formoso discurso académico, verdadeira joia de forma e de conceitos literários, quazi improvisada se considerarmos a pressa
com que foi elaborada” (A TARDE, 10/7/1923, capa).
Com as notícias relacionadas

ao centenário da independência
ainda marcando presença, a edição de 11 de julho de 1923 registrou uma mensagem de congratulações endereçada pelo
Conselho Municipal e imprensa
de Muritiba à irmã de Castro
Alves. Na época a casa onde ele
nasceu pertencia ao território
do município.
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Corridas, chás e homenagens

Com fôlego, os eventos relacionados à celebração do centenário foram adquirindo uma atmosfera de eventos sociais mais
reservados, com corridas de cavalos no Jockey Club, saraus literários e homenagens aos
membros do destacamento da
Marinha, que fizeram o voo comemorativo. Segundo a reportagem publicada na página 2 da
edição de 9 de julho de 1923, as
arquibancadas do clube de corrida ficaram lotadas mesmo
com um clima desfavorável de-

O 2 de Julho produz uma narrativa que articula passado, presente e futuro atravessando gerações sobre o sentimento de ser baiano
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COM RICO
ACERVO, SEDE
DO IGHB FOI
INAUGURADA NO
CENTENÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA

Coleções do jornal A TARDE compõem a hemeroteca do Instituto Geográfico e Histórico

Instituto é guardião
do Pavilhão 2 de
Julho (inaugurado
em 1918), no Largo
da Lapinha

Eduardo Morais de Castro
Presidente do Instituto Geográfico
e Histórico da Bahia (IGHB)

pública e privada.
Em recente correspondência
encaminhada ao governador
Rui Costa, a diretoria do IGHB
sugeriu que, durante a breve
solenidade que a pandemia nos
impõe, no Largo da Lapinha, seja assinado um decreto criando
a “Comissão Central Preparatória dos Festejos do Bicentenário
da Independência do Brasil e do
Bicentenário do 2 de Julho”. Tal
comissão deverá ser integrada
por representantes de diversos
órgãos do poder público (Executivo, Legislativo e Judiciário)
em diferentes instâncias (prefeituras, da Capital e de municípios que atuaram na Guerra
da Independência), instituições
culturais e de serviço com atuação reconhecida, organizações
da sociedade civil, entidades
acadêmicas e outras. Espera-se
que as comemorações, principalmente a do Bicentenário do
2 de Julho, envolvam todo o

Arquivo reúne coleção de documentos

ARTIGO

O

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia comemora
os 198 anos da Independência do Brasil na Bahia. Como
guardião do Pavilhão 2 de Julho
(inaugurado em 1918), no Largo
da Lapinha, onde estão os dois
principais símbolos da maior festa cívica do país: o caboclo e a
cabocla, o IGHB teve sua atual
sede inaugurada em 2 de julho
de 1923 para ser o monumento
arquitetônico destinado ao culto
da nossa data magna. Diante do
enfrentamento à pandemia da
Covid-19 e aproveitando o tema
dos festejos deste ano, “A Chama
da Esperança”, é preciso reforçar,
aindamais,anecessidadedepreservação, pesquisa e disseminação da memória e história do
nosso estado. É desta maneira
que a Casa da Bahia defende o
retorno do ensino da história da
Bahia na matriz curricular do ensino público estadual, o qual deve ser ampliado para toda a rede

Quadro mostra Maria Quitéria na batalha

povo baiano e se revistam de um
alcance digno da sua dimensão
e importância.
Para comemorar os festejos,
virtualmente, nas redes sociais
do instituto, até o dia 27 de
julho, palestras, lançamento de
livro e exposição estarão à disposição do público. No site
www.ighb.org.br é possível
consultar diversos artigos sobre
o 2 de Julho, além de baixar o
livro ‘2 De Julho, Independência
da Bahia e do Brasil’, de autoria
dos escritores Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior e Ubaldo
Marques Porto Filho. A Biblioteca Ruy Barbosa, o Arquivo Histórico Theodoro Sampaio e o
acervo da instituição cultural
mais antiga do estado, em funcionamento ininterrupto, funciona sempre segunda, quarta e
sexta, das 13h às 18h.
Viva o 2 de Julho! Viva a Bahia! Viva o Brasil! Viva o
IGHB!
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CLEIDIANA RAMOS

O

cabo-corneteiro Luís
Lopes encaixa-se naquela definição de
quem mirou no que
viu e acertou o que
não viu. Fez do que seria um erro
o estopim para a mudança de
rumos de uma batalha perdida
na Guerra da Independência da
Bahia. Infelizmente este é um
daqueles feitos controversos entre os muitos que cercam as narrativas sobre esse episódio. Mas
o que é uma boa história fiel à
tradição da boa oralidade baiana se não deixa brechas para o
fuxico, o disse me disse? O povo
é sábio no que diz e no que cala.
Ah, se é.
Não se encontram dados biográficos sobre Luís Lopes e há
quem afirme que é um personagem imaginário. Mas há informação sobre ele nas fontes
consideradas oficiais sobre a
guerra como no texto de Ladislau dos Santos Titara, autor
do poema épico Paraguassu,
aceita por Inácio Accioli e Brás do
Amaral.
Não se sabe onde Luís Lopes
nasceu e qual o seu destino depois do fim da guerra. Dá, portanto, margem para imaginarmos esse personagem mais ou
menos próximo do que deveria
ser o perfil da maioria da Legião
Baiana do Exército Pacificador,
comandado em um primeiro
momento pelo general Pedro
Labatut: soldados regulares e
voluntários, dentre os quais
brancos pobres, negros libertos
e escravizados. De acordo com o
professor Luís Henrique Dias Tavares, no seu clássico livro História da Bahia, Labatut, em carta
para o ministro José Bonifácio,
disse que nenhum filho das elites baianas havia se apresentado como voluntário para a
guerra.
Imagino Lopes como um sertanejo, inserido na guerra no
meio dos que seriam conhecidos mais tarde como Encourados de Pedrão. Filho de escravo
alforriado e uma descendente
de indígenas, vivia com os pais
de “favor” em uma fazenda de
criar gado. Já na infância teve
que aprender o ofício do pai:
vaqueiro.
Quando começou o alista-

CRÔNICA SOBRE
O CORNETEIRO
ENCANTADO PELAS
MATAS DE PIRAJÁ
Uma história de ficção baseada nas poucas
informações defendidas como reais sobre
um personagem impressionante
Bruno Aziz

mento de voluntários para combater na guerra, Lopes foi um
dos rapazes que o dono da fazenda entregou como sua contribuição para defender o “augusto príncipe”. Ao se despedir
dos pais não tinha a menor ideia
do que era uma guerra. Foi para
a batalha porque mandaram,
como era quase tudo na sua vida
até então.
No ofício de vaqueiro, Lopes
teve que aprender o “aboio”, a
forma cantada que os vaqueiros
ainda hoje utilizam para reunir
o rebanho. Todos sempre elogiavam a harmonia com que sua
voz ecoava caatinga adentro, assim como acontecia com o
pai.

Sem jeito para armas, o que
gostava na sua agora vida de
soldado era os momentos em
que ficavam cantando em torno
de fogueiras no acampamento
em Pirajá. Logo, um dos comandantes viu no rapaz alguém com
potencial para aprender os toques que serviriam como comunicação durante as batalhas.
Lopes foi uma revelação.
Aprendeu tudo rapidinho, mas
jáestavaconvencidodequenunca ia precisar usar. Era tudo uma
pasmaceira só. Exercícios, gritos
dos oficiais, marcha, corridas,
notícias de um ataque em Cachoeira, uma confusão entre tropas aqui e ali, mas nada da grande batalha que se anunciava.

Erro ou magia?

Até que no dia 8 de novembro de
1822, eis que o acampamento
acordou em polvorosa e o seu
comandante gritava para que
ele fizesse soar os toques de
alerta. Todo mundo corria de
um canto para o outro. Os portugueses estavam bem perto do
acampamento em Pirajá.
Foram horas terríveis. Para
Lopes foi como se o tempo não
passasse. Viu dezenas de soldados encharcados em sangue.
As cenas, que se atrapalhavam
no que conseguia captar enquanto tentava sobreviver, misturavam fogo, barulho ensurdecedor, fumaça e muita confusão. Em muitos momentos,
Lopes já não conseguia nem distinguir quem era seu aliado e
quem era o inimigo.
À medida que o tempo passava, percebeu que a batalha
estava realmente perdida. A
quantidade de portugueses parecia aumentar cada vez mais. A
suspeita virou certeza quando o
comandante Barros Falcão, ofegante, gritou para o superior de
Lopes: dispersar, dispersar, dispersar.
Lopes esperou o sinal. Assim
que o comandante acenou, dois
dos tocadores de tambor caíram
quase aos seus pés. Em seguida,
Lopes sentiu ainda o vento
ameaçador da lâmina de um
português antes que se jogasse
em uma trincheira.
Assustado, ainda conseguiu
ouvir o grito do comandante:
dispersar, dispersar, dispersar.
O problema é que agora, percebeu em pânico, não conseguia se lembrar do toque. Havia
treinado tanto os de vitória, que
tinha sérias dúvidas sobre o que
tirar da corneta para sentenciar
rendição.
O pior de tudo é que não tinha
tempo. Como é que ele ia explicar naquela confusão – e mais
um corpo caiu do seu lado – que
estava confuso? De repente,
veio na memória de Lopes o
toque que ele mais gostava. A
sedução eraa melodia –intensa,
marcial, agitada – e que parecia
os gritos de guerra das histórias
que seus pais contavam dos antepassados envolvidos em batalhas para ser homens livres.
Lopes, então, soltou a melodia. Por um segundo, a cena que

assistia pareceu ficar congelada.
Viu o comandante Barros Falcão
assumir uma expressão de total
surpresa. Em seguida, percebeu
algo inacreditável: os portugueses, antes tão determinados, pareciam confusos. Ao grito de “lá
vem reforço”, houve um tropel
deles correndo para além das
matas de Pirajá.

Aliança de encantados

O primeiro grupo a sair em perseguição foram os soldados-vaqueiros, grupo em que Lopes foi
alistado para a guerra. Logo, os
batalhões do lado brasileiro já
não estavam empunhando espingardas ou sabres, mas o que
achassem pelo caminho.
Lopes viu um soldado chamado “Caboclo” correndo atrás
de uma dezena de portugueses
brandindo uma cascavel completamente enrolada em seu
braço esquerdo e uma jaracuçu,
totalmente negra e mortal, no
outro.
A noite já estava chegando e
Pirajá vibrava com os gritos de
vitória das tropas do Exército
Pacificador em meio aos lamentos pelos mortos, mas que agora eram celebrados como heróis. Só agora, Lopes conseguiu
encontrar os olhos do seu comandante. Seria punido por ter
desobedecido?
Que nada. Só muito mais tarde, a história do seu erro que
virou vitória seria contada. Naquele momento, os heróis eram
Barros Falcão, o general Labatut
e outros engalanados oficiais.
Lopes fazia parte apenas do grupo de meninos mandados para
o sacrifício na briga dos grandes.
Mas esses não eram pensamentos para um corneteiro. Não.
Ainda mais naquele dia. Lopes
agora só queria celebrar uma
vitória. Pegou a corneta e ensaiou um toque parecido com
uma cantiga do deus que seu pai
dizia ser o dono da sua cabeça,
misturado ao louvor a um encantado que sua mãe contava
ouvir seus pais indígenas relatarem que era o dono das matas. Lopes só sabia que aquilo foi
coisa deles, envolvidos em uma
aliança que a cabeça humana
não alcançava.
CLEIDIANA RAMOS É JORNALISTA E DOUTORA
EM ANTROPOLOGIA

