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PREFÁCIO

sesseNta e um anos depois da primeira edição1, a Universidade 
Federal da Bahia publica, na Coleção Nordestina, em novo formato, o 
livro do baiano José Valladares (1917-1959), como uma homenagem 
a um seu docente de estética e de história da arte brasileira e das 
criações do barroco colonial, que cursou especialização em história 
da arte na Universidade de New York e visitou setenta e quatro mu-
seus norte-americanos no ano de 1943, fundou e dirigiu o Museu de 
Arte da Bahia (1939-1959) e ao artista plástico Carlos Thiré (carioca, 
1917-1963), que estudou arte em Paris, em 1947, com o pintor An-
dré Lothe, foi produtor, diretor e cenógrafo de teatro, televisão (Rio e 
Tupi) e cinema (Vera Cruz), dentre outras atividades na área cultural, 
e também autor dos desenhos que ilustram, como uma joia, este guia 
turístico da cidade de Salvador em 1951.

1  Na sua primeira edição, este livro foi editado com o formato 21x29cm, em papel WESTERPOST, trezentos 
exemplares numerados de 1 a 300 e 35 com desenho original do ilustrador, numerados de I a XXXV, todos 
assinados pelo autor, com 155 páginas, Livraria Turista Editora, Salvador, e com uma tiragem em formato 
16x23,5cm, com 155 páginas, Livraria Progresso Editora, Salvador, ambos compostos e impressos nas 
oficinas gráficas da tipografia Beneditina Ltda., que contava com a orientação do Irmão Paulo Lachenmeyer 
OSB (1903-1990). Nas duas tiragens, há um “Mapa pitoresco e resumido da cidade da Bahia em 1950”, 
de autoria de Carlos Thiré, cuja data nos esclarece o ano de feitura das ilustrações.
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Pode-se marcar a importância da reedição deste livro não só 
por seu conteúdo exemplar, com a qualidade do seu texto e a beleza das 
ilustrações, mas também pelo seu valor como documento ou fonte de 
natureza histórica e antropológica sobre a “cidade da Bahia”, uma sutil 
e delicada apresentação da sua cultura, arquitetura e monumentos.

O livro, esgotado há muitos anos, transcendeu a sua condição 
de “guia turístico” e passou a integrar, no meu entender, a bibliografia 
baiana, por seu variado interesse para os estudiosos da evolução (seria 
uma involução?) urbana da cidade, acentuadamente predadora da sua 
paisagem humana, arquitetônica e natural desde o início do século XX.

Para que se constate esta destruição, basicamente provocada 
pela vontade e incúria dos homens, especialmente dos incompetentes 
administradores públicos e dos especuladores imobiliários, basta ler o 
capítulo do livro “Roteiro para o visitante apressado”, comparando-o 
com o que se vê atualmente nas praças, ruas e becos daquilo que ain-
da resta do “centro histórico”, na baixa e alta da cidade que chamo 
de Salvadolores.

A primeira edição deste livro deu-se no Governo do de-
mocrata Octavio Mangabeira (1947-1951), sendo Anísio Teixeira seu 
Secretário e grande mentor da cultura e das artes na Bahia. Esta nova 
edição, em 2012, repassa ao leitor um exemplo do que pode ser feito, 
com qualidade e bom gosto, quando se respeita a tradição.

Não me resta qualquer dúvida que este livro deve ser lido, 
nos medíocres e temerosos tempos atuais, como uma obra de referên-
cia no gênero, por sua linguagem direta e clara, curiosa e informativa, 
principalmente crítica, pois o mestre e amigo José Valladares, já em 
1951, em Nota Final ao livro, p. 110, advertia e prenunciava o que 
aconteceria quando o “turismo” assumisse o seu lugar na economia, 
como uma “indústria avassalante”, também na Bahia, sem qualquer 
política e nenhum controle:

Embora este livro tenha o subtítulo “Guia Turístico”, não sinto 
a menor simpatia pela preocupação de muitos baianos com 
o turismo. Que a cidade da Bahia seja rica de atrativos turís-
ticos – ninguém poderá contestar. Mas será uma tristeza no 
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dia em que, ao invés de pensarmos em nossas coisas, à nossa 
maneira e de acordo com nossas convicções, nos pusermos a 
pensar no conforto, curiosidade, gosto e caprichos do turista. 
Não será desta forma que a Bahia progredirá. Sejamos cordiais 
com os que nos dão a honra da visita; mas não sejamos sub-
servientes. No final, nós é que sairemos perdendo. E a primeira 
coisa que se perderá será o caráter de nossa cidade, quase por 
milagre ainda conservado num Brasil cujas grandes cidades a 
passos largos se vão tornando excessivamente semelhantes às 
grandes cidades de qualquer parte do mundo. Quando menos 
imaginarmos, com essa mania de cortejar os turistas, a Bahia 
terá deixado de ser a Bahia.

Assim sendo, ainda hoje há muito o que defender no centro 
histórico da cidade, em especial no Pelourinho, quando intenta-se cons-
truir um “palco” modernoso e retrátil no seu largo (vide as ilustrações 
de páginas 38 e 39), porém, agora e sempre, muito o que agradecer pela 
existência deste belo livrinho, hoje redescoberto, e pela sensibilidade e 
lições dos seus autores: louvados sejam Valladares e Thiré.

É preciso acrescentar que, para a segunda edição deste livro, 
contamos com uma cuidadosa revisão e atualização ortográfica, assim 
como das indicações bibliográficas dentro das normas da ABNT, reali-
zadas pacientemente por Maria José Bacelar Guimarães.

Creio que ainda vale ressaltar neste prefácio duas informa-
ções necessárias: 1) o grande sobrado representativo da bela arquite-
tura da cidade baixa, no século XIX, de pé ainda na década de 1950, 
ilustrado por Thiré, sede do antigo Banco da Bahia, já não existe mais 
(página 59), assim como o templo protestante, referido na página 58 
e ilustrado na página 93, situado no Campo Grande; 2) as filhas de 
José Valladares, Julia e Diana, procederam uma revisão final do texto 
hoje reeditado.

Salvador, 1 de abril de 2012.

Fernando da Rocha Peres
Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia
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