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ARTES E LETRAS NA BAHIA

IGREJAS

a Bahia nunca teve 365 igrejas. Uns dizem que Roma tem, 
outros que Moscou. No máximo teve umas noventa, incluindo as ca-
pelas particulares.

A maioria foi fundada no período colonial. Algumas no sé-
culo XVI, como a Vitória, a Graça, a Ajuda, a Conceição da Praia, São 
Bento, a Catedral, o Carmo. Não são todas, porém, as que conservam 
seu aspecto original. As do primeiro século, então, foram profunda-
mente alteradas no decorrer do tempo. Da estrutura primitiva poderão 
restar os alicerces, paredes indistintas e, no melhor dos casos, como 
na Graça, a torre do campanário.

Já do século XVII, temos fachadas inteiras, como a da Cate-
dral, a igreja da Santa Casa, o seminário de Santa Teresa, Santo Antônio 
da Barra, a capela do Monte Serrat.
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Do século XVIII é que não faltam exemplares: São Francisco, 
Ordem Terceira de São Francisco, São Domingos, Bonfim, Santana, 
Nazaré, Passo, Pilar, Boa Viagem, Penha, Lapa, Rosário dos Pretos, 
Boqueirão e outras de menor beleza.

A maior parte dessas igrejas pertence ao estilo barroco. Em 
suas diversas variantes. Desde o severo da Contrarreforma ao vaporoso 
do rococó. Algumas sofreram a influência do neoclássico. Muitas vezes 
o exterior é austero e o interior luxuriante, como em São Francisco. 
Noutras, o interior de talha barroca foi substituído com retábulos ao 
gosto neoclássico. Era como se trabalhava pelos fins do século XVIII 
e todo o XIX. Não são maus. O que é horrível são as igrejas góticas, 
românicas, manuelinas e de estilo duvidoso eretas no século atual. 
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Pela sua beleza e riqueza, distinguem-se:

BASÍLICAS

Catedral. Antiga igreja do Colégio dos Jesuítas. Em már-
more de Lisboa. Altares de talha dourada, em diferentes maneiras, 
acompanhando a evolução do estilo barroco entre nós. Suspenso 
ao teto, imenso sol. Na capela-mor, túmulo de Mem de Sá, terceiro 
governador-geral do Brasil. Sacristia considerada uma das mais belas 
de toda América Latina. Arcazes monumentais, de jacarandá, tartaruga 
e marfim, sobrepostos com pinturas em cobre, finíssimas, da escola 
romana. No forro, retrato dos primeiros missionários da Companhia. 
Na biblioteca do Colégio, museu de arte sacra.

Beabá da Bahia - miolo.indd   46 28/3/2012   17:49:35



47

Bonfim. Principal devoção da cidade. Pinturas da nave de 
Antônio Joaquim Franco Vellasco, escola baiana. Dos corredores e sa-
cristia de José Teófilo de Jesus, da mesma escola. Sala dos milagres.  
A rica imagem do Senhor do Bonfim fica no altar-mor. Peça sua ajuda. 
Não esqueça. E ao sair, bem na entrada, repare nas telas “Morte do 
Justo” e “Morte do Pecador”.

Conceição da Praia. Outra igreja toda em mármore portu-
guês. Veio cortada de lá, aqui só se fez armar. Pinturas de José Joaquim 
da Rocha, maior pintor da Bahia no século XVIII. Observar o forro.
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MATRIZES

Santíssimo Sacramento da Rua do Passo. Gigantesca 
escadaria de acesso, cortando de uma rua para outra. Boa pintura 
do forro. 

Pilar. Fachada muito graciosa. Bela sacristia. Ricas alfaias. 
Boas pinturas.

Boa Viagem. Conjunto muito harmonioso. Sofreu diversas 
alterações internas. Na capela-mor, azulejos ex-votos da maior raridade. 
Oferecidos por gente que naufragou e escapou.
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CONVENTOS

Carmo. O convento foi cenário de episódio magno de nossa 
história: a capitulação holandesa em 1625. Igreja consideravelmen-
te alterada. A observar: grades das capelas laterais, cadeiral do coro, 
frontão de prata do altar-mor, sacrário, imagens da Virgem do Carmo, 
de Santo Elias e de Santo Eliseu. Sacristia belíssima, uma joia de talha 
dourada, pinturas e jacarandá. Vista da Baixa dos Sapateiros ou das 
Sete Portas, a massa do convento do Carmo lembra Toledo.

São Francisco. Ponto mais alto da arte religiosa na Bahia. No 
convento, o claustro azulejado, repousante como um dia de primavera. 
Sala do capítulo, pequena, porém preciosa. Uma sacristia bastante rica 
e uma sala de biblioteca positivamente requintada. Tão requintada que 
o Itamarati se dignou copiá-la, para sua própria sala. A igreja,  mundo 
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de sombras e ouro, que muito perde quando iluminado. Grades mag-
níficas, pinturas de boa qualidade, uma efusão de talha dourada.

Lapa. Embora do século XVIII, dá impressão de medieval. 
A igreja é graciosa. Muito difícil de se visitar, pois clausura rigorosa. 
Na defesa da clausura, foi trucidada, em 1823, soror Joana Angélica, 
mártir da independência do Brasil na Bahia.

São Bento. Convento e igreja continuam majestosos, apesar 
das reformas. A igreja é fria; as capelas laterais e paravento evocam o 
barroco que destruíram. Boas alfaias e muitas peças bonitas, de pintura 
e mobiliário, tanto na sacristia como em corredores e salas do convento. 

Desterro. É o convento feminino mais antigo do Brasil e 
provavelmente o mais bonito. Tem um relógio colonial, na torre do 
campanário, que até hoje funciona. Caso único. Toda a redondeza 
acerta as horas pelo carrilhão do Desterro. A igreja tem dois coros, 
riquíssimas alfaias, boas imagens. Nos corredores, exposição de arcas 
coloniais. Duas capelas internas de grande beleza. As freiras tratam 
com carinho a cela da santa do convento, madre Vitória da Encarnação.

Santa Tereza. Outro convento que dá impressão de coisa 
medieval, embora seja do século XVII. Seu campanário e fachada for-
mam um conjunto muito original. O claustro, pequeno e severíssimo. 
Confessionários abertos na própria parede da nave. 

Palma. Presentemente, tem mais história do que interesse 
como arquitetura. Aí já funcionaram o Liceu Provincial, a Faculdade 
de Direito e o Foro. Na igreja, bastante alterada, merecem atenção as 
pinturas.

ORDENS TERCEIRAS

São Francisco. Com razão, de todas a mais famosa. A  fachada 
de pedra lavrada, concluída em 1703, não tem similar no Brasil. É como 
um altar trazido para o exterior. O interior, entretanto, não possui mais 
a decoração barroca primitiva. Foi substituída com altares de gosto neo-
clássico. As pinturas são interessantes, de vários artistas baianos.
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Carmo. A igreja primitiva incendiou-se pelos fins do século 
XVIII. A atual é de grande elegância, na escadaria de acesso, no corpo 
do edifício, nas torres. 

São Domingos. Também reformada ao gosto neoclássico. 
Possui uma mesa justamente famosa e um arranque de escada que é 
glória da torêutica na Bahia.

Rosário da Baixa dos Sapateiros. Conhecida como Rosário 
dos Pretos. A outra, dita de João Pereira, fica na avenida Sete, e cometeu-
-se a insensatez de modificá-la. Os pretos conservam seu velho templo, 
que é uma das principais atrações da ladeira do Pelourinho. Exterior 
mais belo que interior. Entrando, observe os azulejos policromados.
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IGREJAS

Graça. Fundada por 
Catarina Paraguaçu, na primeira 

metade do século XVI. Mas da estrutura 
primitiva nada resta, a não ser, talvez, a 

torre do campanário. Interessante que as 
sucessivas reformas tenham dado ao templo 
um sabor nitidamente feminino. Homena-
gem inconsciente à fundadora. Além de seu 
túmulo, guarda também os restos mortais 
de Julia Fetal, protagonista de tragédia byro-
niana no século XIX: assassinada pelo noivo 
enciumado com uma bala de ouro. As pintu-
ras são importantes: o sonho de Paraguaçu, 
seu embarque para a França, uma visita do 
governador geral etc.

Santo Antônio da Barra. Magnificamente situada no alto 
de colina. Para ser contemplada de fora. Possui também curiosas aco-
modações de veraneio para clérigos.

Misericórdia. Altares no estilo rococó, que substituíram a 
obra de talha primitiva. Pode-se ter ideia da severidade anterior, olhando 
para o forro pintado de caixotões. Sobre o sacrário, grande imagem do 
Crucificado em marfim. Azulejos na nave, um dos painéis descrevendo 
a procissão dos Fogaréus em Lisboa. A sacristia é rica. O claustro é bem 
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proporcionado. Encantador é o lance de escadas que dá para o lado da 
baía, com seu patamar de três arcos e mármores coloridos.

ERMIDAS

Monte Serrat. O exterior é lírico. O interior aconchegante. 
Mas não se iluda: é arranjo recente. O altar-mor veio da igreja do mos-
teiro de São Bento, o forro não era envernizado, os nichos do cruzeiro 
são de talha moderna. Mas a imagem da Virgem do Monte Serrat é 
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mesmo a antiga, assim como os azulejos tricromados e as grades. 
À entrada, duas peças capitais: o São Pedro Arrependido, do lado da 
Epístola, e a pintura ex-voto de um sertanista, do lado do Evangelho.

TEMPLOS PROTESTANTES

Saint George’s Church. É a única manifestação de bom 
gosto que os protestantes até hoje tiveram na Bahia. Fica no Campo 
Grande, foi construída na segunda metade do século passado. De estilo 
neoclássico, da ordem jônica, singularmente tem parentesco com o 
ossuário da matriz do Pilar, também neoclássico.

PALÁCIOS E SOLARES

Além das igrejas, construíram os colonizadores da Bahia 
palácios, solares, casas de luxo e casas de simples residência, muitas 
de porta e janela, que formam o conjunto mais opulento de arquitetura 
antiga existente no Brasil. 

Centenas já foram destruídas ou estupidamente alteradas. 
Chora-se a demolição do solar Aguiar, ao Canela, onde hoje se levanta 
o notável Hospital das Clínicas, com as mesmas lágrimas com que se 
chora a derrubada da igreja da Sé. Mas o que ainda sobrevive dá para 
se fazer ideia daquilo que a cidade foi, possivelmente a mais simpática 
cidade barroca do Novo Mundo.

Não resta nenhuma edificação civil do século XVI. Do século 
XVII o que temos é pouco. O grosso é do século XVIII. Muitos exemplares 
do século XIX merecem acatamento. 

Alguns arquitetos modernos são francos admiradores da 
competência dos mestres de obras antigos. No que é essencial, para 
a segurança, conforto e conservação, sempre tinham uma solução 
adequada, fruto da experiência e da observação, do engenho e da arte.
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Dentre o enorme acervo, salientam-se: 
Casa dos Sete Candeeiros, do século XVII, futura sede 

regional da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  
O brasão de armas na porta principal foi da família Fonseca Galvão. 

Palacete Berquó, da mesma época, ocupado pelo Ginásio 
São Salvador. 

Seminário São Dâmaso, de cerca de 1700, transformado 
em cortiço.

Paço Arquiepiscopal da Sé, do primeiro quartel do século 
XVIII. Armas na portada de seu edificador, o grande arcebispo Dom 
Sebastião Monteiro da Vide. 

Paço do Saldanha, também desse período, atualmente 
Liceu de Artes e Ofícios. Tem a portada mais importante do Brasil. 

Seminário da Jequitaia, do século XVIII, ocupado pelo 
Colégio dos Órfãos de São Joaquim e em parte pelo Exército.

Palácio de Verão do Arcebispo, também do século XVIII, 
ligado com passadiço à igreja da Penha. 
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Palácio do Conde dos Arcos, dos fins do século XVIII, 
atualmente Instituto Dois de Julho.

Solar do Barão do Rio Real, de cerca de 1800, onde fun-
ciona o Ginásio Nossa Senhora de Lourdes. 

Solar Marback, nome de seus atuais proprietários, também 
dessa época, à Baixa do Bonfim. 

Palácio da Associação Comercial, inaugurado em 1816.
Alfândega, da segunda metade do século XIX.
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ARQUITETURA MODERNA

Vai pegando aos poucos. O novo hotel, ao Campo Grande, 
o edifício Caramuru, na cidade baixa, o teatro Castro Alves, o hospital 
da Clínica Tisiológica, no Canela, estão abrindo o caminho. Começam 
a aparecer residências particulares, com especialidade nos bairros de 
gente endinheirada. Arquitetura moderna na Bahia, por enquanto, só 
para quem tem recursos. 
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Para quem gosta de estilo clássico em cimento armado, por 
mais falso que o resultado seja, temos o Fórum Rui Barbosa, inaugu-
rado em 1949. 

Moderno, distintamente enquadrado no ambiente, real-
mente funcional e discretamente belo: o mercadinho de peixe, no 
porto da Barra. 

As residências em estilo moderno projetadas pelos arquitetos 
jovens da Bahia já evidenciam uma inclinação pelo ornamento que os 
diferencia de seus colegas do resto do país, mais preocupados com a 
questão de espaço.

Quando a “moda” do moderno pegar, com certeza vamos 
ter tantas preciosidades como as que nos deram o neocolonial, o me-
xicano, o californiano e outras importações.

ESCULTURA

As melhores peças de escultura da Bahia estão nas igrejas e 
conventos: são as imagens, desde o tamanho maior que o natural até 
a dimensão de pouco mais de um palmo. 

Algumas são atribuídas ao século XVI. Com data fora   
de dúvida, conhecem-se diversas do século XVII. Enorme é o número 
do XVIII. Quando se passa ao XIX, já são sem conta. 

A maior parte dessas peças é de autoria anônima. Nem é fácil 
dizer se vieram de Portugal ou Espanha, ou se foram feitas na Bahia. 
Como não será fácil estabelecer sua data, com base no estilo. Em pleno 
século XIX, e até no atual, muito santeiro continuou trabalhando de 
acordo com a tradição antiga. 

Dos escultores coloniais, o mais importante foi frei Agosti-
nho da Piedade, beneditino, que viveu no século XVII. Para admirar 
seu talento, veja-se o São Pedro Arrependido, na capelinha de Monte 
Serrat. Igualmente notáveis, porém de acesso difícil, são os bustos-
-relicários que se encontram no mosteiro de São Bento. Frei Agostinho 
modelava em barro.
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No século seguinte, viu a Bahia nascer um escultor de grande 
força – Francisco Chagas, o Cabra. Duas obras de seu cinzel bastariam 
para consagrá-lo: o Cristo da Coluna, na capela interna do convento 
do Carmo, e o Senhor Morto, na sacristia de sua Ordem Terceira.  
A formosa imagem da Virgem do Carmo, também de sua lavra, ficou 
prejudicada com as reencarnações. 

De muita fama, porém menos vigor escultórico, apesar de 
seus rebuscamentos de realismo, é Manuel Inácio da Costa, nascido 
no XVIII e falecido no XIX. Seu São Pedro de Alcântara, num dos altares 
laterais da igreja de São Francisco, consta que foi seriamente cobiçado 
pelo imperador Pedro II, quando de sua visita à Bahia. 

Bento Sabino dos Reis, da mesma época, deixou algumas 
imagens pequenas, meio corpo, em barro, curiosas. Pode-se apreciar 
uma, na sacristia da Ordem Terceira de São Francisco. 

Outro escultor santeiro de renome foi Domingos Pereira 
Baião, mas dele nada se conhece do mesmo valor das obras acima 
citadas.

Observador cuidadoso de nossos costumes, Erótides de 
Araujo Lopes. Trabalhando em casca de cajazeira, legou-nos uma boa 
documentação de nossos tipos de rua. O melhor conjunto dessas es-
tatuetas acha-se no Museu Histórico Nacional. 

De grande merecimento foram os mestres toreutas que re-
vestiram nossos templos de talha dourada, emolduraram suas pinturas 
e construíram seus altares. Nome mais conhecido, o irmão franciscano 
Luiz “Torneiro”, responsável pelas magníficas grades laterais da igreja 
do convento.

Ultimamente, tem-se procurado chamar atenção para as 
esculturas de origem africana, ou de influência africana, encontradas 
na Bahia. Sobretudo fetiches. É justo.

***
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Nesta matéria, nosso ponto fraco está nos monumentos 
públicos. Nem um só que seja realmente escultura de classe, e quase 
todos se caracterizam por uma complicação de símbolos e de fatos que 
deixa a pessoa confusa. Merecem uma visita: 

O Monumento ao Dois de Julho, comemorativo das lutas 
da Independência. É grandioso. Feito na Itália, inaugurado nos fins do 
século passado.

O Obelisco da Aclamação. Fazia parte do Passeio Público, 
e comemora o desembarque da família real portuguesa em 1808. 
Aclamação é o nome do palácio residencial do governador do Estado, 
em cuja frente o monumento foi indevidamente posto. Mandado erigir 
em 1815. É bonito, bem proporcionado.

A Estátua da Fé, no cemitério do Campo Santo, sobre o 
túmulo do barão de Cajaíba. De mármore, obra de escultor alemão do 
século passado. Trabalho frio, com excelente matéria-prima.

O Monumento à Vitória do Riachuelo, em frente à As-
sociação Comercial. 

Dom Pedro II, o barão do Rio Branco, Castro Alves, o conde 
dos Arcos, o visconde de Cairu, Góes Calmon, Luiz Tarquínio, Almeida 
Couto, Labatut, Julio David, Patterson, Rodrigues Lima, Seabra e ou-
tras personalidades de maior ou menor significação, ligadas à história 
da cidade, receberam a homenagem de estátuas, hermas ou simples 
lápides. Sempre que possível, os admiradores inauguram mais uma. 

Diz o povo, numa tentativa de interpretar a atitude dos mo-
numentos, que Castro Alves pede uma esmola com o braço estendido, 
ao que lhe responde o barão do Rio Branco com a mão no bolso que 
não tem trocado, enquanto o Cristo redentor da avenida Oceânica la-
menta a falta de caridade.

Beabá da Bahia - miolo.indd   67 28/3/2012   17:49:42



68

Beabá da Bahia - miolo.indd   68 28/3/2012   17:49:43



69

PINTURA

Rara é a igreja da Bahia que não possua suas pinturas. No 
forro, nos altares, entre os altares, na sacristia, nos corredores. Não 
são muitas, porém, as que valham a pena procurar. A maioria tem 
mais interesse religioso e iconográfico do que propriamente artístico. 

As pinturas mais antigas são de regra aquelas executadas em 
caixotões do forro ou das paredes. Podemos vê-las na igreja da Santa 
Casa, em São Francisco (na igreja e na sala do capítulo), na nave e na 
sacristia da Catedral, na sacristia do convento do Carmo. Veio depois o 
período dos gigantescos painéis de perspectiva, ilusionistas, a demandar 
artista de muito fôlego, e de que o melhor exemplo é o forro da Con-
ceição da Praia. Outro bom exemplar no gênero acha-se na primitiva 
sala da biblioteca do colégio dos Jesuítas, atualmente ocupada pelo 
museu de arte sacra da Catedral. Finalmente, apareceu um tipo de 
pintura de moderadas pretensões ilusionistas, como que uma grande 
tela colada no forro. Franco Vellasco e Teófilo de Jesus trabalharam 
nessa maneira, e os melhores exemplos são de sua autoria: o Bonfim 
e a Ordem Terceira de São Francisco, de Vellasco; a Ordem Terceira do 
Carmo e a igreja dos Órfãos de São Joaquim, de Teófilo.

Nos altares, entre os altares, nas sacristias e corredores, dei-
xaram nossos pintores extensa obra. Nessa modalidade, salientam-se 
pela perfeição: o painel principal do altar-mor da Catedral; os painéis 
da capela-mor da igreja da Santa Casa; as numerosas telas da matriz 
do Pilar e da igreja do convento da Palma; as pinturas nos altares la-
terais do Bonfim.

Fora da decoração das igrejas, embora ligados a institui-
ções religiosas, conta a Bahia com alguns quadros de elevado mérito.  
O mais importante, provavelmente a melhor pintura antiga da Bahia, 
é o Senhor dos Martírios, do pincel de frei Ricardo do Pilar, no mos-
teiro de São Bento. Como retrato, impressiona o que Teófilo de Jesus 
fez do irmão Joaquim Francisco do Livramento, fundador da Casa 
Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, e aí conservado. Há muitos 
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outros retratos de interesse histórico, em diversas instituições: Santa 
Casa, Ordem Terceira de São Francisco, Câmara Municipal, Associação 
Comercial etc. 

Nossos quadros históricos são todos conjecturais. Favori-
tos: a Entrada do Exército Libertador, de Presciliano Silva, na sala 
de despacho do prefeito; Sacrifício de Joana Angélica, de Firmino 
Monteiro, no salão nobre do Liceu de Artes e Ofícios.

Fala-se muito numa escola de pintura baiana. Já se disse 
até que essa escola de início inspirou-se nos azulejos narrativos, como 
os do claustro do convento de São Francisco, isso lá pelo século XVIII. 
De positivo e sempre com muitos anos de atraso, os pintores baianos 
têm reinterpretado, com maior ou menor felicidade e às vezes com 
certa originalidade, as escolas consagradas do outro lado do Atlântico. 

Para estímulo dos artistas e educação do público, o governo 
realiza anualmente um Salão de Belas Artes, que tem âmbito nacional, 
aceita todos os estilos e dá prêmios de valor. Inaugurado em 1949. Os 
primeiros artistas premiados com medalha de ouro foram: Alberto 
Valença, da Bahia, e Lothar Charoux, de São Paulo.

Nos últimos anos, surgiu um movimento muralista, ain-
da muito cru, porém revelando uma disposição para trabalhos de 
 envergadura que se diria desaparecida desde os tempos coloniais. 
Locais: Hotel da Bahia, bar Anjo Azul, escolas do Centro Educacional 
Carneiro Ribeiro e residências particulares.

OURIVESARIA E ARTES MENORES

Já houve tempo – fins do século XVII – em que tanta prata 
se consumia na forja dos ourives baianos que as autoridades se viram 
forçadas a tomar medidas enérgicas contra o desaparecimento das 
moedas. Era um tempo em que da Bahia se exportavam muitas bai-
xelas para Angola, e de prata se faziam muitos utensílios domésticos 
para uso local.
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No século seguinte, a produção de nossos ourives ainda mais 
cresceu. Foram instituídos ensaiadores, um para as obras de ouro e 
outro para as obras de prata, e o registro das marcas individuais. 

Apesar da legislação em contrário, escravos sem conta foram 
postos no ofício, como fonte de renda para seus senhores. Quando, 
em 1766, foi proibido o exercício da ourivesaria em todo Brasil, 158 
oficinas se demoliram na capital da Bahia.

O ofício voltou à legalidade, já no século XIX, porém o nú-
mero de mestres nunca mais atingiu o mesmo nível. Nem o número, 
nem sua competência e imaginação.

Ourives notáveis da Bahia: os dois Francisco Vieira (pai e 
filho), no século XVII; Lourenço Ribeiro da Rocha, Manoel Lopes da 
Cunha, Domingos de Souza Marques, Antonio Francisco Lisboa e An-
tonio Coutinho da Cruz, no século XVIII; Boaventura de Andrade, João 
Bernardo e Manuel Eustáquio de Figueiredo, no século XIX.

É nas igrejas e conventos onde se encontram as peças mais 
preciosas da ourivesaria baiana. Cálices, âmbulas, osculatórios, cal-
deiras, gomis e bacias, turíbulos, castiçais e tocheiros, navetas, salvas 
e bandejas, crucifixos, coroas e resplendores, relicários, custódias. De 
todas, a mais falada, e com razão, porque feita na Bahia, porque é toda 
de ouro (inclusive os parafusos) e porque é uma obra d’arte: a custódia 
das solenidades do convento do Desterro, trabalho de Boaventura de 
Andrade em 1807. Na matriz do Pilar existe uma coroa de ouro com 
140 brilhantes, 29 rubis e 14 esmeraldas, mas é obra portuguesa. 

No terreno das joias, além da infinidade de brincos, colares, 
afogadores, pulseiras, anéis, broches, berloques e outros ornamentos 
da vaidade feminina, quase em tudo comparáveis aos que vinham da 
Europa, criaram nossos ourives a penca de balangandãs, para uso 
das crioulas. Compreende corrente, alça cinzelada com arco dentado, 
e um conjunto de berloques variados, cada um com sua significação 
votiva, propiciatória ou de simples recordação: animais, frutas, con-
tas, chaves, ferramentas, partes do corpo humano, pedaços de coral, 
moedas encastoadas etc.
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A ourivesaria moderna, tanto da prata como do ouro, nem 
chega a ser um pálido reflexo da antiga. Do que se faz, o mais digno 
de atenção são as imitações das antigas joias de crioula: brincos, cor-
rentões, pulseiras e balangandãs. Sobretudo os balangandãs. 

***

Das outras artes menores, a única em que a Bahia realmente 
se distinguiu no passado foi a do mobiliário. 

Seja barroco do século XVII, seja no estilo Dom João V, Dom 
José, Dona Maria, João VI, Império ou Segundo Reinado, os conhece-
dores logo diferenciam o móvel baiano do de Pernambuco, Minas ou 
Rio. Nossos marceneiros parece que caprichavam mais na conjugação 
das curvas e no pormenor dos ornamentos. Suas cadeiras, camas, 
catres, bancos, mochos, escabelos, cômodas, oratórios, atingem pre-
ços altos no mercado das antiguidades brasileiras.

***

A arte da renda e do bordado, que já foi meio de vida razoável 
para muita moça direita, está praticamente desaparecendo. Conse-
quência da competição industrial. 

***

A cerâmica que se encontra nas feiras e mercados da Bahia 
vem de lugarejos do Recôncavo. Panelas, frigideiras, moringas, alguida-
res, talhas, porrões, quartinhas, incensadores, cacos de planta, bacias, 
cuscuzeiros. A forma é funcional e por vezes nobre. A decoração – mo-
nocrômica e tão estilizada que se afigura abstrata – costumava ser boa. 
Agora estão surgindo peças pintadas com tintas de óleo, ainda com 
certa ingenuidade, mas de gosto inferior ao das outras. 
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***

Objetos de chifre fabricam-se na Penitenciária. Cuias de ba-
nho, espátulas, cornimboques e muitas coisas puramente decorativas: 
galeras, pássaros, aviões. Revelam jeito e paciência, mas não atingem 
a categoria de arte menor.

***

Nas zonas de praia, inicia-se uma indústria caseira de colares 
e pulseiras feitos com búzios. São decorativos.

MÚSICA

A Bahia é uma cidade de natureza eminentemente musical. 
Cantam as ondas nas suas praias, canta a brisa na folhagem de suas 
árvores, grandes flocos de nuvem parecem cantar, canta o céu azul. 

O povo corresponde. Sempre que pode está cantando: nos 
jogos de capoeira, nas danças de candomblé, nas rodas de samba, 
puxando a rede de xaréu, em noites de luar, no trabalho doméstico. 
Durante o carnaval canta até perder a voz. Já houve tempo, no entanto, 
em que se cantava mais. Talvez a crescente luta pela vida esteja pre-
judicando o prazer da música vocal. Com especialidade as modinhas 
estão desaparecendo. 

Antigamente, também se podia ouvir na Bahia a voz de seus 
campanários. Foi como a denominou o saudoso historiador e folclorista 
João da Silva Campos, impressionado com a variedade dos toques de 
sino e a competência dos sineiros. Hoje em dia, tem-se a impressão 
de que só sabem dobrar finados. E para desmoralização da arte, há 
capelas, como a do Sagrado Coração de Jesus – pobre Jesus! – que 
tocam discos de carrilhão. 

Também está desaparecendo o gosto pelas bandas de mú-
sica. Já foram, e não faz muito tempo, motivo de grande atração e de 
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orgulho local. Ficou célebre o maestro Wanderley, da banda de música 
da Polícia. Grandes homenagens recebeu. As estações de rádio e os 
serviços de alto-falantes vão-se encarregando de reduzir as bandas de 
música a uma quase inutilidade.

O grande intérprete da música da Bahia é Dorival Caymmi. 
Na música erudita, tivemos Deolindo Fróes, que compôs peças em toda 
parte apreciadas. Incansável batalhador foi o maestro Pedro Jatobá, 
fundador da Escola de Música. E uma palavra para aqueles composi-
tores de música eclesiástica, que ainda se pode ouvir em certas festas 
e novenas.

A Sociedade de Cultura Artística, muito bem dirigida, con-
tinua trazendo à Bahia os mais conceituados “virtuoses” do mundo 
inteiro.

POESIA

A figura de Castro Alves de tal sorte domina a poesia baiana 
que as duas coisas praticamente se confundem. Abriu ele tão largo 
crédito que a Bahia ficou para sempre quites com a poesia brasileira.

Na vida quotidiana, porém, a grande vocação da poesia 
baiana é a sátira. Gregório de Mattos e Guerra, do século XVII, preside 
o trabalho desses epigramistas, que tanto sabem elogiar com elegân-
cia, sem subserviência, como destruir sem piedade, com a mesma 
elegância. O baiano tem toda razão em se acautelar contra o ridículo. 
Havendo ridículo, o epigrama está de meio caminho andado. E não 
demora. Nem o povo esquece. 

A lira popular, cuja produção é vendida em praça pública 
e nas esquinas, também se especializa na sátira. Exerce uma função 
policiadora de alcance, geralmente divulgando as sujeiras de meda-
lhões da política e do comércio. Cuíca de Santo Amaro, “astro” mais 
conhecido, recita ele mesmo suas últimas criações, e assim aumenta 
a venda dos folhetos.
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ESCRITORES

O talento literário baiano pede auditório. Os grandes escri-
tores que a Bahia deu e os que no momento tem, foram e são quase 
todos oradores excepcionais. Talvez seja mais interessante ouvi-los 
do que lê-los. E aqui a arte do discurso é melhor cultivada do que 
noutras partes do país, sem prejuízo obrigatório, como se pensa, da 
substância do assunto. Quem duvidar que compareça a um congresso 
interestadual. 

O padre Antonio Vieira e Rui Barbosa, como Castro Alves 
em relação à poesia, deixaram as contas saldadas no campo da prosa. 

Bons romancistas e novelistas: Xavier Marques, Jorge 
Amado, Herberto Sales. Ensaístas, Afrânio Peixoto (também roman-
cista), Eugenio Gomes (também poeta). Historiadores, frei Vicente, 
Jaboatão, Rocha Pita, Acioly, Sacramento Blake, Braz do Amaral, Teodoro 
Sampaio. Juristas, Teixeira de Freitas, Cairu. Cientistas, Alexandre 
Rodrigues Ferreira. Gramáticos, Carneiro Ribeiro. Todos escreveram, 
ou estão escrevendo muito. E sua obra é de repercussão nacional.

Ainda no primeiro quartel do século XVIII, menos de cem 
anos depois de Richelieu, tivemos nossa primeira academia de letras. 
Para a época, a moda chegou relativamente depressa. Denominou-se 
“dos Esquecidos”. Décadas mais tarde, tivemos a “dos Renascidos”.  
A atual, “Academia de Letras da Bahia”, fundada no corrente século, 
pelo menos para rimar com as outras, poderia ser chamada “dos Desva-
necidos” – Com quê? Com o título honorífico de “imortal”, consagrado 
pela tradição d’aquém e d’além-mar.
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