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Resumo:  

Este artigo objetiva discutir as questões referentes à cultura, sua relação com o 

desenvolvimento e seu papel na formação da identidade cultural na modernidade, a partir 

das representações da Cidade do Salvador veiculadas nas crônicas de Vasconcelos Maia 

(1923 –1988), contista baiano, com obras editadas inclusive no exterior que, no momento 

em que a cidade do Salvador vivia uma expressiva efervescência cultural, aproxima-se dos 

meios de comunicação de massa, tornando-se um cronista incansável. Em suas crônicas, 

prioriza a cultura popular, os elementos oriundos da cultura negra e suas manifestações, 

imprimindo um traço de autenticidade e originalidade à cultura local, o que ensejará a 

construção de uma “moderna tradição soteropolitana”. 
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Abstract:  

This paper from my recent research work intends to discuss the issues relating to culture, its 

relationship with development and its role in shaping cultural identity in modernity, from the 

representations of the City of Salvador diffused on the chronicles by Vasconcelos Maia (1923 

– 1988), Bahia´s storyteller, whose works have been published including abroad, at the time 

when the city of Salvador experienced a significant cultural effervescence, approached of the 

mass media, coming to be a tireless chronicler. In his chronicles, he prioritizes the popular 

culture, the elements derived from black culture and its manifestations which will print 

features of authenticity and originality to the local culture, and will give an opportunity for 

building a "modern tradition of Salvador." 
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A cidade, a “mais preciosa invenção coletiva da civilização[...] superada apenas pela 

linguagem, na transmissão da cultura”(MUNFORD, 2004,p.63), tem sido um dos temas 

recorrentes na literatura e em vários outros campos do conhecimento. Nos dias atuais, a 

cultura, em seu conceito mais pleno, vem sendo posta em destaque. O termo cultura é aqui 

entendido como “o conjunto de características espirituais e materiais, intelectuais e 

emocionais que definem um grupo social”.  

A cultura “engloba modos de vida, os direitos fundamentais da pessoa, sistemas de 

valores, tradições e crenças.” (UNESCO/BRASIL, 2003).  

Estas questões colocadas ao lado daquelas que dizem respeito a estudos de 

representação e de identidade cultural constituem o “contexto cultural pleno” (BURKE,1992) 

no qual se insere o estudo das crônicas jornalísticas de Vasconcelos Maia, publicados no 

Jornal da Bahia, no final dos anos cinqüenta e início de sessenta do século passado.  

Vasconcelos Maia (20 de março de 1923 – 14 de julho de 1988), contista baiano, 

cuja vida de escritor se inicia aos dezoito anos, vindo a ser “um ficcionista” como se definia, 

estreou na literatura em 1946 com o livro Fora da Vida, título de um dos contos no qual 

projeta o seu drama de enfermo.  Tendo escrito vários livros em quarenta anos de produção 

literária, dedicou-se também, como tantos outros de sua época, à crônica jornalística, objeto 

a ser enfocado neste artigo.  

É sobre a Cidade da Bahia ou São Salvador da Bahia de Todos os Santos - aquela 

que nasceu para o mundo por meio de um “gesto intelectual” que, ao contrário das cidades 

medievais europeias, não foi a resultante de um movimento de levas de gentes e técnicos ou 

um remoto embrião urbano, foi um “projeto racional”, fruto de uma “decisão real”, que teve 

estabelecidos intelectualmente, seu lugar e sua vocação (RISÉRIO, 2004, p.86) - que, como 

muitos outros que o antecederam, Vasconcelos Maia lançará o seu olhar.  

O escritor baiano dedicou-se à crônica jornalística num período em que a cidade vivia 

um processo cultural peculiar. Orquestrava-se uma tentativa deliberada de devolver à Cidade 

da Bahia, como era chamada então a cidade do Salvador, se não o lugar equivalente àquele 

que gozara na história, como a mais importante cidade do hemisfério sul, nos séculos XVII e 

XVIII, pelo menos, uma posição de destaque no cenário sócio-cultural do Brasil.  

Tendo perdido a condição de primeira capital do país (1549-1763), a cidade do 

Salvador configurava-se na segunda metade do século passado, com seus mais de 400 anos 

de existência, e seus diversos problemas urbanos, como uma cidade bucólica e pacata. 

Conservava seus liames com o passado colonial, ostentando sua mancha urbana orientada 

pelo seu antigo centro.  

Uma cidade que, segundo Ana Fernandes e Marco Aurélio Gomes (1992), passou da 

condição de cidade escravista à civilizada, colocando lado a lado, o velho e o novo, 

sustentando diversas projeções urbanas, num processo que durara um “tempo longo”, 

“ações múltiplas” e “esferas variadas de intervenções”. Seu processo de modernização 

ocorreu de forma “segmentada, excludente e ancorada numa combinação de velhos e novos 

elementos”. Salubridade, fluidez e estética foram os elementos que pesaram na construção 

da moderna cidade de Salvador, fato que se deu de forma híbrida, colocando no mesmo 

patamar mudança e permanência. 
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Discutindo o processo de modernização da cidade do Salvador, Heliodório Sampaio 

(1992) afirma que o desenho inicial de uma Salvador moderna e progressista remonta à 

Semana do Urbanismo realizada em 1935, à força modernizadora assumida pelo 

planejamento e pelo urbanismo como disciplinas modernizadoras no pós-guerra, nos países 

da Europa e nos Estados Unidos, e também às necessidades espaciais da “Grande Salvador”, 

resultantes da vontade político-ideológica de superar-se a estagnação econômica que ficou 

conhecida como o “enigma baiano”.  

O debate em torno desse enigma ocupava toda a elite intelectual da época, que se 

acreditava com a missão de desvendá-lo, no intuito de superá-lo a todo o custo, buscando a 

concretização do processo de industrialização pela via do turismo.  

Somente nos idos de 1950, o processo de transformação da cidade teve seu 

momento decisivo, de início, com a implantação da Petrobrás, depois com a execução do 

parque industrial moderno, o CIA (Companhia Industrial de Aratu). Neste tempo, a Bahia 

sofria modificações intensas em sua configuração urbana e social, enquanto sonhava com a 

sua redenção. Foi neste período que o estado rompeu o isolamento no qual se situara, sendo 

alcançado pelo avanço econômico, desenvolvimento tecnológico, e modernização cultural que 

se espalhavam no sul do país.  

Orquestrava-se uma tentativa deliberada de devolver à Cidade da Bahia, como era 

chamada então, se não o lugar equivalente àquele que gozara na história, pelo menos uma 

posição de destaque no cenário sócio-cultural do Brasil. No vácuo das ideias 

desenvolvimentistas do Governo Kubitschek (1956-1961) imprimia-se à Bahia, segundo 

Carvalho (1999), a noção de um estado em franco progresso, no caminho da modernidade e, 

ao mesmo tempo, corajosamente preservado em suas fortes raízes culturais. Um projeto de 

“mão única” (FERNANDES e GOMES, 1992) que contava com profissionais liberais, políticos, 

intelectuais, professores e estudantes somando esforços na busca da integração da cidade no 

“mundo civilizado”.  

E assim, se perdera o bonde da industrialização, a cidade criara um meio de “saltar” 

usando como trampolim a cultura, num projeto idealizado, não pelas classes dominantes, 

mas pela intelectualidade, instaurado a partir do surgimento da Universidade da Bahia e da 

abertura para conhecimentos vindos do exterior. A indústria cultural que nascia no Brasil, se 

irradia na Bahia provocando mudanças nos hábitos dos moradores da Bahia antiga. Agora, o 

cinema, a moda, os eletrodomésticos, o jornal, a livraria, os restaurantes irão movimentar a 

vida naquela que fora a “velha senhora”. A modernização cultural se faz trazendo ideias 

novas que se misturam às locais e se dá na música, artes plásticas, teatro, cinema.  

Estes avanços irão impactar na esfera cultural da Bahia que tentava 

desesperadamente voltar a ocupar um lugar de destaque no cenário nacional. Ganha nitidez 

neste momento, a existência de um campo artístico e intelectual1 que envolvia 

                                                           
 
1 A ideia de campo é aqui tomada na acepção de Pierre Bourdieu (2007) que o define como 

“espaço social de relações objetivas”. Esta noção permite identificar em distintos domínios ou universos 
da vida social, tais como cultura, economia, religião, literatura etc., não só traços invariantes, como 
também propriedades específicas de cada um deles. Na teoria dos campos, a história ganha um papel de 
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conjuntamente a esfera erudita e a popular, existindo uma convivência pacífica entre a 

Universidade e a indústria cultural que se anunciava. A cidade contava com grupos de jovens 

intelectuais comprometidos com a renovação da cultura e das artes, que se organizavam em 

torno dos jornais e das revistas (CARVALHO, 1999).  

Neste grupo se inseria o cronista Vasconcelos Maia que, no período compreendido 

entre setembro de 1958 e janeiro de 1964, passou a publicar no Jornal da Bahia, a coluna 

Dia Sim, Dia Não.  

Contista consagrado, com livre trânsito pela narrativa curta, fato que o levou a 

transpor as fronteiras do nacional e ser publicado ao lado de escritores como Mário de 

Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e mais 13 autores de contos que compõem a 

Modern Brazilian Short Stories organizada por William Grossman, Vasconcelos Maia 

transforma-se num cronista incansável.  

A opção pela crônica jornalística representava dupla oportunidade para o escritor. 

Uma delas, a concretização do sonho modernista de aproximação com o leitor, vez que o 

jornal e a crônica – de fácil leitura e amplo alcance do leitor - serviam perfeitamente ao seu 

objetivo, a outra, resolver suas questões pecuniárias frente à dificuldade de sobreviver 

apenas como escritor.   

Nas mãos do cronista, a crônica jornalística configurou-se como uma cartada 

extraordinária. A cidade do Salvador – sob o signo da modernidade, vivenciando 

transformações que iam além de sua trama urbana, experimentando seu processo de 

modernização cultural que suscitava uma variedade de experiências e tensões, dentre elas a 

possibilidade de abrir-se para o turismo – passa a ser, não apenas cenário, mas presença 

incorporada nas crônicas de Vasconcelos Maia. 

Nesta perspectiva, o escritor baiano elegeu a crônica, gênero situado no limiar entre 

Literatura e Jornalismo, para retratar a cidade do Salvador em seu processo de 

modernização.  

Se fronteiriço foi o gênero escolhido por Vasconcelos Maia em seu propósito 

divulgador da cidade, situação similar era aquela ocupada pela cidade do Salvador que se via 

às voltas com a necessidade de ressignificação e de maior abertura para o mundo 

industrializado que se prenunciava. 

Lugar de fronteira foi, também, aquele no qual se situou o próprio cronista em seus 

posicionamentos frente aos desdobramentos do processo de modernização da cidade: filho 

dileto, amante e defensor da integridade da cultura e do patrimônio da cidade, como se 

declarava, dividia-se, naquele momento, entre o papel de jornalista e o de responsável pela 

gestão de um órgão público de turismo. 

Um escritor em busca de seu leitor, um campo jornalístico em expansão e uma 

cidade tentando traduzir-se são fios que irão formar a teia, urdida pelo acaso e pela 

necessidade, na qual se ligam a Cidade, a Literatura e a História.  

                                                                                                                                                                          
destaque. Bourdieu dá um relevo às condições históricas, à gênese social de cada campo que é 
constituído através de lutas. (BOURDIEU, 2007, p. 64)  
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A crônica de Vasconcelos Maia delineia as rupturas e fragmentações que 

caracterizavam as sociedades da modernidade tardia. Explicita as contradições pelas quais 

passava a cidade em seu processo de modernização. Modernização aqui entendida como 

transformação de uma cidade ou sociedade reflexo de uma cultura agrária para uma 

sociedade capitalista ancorada na industrialização e na urbanização.  

Na ânsia de definir o aparato cidade, segundo Sandra Pesavento (2007), muita 

literatura se tem produzido, visões diversas e metáforas variadas têm sido criadas. Às 

cidades retidas na memória, reais, visuais, táteis, consumidas e usadas dia-a-dia 

corresponderão outras tantas cidades imaginárias que mostram que o espaço urbano é 

efetivamente obra máxima do homem.  Existem as cidades sensíveis as que são sonhadas, 

desejadas, temidas, odiadas, cidades inalcançáveis ou terrivelmente reais, mas que possuem 

esta força do imaginário de qualificar o mundo. Tais representações foram e são capazes de 

impor-se como “verdadeiras”, “reais” as concretas cidades em que vivemos.  

A representação é aqui entendida como uma “relação entre uma imagem presente e 

um objeto ausente”, uma em lugar do outro por seu caráter semelhante, conforme Chartier 

(1991, p.184).  

Leva-se em conta também o pensamento de Pierre Bourdieu (2007), que situou no 

centro de um jogo de poder, as representações acerca do real mediadas através da 

linguagem. Para este sociólogo, a percepção do mundo social comporta uma parte de 

indeterminação e de vago que estão sujeitos a variações no tempo, estando sua significação 

relativamente indeterminada – o jogo da incerteza que fundamenta a pluralidade de visões.  

As crônicas jornalísticas são, por natureza, um corpus documental abundante e 

polimorfo (NEVES, 1992), como deve ser o comentário sobre a vida cotidiana na cidade, vez 

que nenhum cronista teve jamais a intenção de buscar um todo coerente.  

Vasconcelos Maia, profundo conhecedor de sua cidade, retratou o mundo vivido, o 

cotidiano da cidade. Humanizando-a sob a sua pena, ele pôde eleger um tema em 

detrimento de outro, pois como cronista foi uma testemunha de seu tempo. Dotado de 

sensibilidade, múltiplas e variadas foram as experiências vividas por Maia, como leitor da 

cidade, fato que tornou vasto o seu universo representado, e amplo o leque temático 

constituído por cerca de seiscentas crônicas publicadas na coluna Dia Sim, Dia Não do Jornal 

da Bahia. 

Ao se olhar a crônica jornalística de Vasconcelos Maia como prática que questiona a 

identidade cultural baiana existente, é possível perceber-se a configuração de uma 

tendência, presente naquele momento, que consistia no abandono de uma cultura ancorada 

nos valores europeus para a apropriação da cultura negra, até então “quase subterrânea” 

(RUBIM, 2000), como marca de uma identidade dissidente da Bahia no conjunto “uniforme” 

do Brasil.  

Na representação da cidade feita por Vasconcelos Maia, a cultura nacional não é vista 

como uma existência fixa, nem é um espírito transcendental e abrangente de todo o país. Ela 

se delineia no conjunto de ações praticadas pelo povo para conservar sua existência. A 

identidade cultural pode ser percebida como em construção, numa busca, num ir e vir, como 

algo que se faz num processo contínuo.  
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O cronista consegue perceber ou lançar sobre a Bahia o olhar de estranhamento, ver 

pontos de similaridade e, ao mesmo tempo, aspectos de acentuada diferença em relação à 

pretensa identidade nacional. Tem a percepção clara de que as identidades culturais provêm 

de alguma parte, têm a sua história, mas sofrem transformações constantes. Não são fixas, 

não são essencialidades, estão sujeitas ao jogo da história, da cultura e do poder, como 

postula Stuart Hall (2003). 

Se entendida como uma construção datada, um devir, a identidade nacional 

pressupõe um processo de identificação, escolha e organização de elementos que irão formar 

um padrão identitário.  A construção da identidade dá-se por meio de imagens, símbolos, 

discursos, mitos, desejos, crenças, ritos e ideologias, pressupondo a criação de uma 

comunidade simbólica de sentido e pertencimento.  

Dotado de uma visão moderna, Vasconcelos Maia pratica certa pedagogia para o 

olhar da cidade como espaço de memória e tradição. Forma de perceber que seria de grande 

valia para a indústria turística que se prenunciava. 

A representação da cidade do Salvador construída por um cronista entusiasta, sem 

desprezar adjetivos e epítetos por ele empregados, pode ser descrita como ora se procede:     

Original, bela e consciente de sua força, apesar de viver sob a constante ameaça da 

destruição de seu patrimônio histórico e artístico, a cidade do Salvador de Vasconcelos Maia 

configurava-se em uma mancha urbana inscrita numa circularidade. Não se divorciando de 

seu passado, ela marcava o próprio início e fim no seu centro histórico. Delineavam-se a Rua 

Chile, a Avenida Sete, o Largo dos Aflitos, o Campo Grande, o Passeio Público, o Forte de 

São Pedro, a Piedade, a Mouraria, o Largo da Palma, a Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, o 

Largo do Carmo, o Pelourinho, o Taboão, a Cruz do Pascoal, o Boqueirão, o Adobes, a 

Quitandinha do Capim, os Perdões, São José de Cima, a Soledade até a Lapinha. Passando 

pelos becos e ladeiras centrais, alcançava a Cidade Baixa, o Cais, o Mercado Modelo, a 

Calçada, a Ribeira, Monte Serrat, indo até o Bonfim. A cidade ampliando-se, modernizando-

se, seguia pelo Canela em direção à Federação, ou pelo Corredor da Vitória, ponto pelo qual 

se chegava ao Largo da Graça ou à Ladeira da Barra, ao Farol, e aos bairros mais distantes 

como Rio Vermelho, Amaralina e Pituba.  

Mencionada pelos viajantes que por aqui passavam, conforme Fernandes e Gomes 

(1992), a reiterada oposição atraso versus desenvolvimento, embutida no caráter 

cosmopolita da Cidade Alta em contraste com a imagem de “desordem”, “sujeira” e “feiúra” 

da Cidade Baixa, em particular de seu bairro Comercial, não se explicitava na urbe 

representada nas crônicas de Vasconcelos Maia. Diluída pela existência do Elevador Lacerda 

em sua função plena, pelas ladeiras em profusão, a referida dualidade se resolvia numa 

relação de aparente complementaridade.   

O conjunto arquitetônico soteropolitano foi descrito por Vasconcelos Maia como uma 

massa compacta, uma fortaleza única formada por becos, sobradões, casarões sombrios e 

escurecidos pelo tempo agarrados, uns aos outros, para não rolarem rua abaixo, lajes 

eternas, muros quebrados mas insubstituíveis, ruínas invadidas por samambaias e musgos, 

túneis e pontes. Viam-se palácios e solares, muralhas de pedras e fortes, casario subindo 
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nas escarpas, torres majestosas contra o céu, igrejinhas muito claras nas enseadas líricas, 

trapiches avançando para o mar e muitas ladeiras.  

Ladeiras subindo e descendo, com nomes gostosos e suaves, indo ao Céu ou 

descendo ao Inferno. Da Água Brusca, do Canto da Cruz, da Preguiça ou da Aflição. Ladeira 

da Montanha, cavada na rocha, da Conceição, descambando pela Gameleira, que sobe ao 

Sodré ou desce ao mar. Ladeira da Jaqueira, tortuosa e caprichosa, a da Gamboa, a Peça 

Vovó. Segundo o cronista, tantas são as ladeiras existentes que, sem elas, a cidade do 

Salvador seria como mulher bonita sem redondezas.  

Sofrida, temerosa do “progresso demolidor” que a privara de muita preciosidade 

artística e muita relíquia histórica, a velha cidade se ressentia da falta de um plano de 

expansão urbanística e, por extensão, da preservação de seus monumentos enquanto 

experimentava um estrangulamento no trânsito em suas ruas principais, além do 

crescimento da ocupação imobiliária nos bairros distanciados do centro. 

Tradicional e orgulhosa de si mesma, descobrira em sua beleza um potencial que, 

racionalmente explorado, daria mais lucro que o petróleo ou outra indústria, e lutava contra 

o processo de destruição que afetava sua feição estética e sua economia futura. Empreendia 

árdua batalha contra a descaracterização urbanística, a estandardização arquitetônica, a 

destruição de seu patrimônio histórico, a “copacabanização” de suas praias e a adulteração 

de seus costumes populares. 

Caprichosa, acolhedora e amigável, abrigava em seu seio os filhos naturais além de 

muitos estrangeiros. Na cidade das crônicas viviam escritores, jornalistas, poetas, 

professores, escultores, pintores, desenhistas, políticos, gerentes de bancos e estudantes. 

Em suas calçadas seculares trilhavam ainda homens e mulheres do povo, baianas com seus 

turbantes, mães-de-santo, mercadores ambulantes, barraqueiros, boêmios, todos traduzindo 

a alegria de viver na cidade do Salvador. 

 Evidenciava-se o esboço de uma incipiente classe média formada por profissionais 

liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos e a existência de uma ampla classe 

pobre constituída por empregados do comércio, caixeiros ou gente sem ocupação definida. O 

problema da exclusão social era vagamente sinalizado pelo cronista em seus comentários 

sobre a “limpeza” da rampa do Mercado Modelo, da retirada das prostitutas do Pelourinho ou 

dos flagelados que dormiam sob as marquises dos prédios.   

Sonhadora, era uma cidade que queria ser mais conhecida e amada pelos próprios 

baianos, que deveriam evitar a distorção de sua topografia, a ruína de sua arquitetura, a 

devassa de seus templos e a venda de seus tesouros, para não viver em desacordo com seu 

espírito. A Bahia tinha, nesta empreitada, aliados “poderosos” como a Faculdade de 

Arquitetura da Universidade da Bahia, que numa “profissão de fé” distribuía folhetos à 

população reunindo signatários na luta contra os vândalos promotores de deformações 

arquitetônicas, ou contra atitudes de ignorância, desídia, omissão e passividade do povo ou 

dos governantes. 

O mercado ambulante, o transporte realizado pelo escravo, bem como o comércio 

português foram outrora indispensáveis ao funcionamento da cidade. Naquele momento, 

entretanto, já tinham sido substituídos pelas relações capitalistas de trabalho, inscrevendo-a 
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na modernidade. Desconstruía-se assim um mundo impregnado de características e 

tradições seculares. As atividades econômicas urbanas traduziam mudanças que se faziam 

notar. Rareavam-se os vendedores ambulantes, os mercadores de rua, enquanto surgiam os 

balconistas, os caixeiros, os lojistas, os motoristas de táxi e de ônibus e os garçons. Nas 

lojas da Avenida Sete, as vitrines eram um apelo irresistível. Na cidade do Salvador das 

crônicas de Vasconcelos Maia existia um comércio em franco crescimento, organizado em 

federação, sindicatos e clubes, destacadas casas comerciais como a loja Duas Américas, a 

famosa livraria Civilização Brasileira da Rua Chile, além de bancos que faziam empréstimos 

populares. Com uma pequena rede hoteleira, centrada no moderno Hotel da Bahia, contava 

com alguns restaurantes e barracas populares que vendiam refeições.  

As atividades comerciais concentravam-se nas imediações da Rua Chile e Avenida 

Sete, além da Baixa dos Sapateiros, com seus pequenos comerciantes. A publicidade feita 

por meio de anúncios em jornais, rádios, alto-falantes e nas vitrines atingia as crianças que 

esperavam ardorosamente a chegada de Papai Noel para lhes atender aos pedidos, levando 

alguns pais angustiados a recorrerem às “periquitas” em bancos amigos, e outros a fugirem 

das vitrines para esconder sua miséria. Jornais, cinemas, clubes, boates eram elementos 

constitutivos daquela cidade rica em movimentos teatrais, mas “desgraçadamente sem 

teatro”. 

Pacata e ordeira, a cidade que ainda não havia explodido demograficamente, 

mantendo sob controle suas relações de exclusão social, só via rompida a tranquilidade de 

suas ruas pelos bêbados que faziam arruaças em seus bairros centrais, os seresteiros com 

seus violões nas amuradas ou nas calçadas, os “tipos” como o travesti da Praça Cairu, ou 

pelos sabidórios de plantão, que tentavam enganar os incautos. Raríssima vez aparecia um 

ladrão fino que invadia as casas, de portas fechadas com displicência, para roubar joias e 

objetos de arte. 

A presença dos “tipos” nas ruas da cidade do Salvador sinaliza a “sensibilidade 

etnográfica” de Vasconcelos Maia. Esta expressão foi usada por Júlia O’Donnel (2008) 

referindo-se a João do Rio, o “pesquisador do mundo urbano” que narrou a cidade do Rio de 

Janeiro que se transformava.  

O escritor baiano, na crônica Perfume da Bahia (30 dez.1958), retratou uma cidade 

na qual, pelo menos à noite, ainda era possível aos moradores deixar de lado o “caráter 

intelectualista” da vida na cidade grande, e assumir uma postura baseada “no ânimo e nas 

relações pautadas pelo sentimento” (SIMMEL, 1903, p.578).  

A crônica referia-se à existência da prática costumeira do passeio noturno pelas ruas, 

para apreciar as claras noites baianas, sentir seu perfume, olhar as estrelas, a paisagem, os 

costumes e os “tipos”. Vasconcelos Maia mencionou a existência dos “tipos”, sugerindo uma 

cidade que foi submetida a sucessivas perdas, remontando de forma nostálgica a um tempo 

anterior no qual existia maior sociabilidade entre os indivíduos.  

Barulhenta, a cidade apresentava os sons característicos da modernização, sobre os 

quais se ouviam reclamações: dos ônibus que passavam buzinando e rangendo pneus ao 

rádio ouvido em volume ensurdecedor. Estes ruídos ressoavam em uníssono com os desafios 

dos meninos que empinavam arraias, com o chiado dos carrinhos de rolimãs, com os latidos 
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de cachorros, o canto dos galos, e com o som do vento no bambuzal vindo dos vales ainda 

desabitados. 

Altiva, madura, dona de uma miséria já colorida pelas cores de sua invenção, a 

cidade do Salvador buscava restaurar o gosto popular por suas antigas tradições. Mostrava-

se vivamente interessada em abrir-se para o turismo a fim de resolver seus complexos 

problemas econômicos. Confessava-se disposta a lidar com as questões daí resultantes, tais 

como os reflexos na vida da população e a ameaça de um progresso material indisciplinado.  

Emoldurada por um mar com tons de verdes e azuis, com um céu luminoso e nuvens 

brancas, um sol que em tudo punha o seu calor, sua quentura e sua beleza, uma vegetação 

luxuriante que atapetava os morros da baia, saveiros flutuando, praias sem mácula de 

civilização, contando com igrejas em profusão, a cidade do Salvador, referida na coluna Dia 

Sim, Dia Não, com setecentos mil habitantes em 1963, tinha ainda a rodeá-la um cinturão de 

atabaques. 

Com uma visão humanista, Vasconcelos Maia retrata a cidade do Salvador em seu 

processo de modernização, vivenciando transformações profundas e marcantes que lhe 

modificam o perfil, atingindo de roldão a vida de seus habitantes.  

O olhar sobre a produção jornalística de Vasconcelos Maia intuiu a utilização, pelo 

cronista baiano, de um processo indutivo e sensível para com os fenômenos da vida 

cotidiana, buscando captar a realidade complexa em que se via mergulhada a concreta 

cidade do Salvador. Para apreender a visão de mundo entrevista nas crônicas, identificar os 

diversos modos e práticas cotidianas delineados em suas entrelinhas ou objetivamente 

expostos, modos estes que podem se configurar como “astúcias” ou “resistências” dos 

usuários da cidade moderna buscou-se procedimento idêntico àquele supostamente usado 

pelo cronista. As crônicas foram tomadas como janelas abertas para a cidade, intentando-se 

uma leitura benjaminiana, tendo em vista que a cidade moderna, não se constituindo num 

todo uno e harmônico passível de ser compreendido em sua uniformidade, dá-se a perceber 

por partes, fragmentos. E o cronista, ao dizer a cidade, tratou da paisagem, das ruas, dos 

costumes e dos habitantes que a povoam e lhe dão existência. 

A visão da rua e do cotidiano da cidade ensejou a presença de assuntos diversos, 

como os costumes e as tradições em sua luta pela perpetuação e os hábitos simples dos 

moradores, como o da compra de produtos nas barracas da esquina, das serestas, do 

passeio noturno, do namoro nos bancos de jardins, o povo fazendo barganha, os vendedores 

de rua com seus pregões: 

Em minha rua ainda há pregões. Tem um velho curvo e seco, o corpo parecendo um 
nervo só. Seu pregão é como seu corpo: seco. Sempre que eu ouço tenho a 
impressão de um disco arranhado: 

 - Ovos, ovos. Tenho ovos freguês! 
O Outro, toda a Bahia o conhece. Só vende abricó. E nem sei como sustenta a si e ao 
animal vendendo abricó. Montado no jegue, talvez tão velho quanto ele, merca com 
sua voz grossa: 
 - Abricó! Olha o abricó!  
Em tudo quanto é rua que passa, e também na minha, os moleques o provocam:  

 - Este jegue não é homem não!! O pobre velho se grena, continua seu caminho, 
mas todos os nomes feios do mundo, em português e nagô, borbotoam de sua boca. 



 

 

 

  O Olho da História, n. 15, Salvador (BA), dezembro de 2010.           Edna Maria Viana Soares 

                                           

 

 

E ainda havia o doce gostoso e dengoso feito de gengibre com ardores de pimenta, 
que era vendido pela velha baiana que fazia ponto no Cinema Itapagipe, chamando 

os passantes, num convite que lembrava uma prece: 
 - À moda, olha à moda, vem benzer! (24.12.1958). 

 

Foi o olhar sobre a rua que levou o cronista a discorrer sobre a agitação da vida 

moderna. Mostrou a mulher, a moda, a beleza, os hábitos modernos, como o do jogo de 

bridge e do passeio para olhar vitrines, os encontros fortuitos, as conversas de esquina, os 

concursos de misses, o transporte urbano, as marinetes, as lambretas, a barulheira, as 

crianças que brincavam nas calçadas e os flagelados que dormiam sob as marquises. 

Em suas crônicas, configuravam-se a moradia, os problemas urbanos, os perigos da 

vida na cidade moderna. 

O transporte urbano era objeto de preocupações dos moradores da cidade. Os 

lotações corriam velozes, e faziam com que seus passageiros andassem “[...] 

angustiadamente dentro do “lotação” rezando para chegar são e salvo ao almoço 

programado”. A morte ou um desastre eram temidos a cada contramão, devido aos “finos” 

tirados nas curvas feitas. Tomar “um desses lotações a jato”, a exemplo do Ribeiro 18, era 

uma aventura com o “pintacudissimo chofer” que tanto poderia levá-lo ao Elevador, destino 

pretendido, como ao céu.  Somente o congestionamento do tráfego obrigava o chofer a 

diminuir a marcha.  Por outro lado, ainda havia as lotações e marinetes, que de tão 

familiares tinham nomes - a exemplo da “Infantil” de Pelé, que descia a ladeira de Monte 

Serrat num ritmo sincronizado com o da rotina das crianças que transportava à escola. 

 Atitude “moderna”, os novos hábitos urbanos foram vistos por Vasconcelos Maia, 

que mencionou, dentre outros, o banho de mar, ou de bar, aos domingos. Segundo ele, 

mesmo o “católico praticante”, morador à beira-mar, reunia os amigos para um “vibrante 

banho”, cuja programação começava com “missa na capelinha” e depois prosseguia, “nada 

católico embora muito respeitoso e doméstico”, com as famílias deliciando-se na praia, as 

mulheres fofocando na areia e os meninos traquinando em torno. Voltando para casa, 

almoçavam os meninos e as senhoras, enquanto os homens pegavam o “Drurys amigo” e 

prosseguiam o “banho de bar”. 

Ainda com respeito aos novos hábitos dos moradores da cidade, Vasconcelos Maia 

demonstrou preocupação com as programações noturnas nela oferecidas. Elas variavam 

entre leitura, cinema (costume já arraigado do baiano), concertos na Reitoria da 

Universidade da Bahia, passeios a pé para desfrutar o frescor do clima e os perfumes da 

cidade, uma volta de canoa na lagoa do Dique ou na Ribeira, televisão, visita ao Museu de 

Arte Moderna, ou uma ida ao teatro. 

Dentre os hábitos cosmopolitas, o cronista comentou ainda o costume de sair à noite 

para dançar, o uso de bebida alcoólica, de origem nacional, nas rodas sociais, além da 

frequência a boates. O “Anjo Azul”, a mais original do Brasil, a “Clock”, na Gamboa, com sua 

bela paisagem, a do Hotel da Bahia, além da “Rosa Vermelha” no Beco do Mingau, segundo 

ele, eram frequentadas sobretudo por jornalistas e intelectuais da época. 

As Festas, os festejos populares, religiosos e históricos da cidade do Salvador 

marcaram presença nas crônicas de Vasconcelos Maia.  
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É riquíssimo o calendário de festas populares da Bahia. O ano todo, essas festas se 
desenvolvem, tornando o ano inteiro uma festa só. Uma só festa que exclusivamente 

na Bahia pode haver e unicamente a Bahia pode oferecer. Em qualquer mês, em 
quase todas as semanas, às vezes numa semana corrida de fio a pavio, ocorrem 
festas populares na Bahia. Festa de branco, festa de negro, festas de ricos e pobres, 
festas de católicos e nagôs, festas oficiais ou não. [...] O ano inteiro em festas, o ano 
inteiro na Bahia é uma grande festa. (10 e 11.11.1963). 

 

Próximo às festas populares, o Candomblé – elemento intrinsecamente ligado à 

tradição, ao povo e à cultura afro-baiana, pleno de relevância para a construção da 

identidade cultural da Bahia – foi tratado com didatismo e autoridade por um cronista dotado 

de profundo conhecimento do assunto. Intencionava menos ressaltar a prática religiosa de 

origem africana que resgatar o passado histórico cultural dos segmentos populares da 

cidade, dando visibilidade a uma vertente cultural singular: 

O dia 29 de junho marca entre nós a abertura oficial dos grandes candomblés 

baianos.  É o início de seus calendários, dos ciclos anuais que vão até outubro. E até 
outubro raríssima é a semana que não ocorrem duas ou três festas nos candomblés 
espalhados pelos morros e pelos vales da cidade “que tem um cinturão de atabaques 
a rodeá-la”. O dia 29 de junho abre para o público, para seus adeptos e visitantes, 
os terreiros dos grandes candomblés kêtos, quase todos homenageando Xangô, o 
violento, o voluntarioso e varonil orixá das tempestades. E os espaços se enchem do 
batuque dos atabaques, da melodia de cantos iorubanos, da doçura das rezas em 

nagô.  
[...] Três domingos são dedicados a Xangô e o primeiro é embelezado pela “fogueira 
de Airá”. Airá é o digno príncipe, filho querido de Xangô, e seu amigo mais fiel. [...] 
Nas festas que os candomblés ortodoxos permitem ao público, a dança da fogueira 
de Airá é dos mais lindos, dos mais dramáticos, dos mais emocionantes. Ao chamado 
frenético dos toques da alujá, o orixá acorre veloz como o raio e como o raio 

precipita-se e toma suas filhas que daí por diante, passam a ser o próprio Xangô [...] 

(1º. 7.1959). 
 

O ciclo das festas baianas, no relato de Maia, foi mostrado com o movimento das 

“Barracas Ciganas” que trafegavam pelas calçadas de pedra na madrugada, com as patas 

das mulas quebrando o silêncio da “cidade repousada”. Na crônica, as barracas que já 

tinham estado na Conceição da Praia, no Pilar, em Boa Viagem chegam ao Bonfim (bem 

próximo, portanto, da residência de Maia, naquele momento), de onde irão para o Rio 

Vermelho. São elas que sem luxo, com decoração ingênua, nomes de batismo dotados de 

pureza e poesia guardam “valores permanentes”. Segundo o cronista, elas vendem a comida 

baiana que não é encontrada em nenhum hotel de luxo: “saboroso vatapá, efó mais fino, 

caruru mais quiabado, onde o ouro do azeite vale tanto como as jóias”. São os elementos da 

cultura negra que recrudescem na prática discursiva da Bahia ocupando papel de destaque 

no constructo popular  da “África” e dos africanismos no Brasil.  

A visão das ruas apresentada por Vasconcelos Maia denunciava as mudanças e 

permanências que se processavam na pacata cidade do Salvador, enquanto anunciava um 

novo estilo de vida que se impunha em decorrência de uma onda de modernização social e 

cultural. 

A análise das crônicas de Vasconcelos Maia torna visível o esforço que faz o cronista 

na construção de uma imagem da cidade ancorada nos aspectos culturais e simbólicos. A 

cultura se destaca como um traço capaz de dar uma especificidade e uma identidade à 
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cidade representada em suas crônicas. Pela cultura, ela se individualiza e ganha aspecto 

singular. A cultura pode ser apontada como uma estratégia da qual lança mão o cronista 

para construir a representação de uma cidade que se revitaliza, que se reinventa.  

Na representação da cidade do Salvador feita pelo cronista Vasconcelos Maia, a 

cultura emerge como indicador de modernização como outrora o foram elementos como a 

estética, a fluidez e a higiene. 

Consciente da singularidade de sua cultura, a cidade se mostra pronta a ser vista e 

experienciada não somente por seus filhos naturais e adotados, também por outros, os 

turistas nacionais e estrangeiros. Não sendo mais um próspero e movimentado porto, ou um 

bairro de Lisboa transplantado, não tendo realizado seus anseios de progresso por outras 

vias, o turismo, fato social e econômico atrelado à industrialização, vinha a ser naquele 

momento, a promessa de redenção para a cidade do Salvador.  

A cidade idealizada na coluna Dia Sim, Dia Não tem como princípio fundador ser 

espaço de cultura e tradição. A representação da cidade do Salvador feita pelo cronista 

baiano Vasconcelos Maia, no Jornal da Bahia –  ainda que por vezes ancorada num tempo 

pretérito – aponta para o futuro, prefigurando um futuro possível. Na visão do cronista, 

aquela que fora a “velha senhora” descobre uma nova vocação sem, contudo, divorciar-se de 

suas tradições.  
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