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UM POUCO DE HISTÓRIA

QUEM DESCOBRIU A BAHIA

o PRiMeiRo europeu famoso a ver estas paragens foi o ita-
liano Américo Vespúcio. Viu e batizou. Navegando a serviço do rei de 
Portugal, Dom Manuel o Venturoso, aqui chegou a 1.° de novembro   
de 1501. Deu ao local o nome que estava no calendário católico: 1.° de 
novembro – dia de Todos-os-Santos, Baía de Todos-os-Santos. Ficamos 
sob excelente proteção.

CARAMURU

De 1501 até 1534, quando foi doada como capitania a Fran-
cisco Pereira Coutinho, a Bahia, embora fosse terra do rei de Portugal, 
era também uma espécie de terra de ninguém. Antes, pertencia aos 
índios – os tupinambás e os tupiniquins. Com a vinda dos europeus, 
até hoje não se sabe ao certo quem ficou mandando: se os portugueses, 
que tinham o título de posse e arrendaram todo o Brasil a um grupo 
de cristãos-novos; se os franceses, extremamente hábeis em negociar 
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pau de tinturaria com os indígenas; se o misterioso Caramuru, né 
Diogo Álvares. 

Este homem foi tronco de numerosas famílias baianas, al-
gumas da maior importância em nossa história. Não surpreende que 
existam lendas a respeito de seu aparecimento e de sua dedicação à 
coroa portuguesa. Naufragara, quase virava peixe de tanto se esconder 
nas locas. O estrondo de um tiro, com que procurava matar um pássaro, 
assegurou-lhe a devoção dos índios estupefatos. E a lenda prossegue. 

No entanto o mais plausível é que ele tenha sido agente dos 
traficantes franceses. Amizade de primeira ordem. Sua principal con-
cubina e depois esposa, a indígena Paraguaçu, foi batizada Catarina 
em terras de França. Mas já houve quem sugerisse que na realidade 
Caramuru era um contra-espião português...

Espião, contraespião, náufrago de sorte ou aventureiro de 
coragem, não se lhe pode negar que tenha sido o patriarca de nossa 
gente. O Abraão da Bahia. Fez os filhos que pôde. 

Também não se pode negar que tenha sabido lutar pelo que 
considerava seus direitos adquiridos. A doação da capitania a Francisco 
Pereira Coutinho, encanecido nas lutas do Oriente, mas inteiramente 
alheio ao Brasil, foi um golpe difícil de suportar. A capitania da Bahia 
figura no rol das muitas que não prosperaram. Resta apurar com exa-
tidão quanto se deve a Caramuru pelo malogro. Sabe-se que após nau-
frágio ele escapou ileso, enquanto o pobre do donatário era trucidado 
pelos selvagens da ilha de Itaparica. Este Abraão!... Até contava com a 
parentela das concubinas para eliminar seu adversário.

Credita-se a Pereira Coutinho a fundação do povoado de Vila 
Velha e da igreja da Vitória. A igreja continua no mesmo lugar, mas não 
se pode estabelecer com precisão onde ficava o povoado. O mais que 
se pode garantir é que estava no triângulo Barra, Barra Avenida, Graça.
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A FUNDAÇÃO DA CIDADE

A cidade do Salvador, isto 
é, a Bahia, foi fundada em 1549. Para 
esse fim, Dom João III, rei de Portugal, 
armou uma expedição especial. Tratava-
-se do estabelecimento de um governo 
geral para o Brasil. Confiou a tarefa a 
cavalheiro de boa estirpe, embora de 
ramo bastardo, protegido do paço, mas 
bem conhecido pelo seu valor e pela sua 
prudência: Tomé de Souza, nomea do por 
três anos, salário anual 400$000.

Com o nobre capitão-mor, distri-
buída em seis navios, veio a competente máquina 
administrativa: provedor-mor para os negócios da fa-
zenda, ouvidor-mor para os negócios da justiça, capitão-mor 
da costa para os negócios da guerra no mar; um físico-mor para os 
negócios da saúde e mais um grande sortimento de oficiais subalter-
nos, para preencher os quadros vagos. Começava-se bem: distribuindo 
empregos. Alvorada da burocracia no Brasil. Ao todo, mas nesse cálculo 
diversos historiadores modernos não acreditam mais, 400 soldados, 
600 degredados e 320 oficiais mecânicos e administrativos. Para cuidar 
do bem-estar espiritual dessa multidão de colonos, apenas seis jesuí-
tas – quatro padres e dois irmãos. Nomes que todo baiano deve trazer 
gravados no coração, pois foram os pioneiros de nossa fé: Manuel da 
Nóbrega, João Aspilcueta Navarro, Leonardo Nunes, Antônio Pires, os 
irmãos Diogo Jácome e Vicente Rodrigues. 

A expedição partiu a 1.° de fevereiro. Chegou a 29 de março 
seguinte. 

A fim de evitar enganos, Tomé de Souza foi provido de Regi-
mento, onde sua conduta se achava preestabelecida. Assim, o local da 
Vila Velha não servia para a nova cidade. Que tratasse bem os gentios, 
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punindo de morte os colonos que tentassem escravizá-los. Como devia 
conceder sesmarias. Que fortificasse os engenhos e promovesse feiras 
periódicas etc....

Governador e auxiliares logo se puseram a trabalhar inten-
samente. Escolhido o novo local – meia distância entre a península de 
Itapagipe e a Vila Velha – uma cerca de mato foi de pronto levantada.  
O núcleo inicial se estendia desde a igreja da Ajuda até a vala que havia 
em frente ao Terreiro. Para acesso à praia, lá embaixo da ribanceira, 
duas ladeiras, ainda existentes, foram abertas na encosta: Pau da Ban-
deira e Misericórdia. 

Teoricamente, a cidade devia abranger seis léguas para cada 
banda, ou seja, aproximadamente, seus atuais limites. Em poucos me-
ses, mais de cem casas. Entre as sesmarias que o governador doou, a 
de Garcia d’Ávila, fundador da grande casa da Bahia colonial. 

Quase tudo se sabe da administração Tomé de Souza. Desde 
quando chegou até quando se retirou em 1553. O que infelizmente 
ninguém conseguiu descobrir foi a data exata da fundação da cidade. 
Depois de muitos debates, o quarto centenário, em 1949, acabou co-
memorado numa data simbólica, a da chegada do governador – 29 
de março.

AFRICANAS, PORTUGUESAS, ÍNDIAS

Ainda no governo de Tomé de Souza, a pedido do padre 
 Nóbrega, muito preocupado com a virtude dos colonos jovens, chegou 
um carregamento de órfãs de boa linhagem enviadas pela piedosa 
rainha Dona Catarina. Ficaram conhecidas como as “órfãs da rainha” 
ou “donzelas da rainha”. Casaram-se em boas condições. Houve outra 
remessa em 1553, já no tempo do governador Duarte da Costa, e uma 
terceira em 1557, com o governador Mem de Sá. 

Negros escravos a Bahia já importava desde 1538. 
Índios, portugueses, africanos; africanas, portuguesas, 

índias. Um que outro francês desgarrado. Um que outro alemão 
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 aventureiro. Italianos. Judeus. Com a chegada das moças de boa 
linhagem, completava-se o quadro. Daí em diante era só procriar.  
A raça baiana, iniciada com Caramuru e suas caboclas, estava com o 
futuro garantido.

O PRIMEIRO BISPO

O bispado da Bahia foi criado em 1551. Primeiro titular, o 
ilustre e letrado Dom Pero Fernandes Sardinha. Ao ser criado, estava 
subordinado à arquidiocese de Lisboa. Mas foi o primeiro da colônia. 
Seria também o primeiro arcebispado. Até por isso se diz do arcebispo 
da Bahia que é o primaz do Brasil. 

Dom Pero Fernandes havia de brigar com o segundo governa-
dor. E de volta à Europa morrer sob o tacape dos índios caetés, na costa 
de Alagoas. Foi também o primeiro mártir do cristianismo no Brasil.

O SEGUNDO GOVERNADOR

O segundo governador, Duarte da Costa (1553-1557), 
distinguiu-se pelo intimidamento dos indígenas. Consequência de 
insurreições. Encontrou um braço forte na pessoa do próprio filho, 
Dom Álvaro, que também era seu ponto fraco. Por sua causa, incom-
patibilizou-se com o bispo. Pudera! O prelado não tolerava deboches 
e o moço adorava as aventuras. Escandalizou a colônia nascente com 
seus adultérios (imaginamos que com algumas das órfãs da rainha). Na 
tempestade que se levantou, o governador preferiu o lado do coração. 

A Duarte da Costa deve a Bahia o belo brasão de armas que 
até hoje seus filhos veneram com carinho: – “uma pomba branca em 
campo verde, com um rolo à roda branco, com letras de ouro que di-
zem Sic illa ad arcam reversa est, e a pomba tem três folhas no bico”, 
diz um cronista do século XVI. Comemorava a derrota que infligira aos 
selvagens. Valendo-se da história da arca de Noé, a pomba simbolizava 
a tranquilidade que voltava à cidade.
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MEM DE SÁ

Mem de Sá, terceiro governador, achou o terreno pronto 
para iniciar uma obra de expansão e de defesa contra os franceses. 

Permaneceu de 1558  a 1572. E aqui morreu e o sepul-
taram. Rico, grande amigo dos jesuítas. Seu túmulo – um dos mais 
venerandos do país – está na capela-mor da antiga igreja do Colégio, 
atual Catedral Basílica. 

Era um grande enamorado da Baía de Guanabara. De lá ex-
pulsou os franceses comandados pelo bravo Villegaignon. Foi durante 
seu governo que se fundou o Rio de Janeiro.

A IDADE DE OURO

Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá consolidaram 
a posição da Bahia em face da colônia e do mundo. 

1549-1572. Vinte e três anos de labor intenso, de lutas inter-
nas e de campanhas militares, e de muito sangue bom heroicamente 
derramado. Em compensação, a cidade já se tornara importante. 
Iniciava-se a idade de ouro da Bahia, período em que se tornou um 
grande empório comercial, enchendo de cobiça os olhos de muitos 
magnatas da Europa.
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DOMÍNIO ESPANHOL

Em 1580, dois anos após a trágica morte de Dom Sebastião 
de Portugal na batalha de Alcacer-Quibir, passou Portugal ao domínio 
espanhol. As colônias também. Reinava o fanático Filipe II. A coroa 
portuguesa só voltou a cabeças lusitanas em 1640.

APARECE A INQUISIÇÃO

Para a Bahia, que então vivia alegremente, a primeira con-
sequência grave da mudança de metrópole foi a chegada da Inquisição 
em 1591. 

Com os espanhóis, a teoria de colonização era diferente. 
Nada das tolerâncias com que o governo português procurava facilitar o 
progresso em ultramar. Nada de sinagogas escondidas, nada de hábitos 
judaizantes, nada de sodomias, nem de adultérios, nem de feitiçarias. 
“Bahia, terra de todos os santos e de quase todos os pecados!”, excla-
mou um poeta do século XX. Faz tanto tempo que é assim!...

Os falsos cristãos-novos, as bruxas, os sodomitas, os blas-
femos, ou tiveram de fugir ou caíram nas malhas do tribunal. Para a 
colônia houve prejuízo econômico. Por causa das perseguições, muito 
industrial, muito técnico, muito comerciante e artesão israelita teve de 
fugir com sua família. Foram para as Antilhas e para os Estados Unidos.

INVASÃO HOLANDESA

Segunda consequência grave do domínio espanhol, o assalto 
dos holandeses em 1624. Era um meio de que a Holanda dispunha 
para ferir seu velho inimigo. 

Vergonha em grande estilo. Com a visão da esquadra batava, 
fugiu o governador, seus auxiliares fugiram, fugiram os grã-finos, fugiu 
a tropa. A vida era boa, ninguém queria saber de sacrifícios. Na cidade 

Beabá da Bahia - miolo.indd   29 28/3/2012   17:49:30



30

só ficaram os negros escravos. O saque revelou-se verdadeira maravi-
lha. Caixões e mais caixões de prataria, de joias e de moedas de ouro. 
O bispo, porém, Dom Marcos Teixeira, pensou em reagir.

O movimento de resistência que organizou foi tomando 
corpo. Não deixava os inimigos em paz. Nem tardou o socorro da 
metrópole. Dentro de um ano, a cidade viu-se reconquistada. E muito 
sangue correu. De parte a parte. O mosteiro de São Bento foi cenário 
de horrível matança de soldados espanhóis. 

No Museu do Prado, em Madrid, existe um quadro famoso 
celebrando a recuperação da Bahia. Reinava Filipe IV. Há cópia dessa 
tela em nossa Câmara Municipal. Herói principal da reconquista, de 
acordo com o quadro: Dom Fradique de Toledo Osório.

PRAÇA FORTE

Depois da invasão holandesa e enquanto os soldados de 
Nassau ocupavam o nordeste do Brasil, transformou-se a Bahia numa 
poderosa praça de guerra. 

Ainda em pé, ou já em ruínas, ainda hoje se vê a maioria das 
fortalezas que vomitavam o fogo de seus canhões sobre toda e qualquer 
enseada onde se pudesse tentar um desembarque: Rio Vermelho, Santo 
Antônio (atual Farol da Barra), Santa Maria, São Diogo, Gamboa, São 
Marcelo, Santo Alberto, Monte Serrat.
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A MUDANÇA DA CAPITAL

Até 1763, a capital do Brasil era na Bahia. Transferiu-se para 
o Rio de Janeiro, sobretudo pela necessidade de se controlar de mais 
perto o ouro das Minas Gerais.

A CIDADE COLONIAL

Como devia ser bela a Bahia de então! A julgar pelas vistas 
panorâmicas da época, havia uma harmoniosa integração de natureza 
e construções. 

Desde o começo que a cidade se dividira em cidade alta  
e cidade baixa. Na alta se instalaram o governo, os principais conventos e 
igrejas, as residências nobres e da gente abastada, as casas de comércio 
e de prazer; na outra, as atividades ligadas ao porto. 

Com o tempo, no entanto, a própria cidade baixa expandiu-
-se em zona residencial. Inicialmente, em volta da Conceição da Praia; 
depois pela Jaqueira, Preguiça, Corpo Santo, Guindaste dos Padres, 
Taboão, Pilar, Água de Meninos, Jequitaia, Calçada, Boa Viagem, Bon-
fim, Itapagipe, Monte Serrat. Surgiram igrejas e pequenos conventos, 
também. 

Só foi, porém, no corrente século que se conquistou a área 
das docas. Antigamente, o mar chegava até o prédio da Associação 
Comercial e aos fundos da rua Portugal. 

Com as modificações introduzidas pelo progresso, a Bahia 
ainda não recuperou a silhueta equilibrada que se manteve até os dias 
da proclamação da República (1889). Para restabelecê-la, é preciso 
construir muito. E dentro da nova escala, que é a dos edifícios mais 
novos. Em altura, pelo menos o dobro da antiga.

Mas a Bahia continuará sempre uma cidade estendida à 
beira da praia. Do bairro mais dentro do continente – Brotas – se 
avista o mar bem pertinho. Na cidade alta, as casas foram construídas 
nas colinas. Na zona central, todos os lados de cada colina; nas mais 
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 afastadas, de preferência a crista. Por isso, tem sido com tanta insis-
tência comparada a um presépio.

NO SÉCULO XIX

Depois da mudança da capital da colônia para o Rio, o pri-
meiro acontecimento de grande importância na vida da Bahia foi a 
chegada da família real portuguesa em 1808. Estava fugindo dos exér-
citos de Napoleão. O príncipe regente Dom João, sua esposa Carlota 
Joaquina, a rainha mãe Dona Maria e toda a equipe de aristocratas 
iam para o Rio. Mas enquanto aqui estiveram houve muita alteração 
e reboliço na cidade, e aqui mesmo se assinou o decreto franqueando 
os portos do Brasil aos navios das nações amigas, passo avançado para 
a independência do país. 

A independência só viria em 1822. Novamente foi a Bahia 
cenário de acontecimentos importantes. A rigor foi unicamente en-
tre nós que houve luta armada para expulsão da tropa portuguesa.  
A campanha durou quase um ano. A independência do Brasil somente 
ficaria consolidada a 2 de julho de 1823, na Bahia.

Em 1826, Dom Pedro I fez uma visita à cidade. Seu filho  
e sucessor, Dom Pedro II, visitou-nos em 1859. Não esqueçamos, se 
a alguém parecer pouco: naquele tempo, deliberações, preparativos e 
meios de transporte eram vagarosos.

REVOLUÇÕES

Em 1789, a chamada dos alfaiates, que foi abafada no 
nascedouro. Que seria de nossa terra se tivesse caído nas mãos dos 
semianalfabetos que responderam pelo movimento! 

Em 1837, a Sabinada, outra aventura perigosa. Subverteu a 
cidade durante vários meses.

Os negros escravos, sobretudo os de religião muçulmana, 
mais de uma vez sobressaltaram a população com seus motins. A revolta 
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conhecida como dos malês, em 1835, não fossem os delatores, de sua 
própria raça, ia tendo consequências da maior gravidade. 

Em 1912, a política governamental assumiu tal violência 
que se cometeu o crime nefando de bombardear a cidade para forçar 
a renúncia do governador eleito.
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