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RESUMO 
 

 

Esse trabalho objetiva reconstituir o cotidiano das filarmônicas santamarenses Filhos de 

Apolo e Lira dos Artistas no contexto da Primeira República e após a Abolição. 

Fundadas respectivamente em 1897 e 1908, estas associações musicais era um atrativo 

para diversos segmentos sociais que buscavam a educação pela música e alternativas de 

recreação em Santo Amaro. Assim, a intenção é analisar como as experiências destes 

sócios em termos de classe, raça e política partidária tornaram o cotidiano destas 

filarmônicas repleto de tensões e conflitos, expressões das relações sociais vividas 

naquele contexto. Foram utilizadas fontes como jornais locais, estatutos e atas destas 

associações.   

 

Palavras-chaves: Filarmônicas santamarenses; cotidiano; Primeira República; Pós-

Abolição 
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ABSTRACT  

 
 

 

This work aims to reconstruct the life of philharmonic santamarenses Filhos de Apollo 

and Lira dos Artistas in the First Republic and after abolition. Founded in 1897 and 

1908 respectively, these associations was an attractive music for various social groups 

seeking education in music and alternative recreation in Santo Amaro. Thus, the 

intention is to analyze how the experiences of these members in terms of class, race and 

party politics made the daily life of the philharmonic full of tensions and conflicts, 

expressions of social relations experienced in that context. Sources were used as local 

newspapers, statutes and minutes of these associations. 

  

Keywords: Musical associations santamarenses; Daily; First Republic; Post-Abolition 
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INTRODUÇÃO 
 

Em outubro de 1926 um articulista do “O Município”, um jornal de Santo Amaro, 

lamentava como justamente em um domingo de primavera a cidade ficou silenciosa por 

não se ouvir mais sons de duas associações musicais como a Filhos de Apolo e Lira dos 

Artistas. Com isto, ele perguntava aos seus possíveis leitores: “qual a razão dessa 

humilhação em nosso dias? Santo Amaro está caindo e a sua população está 

decrescendo? Estamos voltados para o amparo de alguma cousa melhor do que a 

Música?”.
1
  Note-se que a “Música” a que o nosso articulista se referia era aquela com 

“m” maiúsculo, uma arte “nobre”, que vinha somente dos sons das bandas musicais 

daquelas sociedades filarmônicas e que movimentavam não só os domingos de outrora, 

mas qualquer dia que tivesse um evento na cidade. Assim, ele estava preocupado com o 

que poderia ser um sinal do fim desta “nobre” arte, já que estas filarmônicas, fundadas 

entre o final do século XIX e início do século XX, se empenhavam em valorizá-la 

através da educação de seus sócios e da cidade como um todo pela própria música.   

  Na verdade, “educar” pela música foi a função de muitas filarmônicas desde 

quando surgiram na Bahia e no Brasil em meados do século XIX. Neste contexto de 

revoluções burguesas na Europa, o “gosto burguês” pela música teve o seu auge, 

redimensionando o ofício de músico e a educação musical no Brasil. Visto antes, 

pejorativamente, como uma espécie de artesanato, com as pouco estudadas bandas de 

músicos barbeiros, este ofício passou a ser concebido e “valorizado” como uma 

atividade ligada ao “espírito”, ao “talento”.
2
  Assim, as filarmônicas foram fundadas 

para que a educação musical difundisse estes novos valores desta arte, baseando-se mais 

sistematicamente nos cânones do campo musical europeu.
3
  

Aliás, a cultura erudita européia aparecia já na apropriação de nomes de deuses 

da mitologia grega para designar muitas destas filarmônicas na Bahia, tanto da capital 

como do interior, a exemplo de “Terpsícore Maragogipana” e “Filhos de Apolo”.  

                                                           
1
 O Município 02/10/1926, nº 492. 

2
 NAPOLITANO, Marcos. História e Música: história cultural da música popular. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. Sobre o surgimento das filarmônicas baianas nesse período ver Horst Karl. Bandas, 

filarmônicas e mestres na Bahia, Salvador: Centro de Estudos Baianos da UFBA, 1987. 
3
 Esta foi a intenção de muitos dirigentes destas associações no século XIX, a exemplo do presidente da 

Sociedade Philarmônica Bahiana em relatório publicado em 1860 na imprensa baiana. Ele argumentou 

que “o estudo da música constitui o melhor cabedal da vida humana, pois que elle serve para suavizar o 

certo peregrinar d‟este passatempo de precárias realidades”. Diário da Bahia 3/10/1860 apud 

SCHWEBEL, Horst Karl. Bandas, filarmônicas e mestres da Bahia. Salvador: Centro de Estudos Baianos 

da UFBA, 1987, p. 16.  
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Ainda que fossem formadas por diversos segmentos da sociedade, as elites 

compreendiam este sentido pedagógico destas associações musicais numa sociedade, 

como a Bahia do século XIX, que tentava a todo custo se livrar de costumes “bárbaros” 

como as práticas musicais de matriz africana como os “sambas e batuques”.
4
 Quando 

não fundaram, as elites deram auxílio pecuniário a estas filarmônicas, como veremos no 

estudo das sociedades musicais santamarenses.  

 No entanto, esta dimensão da educação musical ganhava novos contornos no 

contexto da Primeira República e do Pós-Abolição quando foram fundadas as 

filarmônicas santamarenses Filhos de Apolo (1897) e Lira dos Artistas (1908). A 

(M)música considerada pelas elites como um elemento importante para a concretude do 

processo “civilizatório”
5
, europeizando costumes de matriz africana “bárbaros” como 

eram os “sambas e batuques”, também ajudava a difundir, através das marchas e dos 

dobrados executados pelas filarmônicas em desfiles cívicos, os valores de progresso e 

civismo, fundamentais no Brasil que instaurava recentemente a República, e que as suas 

elites políticas procuravam legitimar este regime.
6
    

 Mas a educação musical através destas filarmônicas locais não foi um processo 

simples e unilateral, por uma iniciativa apenas das elites. Os subalternos, no processo de 

aprendizagem da música nestas associações também entendiam como esta educação 

poderia ser importante para as suas vidas num contexto pouco simpático a mudanças 

sociais: era uma oportunidade de obterem rendimentos e reconhecimento, um caminho 

possível para a mobilidade social. Uma vez sócios, imprimiram através de suas diversas 

experiências (social, étnico-racial, política, etc.) as suas percepções de si e do mundo 

em normas, práticas e rituais fazendo destas sociabilidades um processo repleto de 

complexidades, refletindo-se no cotidiano “ruidoso” destas sociedades musicais, isto é, 

tenso e conflituoso. Assim, este estudo busca reconstituir este cotidiano destas 

associações musicais como um espaço que refletia as tensões e conflitos daquela 

                                                           
4
 Sobre este contexto de perseguição e temor aos “sambas e batuques” no início do século XIX ver REIS, 

João J. Tambores e temores: a festa negra na Bahia na primeira metade do século XIX. in: CUNHA, 

Maria Clementina P. Carnavais e outras f(r)estas: ensaios de história social da cultura.  Campinas, SP. 

Editora da Unicamp, CECULT, 2002.  
5
 Termos como “civilizada” e “civilização” utilizados ao longo deste estudo referem-se aos seus usos no 

francês e no inglês. Segundo Nobert Elias, tais usos, resultante de suas experiências sócio-históricas 

destes territórios, se reportam às realizações nos âmbitos político, econômico, religioso, técnico, moral ou 

social, e também a “atitudes ou „comportamento‟ de pessoas” ELIAS, Nobert. O processo civilizador. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994, vol. 1.  
6
 Sobre o ideário republicano no Brasil no contexto da proclamação da República ver CARVALHO, José 

Murilo de. A formação das almas e o imaginário da República no Brasil. São Paulo. Companhias das 

Letras, 1990.  
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sociedade santamarense durante a Primeira República e o Pós-Abolição, atentando-se às 

diversas experiências destes sócios.   

 Focalizar as experiências de homens e mulheres no cotidiano de sociedades 

dançantes, esportivas, carnavalescas, etc., no contexto da Primeira República e do Pós-

Abolição, tem sido um objetivo recente na historiografia. Foram enfatizadas em muitos 

destes estudos as associações formadas pelas camadas populares em várias cidades no 

Brasil. Assim, buscou-se compreender aquele contexto sob a ótica dos “de baixo”, a 

partir da análise da percepção de mundo destes segmentos nestes espaços de afirmação 

e sociabilidades identitárias, através da experiência de classe, étnico-racial e política – 

por vezes, identidades que se cruzavam em uma mesma associação.
7
 

 No caso das associações musicais santamarenses, os conteúdos de classe, raça, 

convicções políticas podem parecer obscuros, uma vez que não havia restrições a estas 

categorias para a admissão de sócios.  Mas, como veremos ao longo destas páginas, 

justamente por ser um espaço “plural” em termos de classe e raça e “ideologia” política, 

ali se deram conflitos que reproduziram tensões daquela sociedade em torno destas 

categorias.    

 Com base nestas considerações iniciais, apresento agora ao leitor a estrutura 

deste estudo.  

No primeiro capítulo busco analisar a institucionalidade das formas de 

sociabilidades presentes na Filhos de Apolo e na Lira dos Artistas. Para as elites
8
 locais, 

as filarmônicas eram elementos importantíssimos nos seus projetos “civilizatórios”, haja 

vista que se tratava de uma população majoritariamente egressa da escravidão e que, do 

                                                           
7
 Dentre estes estudos ver BATALHA , Claúdio H. M. Cultura associativa no Rio de Janeiro da Primeira 

República in: BATALHA, Cláudio H. M.; SILVA, Francisco T. da; FORTES, Alexandre. Culturas de 

classe: identidade e diversidade na formação do operariado. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 

2004. PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. E o Rio dançou: identidades e tensões nos clubes 

recreativos cariocas (1912-1922). in: CUNHA, Maria Clementina Pereira (org.) Carnavais e outras 

f(r)estas: ensaios de história social da cultura. Campinas, SP. Editora da UNICAMP, Cecult, 2002. As 

relações entre a “imprensa negra” e sociedades dançantes e recreativas no interior de São Paulo ver 

GOMES, Flavio. Negros e política (1888-1937). Rio de Janeiro; Jorge Zahar Ed., 2005. A sociabilidade 

musical entre os ferroviários baianos durante o final do século XIX e início do século XX foram 

abordadas no segundo capítulo da dissertação de mestrado de Robério Santos Souza. SOUZA, Robério 

Santos. Experiências de trabalhadores nos caminhos de ferro da Bahia: trabalho, solidariedade e 

conflitos. (1892-1909). Dissertação de mestrado. Campinas – SP, UNICAMP, 2007.  
8
 Este conceito de elites refere-se, de acordo com Rinaldo Leite, ao “letramento como substrato comum, 

habilitando-os à interlocução e ao compartilhamento de valores num nível bastante aproximado”. As 

“faculdades de intelecto”, portanto, eram importantes elementos para o reconhecimento social, 

profissional e público destes sujeitos. Assim, ver LEITE, Rinaldo C. Nascimento. A Rainha Destronada: 

Discursos das elites sobre as grandezas e os infortúnios da Bahia nas Primeiras Décadas Republicanas. 

Tese de Doutorado, São Paulo, Doutorado em História Social, PUC, 2005, p 14. 
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ponto de vista destas elites, necessitavam de medidas de “educação”, enquanto 

dispositivo de controle social. Isto poderia ocorrer através do ensino musical, alicerçado 

no conhecimento do campo musical ocidental, e na presença destas filarmônicas em 

festividades locais dando a elas um “acorde” de civilidade.   

No entanto, ao se “civilizarem” pela música, os sócios diletantes ou músicos, 

que, pelos indícios reunidos ao longo deste estudo, eram pobres e de cor, deram novos 

significados a este aprendizado musical a partir do momento que o utilizaram para 

outros fins como tocar em outros grupos musicais, em especial os carnavalescos. Neste 

sentido, é imprescindível pensar no conceito de circularidade cultural para compreender 

estas experiências entre o erudito e o popular, ou melhor, quando estes músicos 

utilizaram de uma “linguagem musical” que estava naquele momento ao seu alcance
9
.  

Esta circularidade entre o erudito e o popular fez com que o campo musical europeu 

sofresse contínuas modificações pelas formas musicais há muito tempo sendo 

executadas no lado de cá do Atlântico a partir das experiências sócio-culturais de índios, 

negros e mestiços, escravos, livres ou libertos em seus ofícios musicais, constituindo o 

caráter “híbrido” das culturas latino-americanas.
10

     

Já nos segundo e terceiro capítulos, busco analisar as normas de conduta e as 

ações de seus sócios no cotidiano destas associações musicais como expressões das 

relações sociais daquele contexto de Primeira República e Pós-Abolição.  

No caso do segundo capítulo, através das sessões da Assembléia Geral da Lira 

dos Artistas, onde algumas vezes os sócios foram submetidos a juramentos e 

eliminação, procuro perceber como as normas acionadas pelos dirigentes e sócios 

beneméritos – em boa parte membros das elites locais - provinham de um vocabulário 

de regras daquela sociedade forjado para a manutenção de hierarquias sociais no Pós-

Abolição e na Primeira República. No entanto, os sócios músicos fizeram uma leitura 

bem peculiar destas normas nas sociedades musicais, lutando em torno do que 

percebiam como seus direitos, uma vez que também contribuíam para a manutenção e 

                                                           
9
 Utilizo o conceito de “circularidade cultural” proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg em 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 

Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 25.  
10

 Para o conceito de hibridismo, ver CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para 

entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. Esta perspectiva 

do hibridismo cultural na música foi proposta recentemente por NAPOLITANO, Marcos. História 

cultural da música popular. Belo Horizonte. Autêntica, 2005;  DINIZ, André. O Rio musical de Anacleto 

de Medeiros: a vida, a obra e o tempo de um mestre de choro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.  
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reconhecimento daquelas filarmônicas. A utilização de instrumentos e outros bens do 

patrimônio destas entidades para outros fins é um bom exemplo disso.  

No último capítulo, através do processo de eliminação de sócio músico da Lira 

dos Artistas, veremos as relações entre as filarmônicas santamarenses e a política local. 

Em meio às tensões entre grupos políticos em Santo Amaro, conectadas a conflitos entre 

oligarquias na Bahia e no Brasil, alguns sócios se posicionaram de diferentes lados 

daquelas lutas, imprimindo naquela associação suas visões de mundo no âmbito da 

política partidária. Alguns deles, como veremos, se incomodaram com as alianças 

estabelecidas entre as filarmônicas e alguns chefes políticos locais, e emitiram discursos 

contrários a estas práticas.     

Na tentativa de reconstituir o cotidiano destas filarmônicas, vivenciado pelos 

seus sócios a partir de suas diversas experiências, usamos fontes diversas. Em jornais 

locais, como “O Município” e “A Paz”, foram encontradas várias notícias, artigos e 

editoriais nos quais as elites locais expunham a sua visão de mundo, expressando 

expectativas sociais civilizatórias, objetivando com isso que os seus leitores 

compreendessem a importância das associações filarmônicas para a cidade. Além disso, 

ofícios e relatórios emitidos pelas filarmônicas também podem ser encontrados nestes 

meios de comunicação que tomamos como fonte. 

Ao abordar experiências deste cotidiano nos propomos também a procurar 

trajetórias dos sócios, em fontes como listas de impostos, alistamentos eleitorais, 

comunicado, recenseamentos. 

Também trabalhamos com os registros dos arquivos das filarmônicas, fontes 

importantíssimas para a reconstituição de parte destas trajetórias dos associados, e do 

cotidiano destas associações. Atas de sessões e estatutos é parte deste universo. 

Permitem apreender o cotidiano vivenciado pelos sócios; expressões de suas visões de 

mundo; e das diversas experiências vividas naquela sociedade. 



CAPÍTULO 1 - VERDADEIRAMENTE SIGINIFICATIVAS DO “PROGRESSO, 

DISCIPLINA E ORDEM” 

 

 

Foi um domingo de agosto de 1916 em Santo Amaro da Purificação. O jornal 

local “O Município” logo na primeira página daquela edição estampou a notícia de uma 

festa preparada e realizada na Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas: 

 

 
Verdadeiramente significativa do progresso, disciplina e ordem e que se 

estriba o florescimento da sociedade orpheica „Lyra dos Artistas‟ realisou-se 

no Domingo p.p como havíamos annunciado, a bela festa de homenagem a 

cinco dos seus mais distinctos sócios beneméritos 

 

  

Esta categoria de sócio benemérito das filarmônicas geralmente era concedida a 

determinados membros pelo reconhecimento aos seus “relevantes serviços” prestados a 

estas entidades em razão de seus “importantes donativos”. Para merecer tal honraria 

deviam gozar de grande notabilidade e prestígio social naquela sociedade, inseridos no 

seleto grupo das elites locais, interventores diretos na vida local, principalmente na vida 

política. Pelo grau de prestígio destes sócios beneméritos, a imprensa local da época, em 

recorrentes artigos, conferia a eles o dever de conduzir as Sociedades recreativas e 

educativas como eram estas filarmônicas locais ao progresso, disciplina e ordem, assim 

como a sociedade santamarense.   

Ainda na festa, depois da missa em ação de graças com a presença de 

“numerosas famílias e cavalheiros de nossa sociedade”, o orador oficial Argileu Silva 

fez o seu discurso, brevemente interrompido para a exposição dos retratos dos senhores 

homenageados naquela ocasião. Em primeiro plano, ao abrir das cortinas, via-se o 

retrato do Visconde da Oliveira.  Em segundo plano estavam os retratos do Dr. José 

Baptista Marques e de Pedro Tenório de Albuquerque em segundo.  Em terceiro os 

retratos dos majores José Deoclécio de Menezes e Manoel Celerico Campos.  

Em termos da sociedade santamarense, eram homens de posse. Os três primeiros 

homenageados eram grandes lavradores de cana-de-açúcar do município. A ressaltar 

que o retrato em primeiro plano homenageou o Visconde da Oliveira, que recebera o 

título de Visconde durante o Império por ser um dos responsáveis pela fundação da 
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Usina de Bom Jardim, uma das primeiras no ramo no Brasil
11

. Um título nobiliárquico 

relativo ao Imperio, mas que ainda persistia em épocas republicanas. Os outros dois, 

além das patentes militares eram grandes negociantes locais.
12

   

Na festa foram tocados trechos do repertório da banda musical que fazia parte da 

Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas. A notícia foi finalizada com os articulistas, 

agradecendo os convites para a festa em nome do jornal “O Município”, saudando a 

“progressista e esperançosa agremiação orpheica „Lyra dos Artistas‟”.
 13

   

A repetida representação da Lira dos Artistas, assim como da Sociedade 

Filarmônica Filhos de Apolo enquanto “verdadeiramente significativas” do “progresso, 

disciplina e ordem”, ou o qualificativo de progressistas em vários outros artigos de 

jornais, deixou-nos a pergunta: por que foram insistentemente representadas com estes 

atributos de “ordem”, “disciplina” e “progresso”, no contexto em que foram fundadas na 

virada do século XIX para o século XX? Problematizar esta temporalidade nos levou a 

considerar o contexto em que surgiram como ponto de partida para compreender estes 

significados. 

Por conta disso veremos inicialmente que, no contexto de fundação das 

agremiações musicais Filhos de Apolo e Lira dos Artistas, Santo Amaro atravessava 

uma crise econômica, percebida de diversos modos pelos mais variados grupos sociais. 

A cultura de cana-de-açúcar que fora a fonte de riqueza deste município desde os 

tempos coloniais até meados do Império, passou, a partir de então, a ser motivo de 

preocupação intensa entre as elites locais.  

Do ponto de vista das elites, o diagnóstico era que Santo Amaro “definhava” de 

uma vez, devido à falta de braços com o fim da escravidão, às atrasadas técnicas de 

produção dos derivados da cana, acarretando em uma crise sem precedentes naquela 

região. Várias soluções foram vislumbradas pelas elites para que a crise não se 

agravasse mais, algumas até executadas. Por exemplo: para melhorar o escoamento da 

                                                           
11

 Informações obtidas em listas de Impostos de Indústrias e Profissões publicados no jornal “O 

Município” entre 1918 a 1928. Sobre Visconde da Oliveira e a fundação do Engenho Central do Bom 

Jardim ver SOUZA, Antonio Loureiro de. Bahia: Baianos Ilustres (1564-1925). Salvador: Secretária de 

Educação e Cultura, 1973; PANG, Eul-Soo. O Engenho Central do Bom Jardim na economia baiana; 

alguns aspectos de sua história (1875-1891). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, IHGB, 1979. 
12

 Eul-Soo Pang argumenta que os títulos da guarda-nacional podem ser bons indicadores do status de um 
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de segunda linha. Assim não era raro que no interior o coronel era um grande fazendeiro, o tenente-

coronel um grande comerciante, e um major era um funcionário público. Cf. PANG, Eul-Soo. 

Coronelismo e Oligarquia (1889 – 1943), Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p.30. 
13
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produção foram feitas obras de melhoria em estradas e ferrovias; para facilitar o 

intercambio de mercadorias na cidade, diminuindo a carestia de gêneros de primeira 

necessidade, foi construído o mercado público. Estas iniciativas, como o conjunto de 

“melhoramentos públicos”, vistos como soluções contra o “definhamento” local, tinham 

uma outra finalidade: conduzir Santo Amaro ao patamar de civilizada, juntamente com 

as ações de higienização dos espaços públicos como as feiras e a moralização dos 

costumes com relação ao divertimento público e privado. 

 Em seguida, veremos como as filarmônicas Filhos de Apolo e Lira dos Artistas 

foram importantes elementos nos anseios das elites locais para expurgar o “atraso” e o 

“definhamento” que elas viam em Santo Amaro naquele período, através de uma 

educação musical baseada nos cânones europeus, na difusão de valores de civismo e 

progresso, quando “abrilhantavam” os diversos eventos na cidade e nas suas formas de 

entretenimento como o cinema. Veremos também como significados diferentes foram 

impressos pelos sócios músicos que poderiam ser pobres, como apontam alguns indícios 

no decorrer deste capítulo. Assim, “civilizar-se” pela música era a oportunidade de 

serem reconhecidos socialmente, um caminho possível, quiçá, para se “igualarem” às 

elites.     

 

Anseios de civilidade na Santo Amaro que “definha”...   

 Santo Amaro, um município localizado na região norte do Recôncavo Baiano, 

entre o final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX, não experimentou 

mudanças significativas em sua estrutura demográfica, não muito diferente do que 

ocorreu em Salvador
14

. Tais afirmações são verificáveis cruzando-se os dados do 

Anuário Estatístico do Brasil (1907-1912), com o Recenseamento de 1920 feito no 

território nacional, mais os Anuários Estatísticos da Bahia das décadas de 1920 e início 

da relativa à de 1930. A tabela abaixo nos indica a baixa demográfica na cidade: 

                                                           
14

 Sobre os dados acerca da estrutura demográfica em Salvador, ver, entre outros, SANTOS, Mario 

Augusto da Silva. A República do povo: sobrevivência e tensão. Salvador: EDUFBA, 2001, capítulo 1; 

LEITE, Rinaldo C. Nascimento. E a Bahia civiliza-se...: ideais de civilização e cenas de anti-civilidade 

em um contexto de modernização urbana, Salvador, 1912 – 1916. Dissertação de Mestrado, Salvador, 

Mestrado em História, UFBA, 1996, capítulo 1.  
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Tabela 2: Número de habitantes em Santo Amaro nas três primeiras décadas do século XX 

Anos N.º de habitantes 

1907 101.495 

1912  114.343 

1920 84.930 

1928 103.593 

Fontes: Anuário Estatístico do Brasil (1908-1912), Recenseamento do Brasil 

(1920), Anuário Estatístico da Bahia (1923), Anuário Estatístico da Bahia, 

(1928). 

 

 O Anuário Estatístico do Brasil (1908 -1912) fez um comparativo entre os anos 

de 1907 a 1912, sendo estes os primeiros dados da nossa tabela acima. Já o Anuário 

Estatístico da Bahia de 1923 tem como base o levantamento feito pelo recenseamento 

de 1920. Portanto, o cruzamento de dados entre estes anuários e o recenseamento 

evidencia um leve crescimento entre os anos de 1907 e 1912, e um decréscimo entre 

este último ano e 1920, somente retomando novo crescimento em 1928.  E mais: entre 

1907 e 1928 há um tímido crescimento de 2.098 em número de habitantes. Uma 

realidade bastante diferente de um outro município baiano, como Feira de Santana que 

experimentou um expressivo crescimento populacional entre os anos de 1890 a 1920: de 

43.862, no primeiro ano, para 77.600 no segundo, isto é, 33.738 almas a mais
15

.  

São vários os possíveis motivos para este inexpressivo crescimento demográfico 

no período, acompanhado de pontos de declínio no número de habitantes, como vimos 

na tabela acima. Um deles pode ter sido o fato de que, ao contrário do que houve nas ex-

províncias do sul e sudeste, os imigrantes europeus não se sentiram atraídos a 

desembarcarem em portos baianos. Wlamyra Albuquerque aponta “a crise acentuada 

nas plantações de cana-de-açúcar, a escassez dos investimentos e as disputas entre as 

elites regionais, e mesmo o clima” como componentes desta questão.
16

 Acerca da 
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 POPPINO. Rollie E. Feira de Santana. Salvador: Editora Itapuã, 1968. p. 246. 
16

 ALBUQUERQUE, Wlamyra. A exaltação das diferenças: raça, cultura e cidadania negra (Bahia, 

1880 – 1900). Tese de Doutorado, UNICAMP, 2004, p 91. 
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presença de imigrantes em Santo Amaro, o recenseamento de 1920 registrou a presença 

de cento e trinta estrangeiros e 41 almas na categoria de nacionalidade ignorada.
17

  

Mas foi justamente a atração de imigrantes europeus um dos caminhos propostos 

pelas elites açucareiras para contornar a crise econômica pela qual atravessou não só 

Santo Amaro, mas toda região do Recôncavo produtora de cana-de-açúcar. Estes 

imigrantes foram vistos pelas elites como agentes de “progresso” na letárgica Bahia, 

como afirmou Wlamyra Albuquerque em estudo anterior.
18

 

  Um outro motivo para este quadro demográfico em Santo Amaro pode ter sido 

a saída de um contingente egresso da escravidão para outras regiões na Bahia, para 

outros estados e mesmo para o exterior entre o final do século XIX e início do século 

XX. Tal migração, do ponto de vista das elites açucareiras, foi um dos motivos para o 

agravamento da crise na lavoura açucareira, que desde a década de 1870 já entrava em 

uma crise financeira. 
19

  

Este argumento, sustentado desde o final do século XIX, é evidente em 

estatísticas e artigos rotineiros que lamentaram a crise nos jornais de circulação do 

município. Foi o caso do jornal “O Município”, em 1921, no editorial intitulado “Apello 

ao Governo: Santo Amaro definha”. Propondo-se a fazer um balanço da economia do 

município, o articulista colocou a culpa do que denominou “definhamento” local na 

“falta de braços” depois da abolição do “elemento servil, sem providências 

acauteladoras dos interesses dos proprietários”. Este fator e mais outros, como a 

ausência de capital, teriam feito com que “a industria assucareira” passasse por “uma 

phase crítica e cheia de embaraços”.
20

 

 A “falta de braços” já era uma questão alarmante para as elites desde a década 

de 1870 quando da promulgação da Lei do Ventre Livre (1871). Fraga Filho discute 

como esta lei teve um impacto profundo nas relações escravistas, permitindo aos 
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 Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brazil (1920), por Estados e 

Municípios segundo o sexo, a nacionalidade, a idade e as profissões. Tomo I, p. 79 
18

 Wlamyra Albuquerque discute sobre a frustração das elites baianas quanto à atração de imigrantes 

europeus em ALBUQUERQUE, Wlamyra R. Algazarra nas ruas: comemorações pela independência na 

Bahia (1889 – 1923) Campinas, SP: Editora da Unicamp / Centro de Pesquisa  em História Social da 

Cultura, 1999, especificamente no capítulo 1.  
19

 Sobre a crise na lavoura açucareira em finais do século XIX ver BARICKMAN, Bert Jude.  Até a 

véspera: o trabalho escravo e a produção do açúcar nos engenhos do Recôncavo Baiano in: Revista Afro-

Ásia. Nºs 21-22 Ceao: UFBA (1998-1999), pp. 177-238 e FILHO, Walter Fraga. Encruzilhadas da 

liberdade: histórias de escravos e libertos no Bahia (1870 – 1910). Campinas: Editora da UNICAMP, 

2006, pp. 147-152. 
20
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escravos de então a luta pela liberdade no âmbito legal, fazendo com que o sistema 

escravista atravessasse uma crise de legitimidade. Naquele momento de crescente 

sentimento anti-escravista, a aliança entre os cativos e setores diversos da sociedade foi 

definitiva para a intensificação de suas as suas fugas e à mobilização de autoridades 

judiciais contra os senhores que transgrediram a Lei.  Conforme Fraga Filho, em meio a 

este contexto de fugas e questionamento do domínio senhorial, os senhores de engenhos 

baianos, descontentes com a aprovação da Lei pelo governo imperial, defendiam 

veementemente a emancipação gradual dos escravos, de modo que garantissem uma 

transição ordeira.
21

  

Segundo Wlamyra Albuquerque, próximo da aprovação da Lei Áurea em 1888, 

alguns fazendeiros baianos ampliaram as alforrias aos cativos, na tentativa de evitar “a 

retirada em massa” destes para a capital.
22

  Mas, a Lei foi aprovada  e os escravos que 

ainda restaram nas propriedades, então na condição de libertos, continuaram a migrar 

para os centros urbanos 
23

. Era a chance, na visão destes, de terem autonomia completa 

sobre as suas vidas, construindo condições para a sua sobrevivência, além de reconstruir 

laços desatados com o regime escravista.  

O impacto da crise na produção açucareira em municípios que se destacavam 

nesta atividade como Santo Amaro contribuiu ainda mais para que os demais libertos 

migrassem para outras regiões, um “movimento silencioso” como denomina Fraga 

Filho.  

Nas lavouras santamarenses, a crise foi uma das justificativas encontradas pelos 

patrões para o rebaixamento dos salários dos trabalhadores do campo – possivelmente a 

grande maioria libertos - como apontou numa carta enviada ao jornal “O Município”, 

em 1922, um produtor rural da região sob o pseudônimo “Jospa”.
24

 Eram 21.282 

trabalhadores, dos quais 16.899 homens. De acordo com o Recenseamento de 1920, 

dentre estes, 3.667 estavam abaixo dos 20 anos de idade. Das mulheres no total de 4.393 

identificadas, também 946 estavam abaixo de 20 anos compondo assim um dos maiores 
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22

 ALBUQUERQUE, Wlamyra. A exaltação das diferenças, p. 88. 
23

 FILHO, Walter Fraga. Encruzilhadas da liberdade. p. 132.  
24

 O Município. 11/02/1922, n.º 298. 



 

 

20 

grupos, de trabalhadores no município somente perdendo para os que ou não tinham 

profissão declarada ou mesmo não tinham profissão.
25

  

Os cortadores de cana, entre estes trabalhadores agrícolas, recebiam em média 

numa diária quatro mil e cem réis (4$100) pelo cálculo do Recenseamento de 1920.
26

 

Comparativamente, de acordo com o jornal “O Município” de julho do mesmo ano, nos 

açougues locais o quilo da charque, um alimento básico da dieta das camadas populares, 

variava entre  2$600 a 2$800 réis por quilo.
27

 A farinha de mandioca custava $300 a 

$400 réis por litro. Daí, somando-se outros possíveis ingredientes desta dieta, a renda 

diária mal dava para este trabalhador se sustentar e prover o sustento de sua família.  

Nas cidades, para onde se deslocou boa parte destes libertos a situação não era 

nada distinta. Eram constantes as queixas de aumento dos produtos componentes da 

dieta básica das camadas populares, como era o caso do charque e da farinha de 

mandioca, no jornal “O Município”, da cidade de Santo Amaro. Numa ocasião em que 

felicitou o Intendente e os proprietários das padarias por acordo feito em torno do preço 

do pão, um articulista deste jornal aproveitou para chamar a atenção desta autoridade 

para resolver o problema do bife e do charque. Pelo preço deste ultimo o qualificou de 

“fina iguaria”.
28

 Num contexto em que 24.164 habitantes do município não tinham 

profissão declarada, ou não tinham qualquer profissão, aproximadamente 28.4% do total 

de habitantes
29

, a carestia de gêneros de primeira necessidade era uma preocupação que 

alarmava as elites locais já que em Salvador, anos antes, as camadas populares saíram às 

ruas para protestarem contra esta situação.
30

  

Regiões mais promissoras economicamente atraíram este contingente de libertos, 

em busca de melhores condições de vida, como foi o caso da lavoura cacaueira com os 

seus salários diários mais atraentes. Outros exemplos foram cidades como Cachoeira e 

São Félix, que, mesmo no Recôncavo Baiano em crise, se destacaram principalmente no 

                                                           
25
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início do século XX ao se diversificarem economicamente nas atividades portuária, no 

comércio e produção fumageira.  

A capital baiana também foi um destino certo para quem procurou uma maior 

variedade de atividades, fosse no trabalho de rua, fosse no setor têxtil, ou mesmo em 

serviços domésticos. Um outro movimento migratório a ser considerado era a ida para 

regiões litorânea ou de fronteira.
31

  

Fraga Filho afirma que a modernização tecnológica empreendida pelos senhores 

de engenho, a partir da construção de usinas, foi uma das medidas para solucionar esta 

tal “falta de braços”, na perspectiva de reinserir os libertos no “circuito do açúcar”. 
32

 A 

construção do Engenho Central do Bom Jardim parece ter caminhado nesse sentido. 

Mas, os obstáculos como o preço dos fretes e a dificuldade de disciplinar os libertos à 

nova jornada de trabalho
33

, fazia com que iniciativas tomadas por estes produtores, a 

exemplo da família Costa Pinto – da qual fazia parte o nosso Visconde de Oliveira – não 

lograssem êxito.
34

 Insucessos com as tentativas de modernização na produção 

açucareira levou os editores do Anuário Estatístico da Bahia de 1923 a lamentar a 

posição da Bahia na safra de cana-de-açúcar daquele ano, que ocupava o insignificante 

sétimo lugar.
35

  

Se as medidas modernizadoras na lavoura falharam na tentativa de resolver o 

“definhamento local”, as classes dirigentes e dominantes viam na realização de algumas 

obras públicas, como a melhoria em estradas e a construção do Mercado Público, um 

outro caminho para a estagnação da produção agrícola e a carestia de gêneros de 

primeira necessidade. Mas estes não foram os únicos objetivos com tais obras, ou como 

os articulistas das edições do “O Município” as denominaram, “melhoramentos 

públicos”. Tratava-se de uma tarefa quase missionária a fim de colocar Santo Amaro na 

rota do “progresso”, e, logo, rumo à civilização
36

. Por isso, notícias sobre o incremento 
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de concreto, em 1926, na Estrada de Rodagem Santo Amaro - Tanque de Senzala, na 

administração de João Ferreira de Araújo Pinho e do governador do estado, e 

santamarense, Francisco Marques de Góes Calmon, foram bastante comemoradas.
37

   

Na ocasião da construção do Mercado Público, um editorial do jornal “O 

Município”, em 1921, noticiando o lançamento do edital por parte da municipalidade, e 

comparou tal obra aos remodelamentos urbanos feitos no Rio de Janeiro, na 

administração Pereira Passos, e na capital baiana na gestão de J. J. Seabra.
38

 As ações 

deste  último era mesmo um modelo a ser seguido, por ter a Bahia – leia-se Salvador – 

“ressurgido do aspecto colonial”, características não muito diferentes da cidade de Santo 

Amaro na época. Até a cidade de Ilhéus, Santo Amaro tinha como exemplo. Além disso, 

outras obras modernizadoras da malha urbana foram apresentadas no editorial como as 

feitas na administração do Cel. José Lins de Albuquerque, referentes a construção e 

reforma de parques e jardins, a instalação da iluminação elétrica, reformas no cais do 

porto, entre outras.
39

  

Mas os ímpetos de colocar Santo Amaro na rota do “progresso” e da 

“civilização” não tiveram somente como alvo a realização de obras públicas urbanas. 

Da parte das autoridades houve também o interesse de manter a população sobre 

controle, basicamente no que se referiu aos seus costumes, fosse no comércio e nas 

feiras-livres, fosse nas praticas de higiene, ou em outros aspectos da vida social como o 

entretenimento. Foram medidas vistas como necessárias numa sociedade egressa da 

escravidão, que impôs como desafios para as elites a extinção dos efeitos da vinda do 

africano como mão de obra, e que desde o final do século XIX, pela incorporação das 

teorias deterministas radialistas, passaram a ser representados como causa do “atraso” 

socioeconômico e cultural do Brasil. Era também preciso a manutenção de valores que 
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reforçassem uma hierarquia social, numa situação social na qual as classes dominantes 

se sentiam cada vez mais ameaçadas de suas posições privilegiadas.  

No referente a ações modernizantes no comércio e das feiras-livres, por 

exemplo, um novo código de posturas foi aprovado em 1904, na administração de 

Francisco Ferreira de Vianna Bandeira, e dentre outros itens, buscou regular a venda de 

carnes, dispondo sobre os novos locais e formas apropriadas para a sua comercialização. 

Um dos artigos proibia expressivamente a venda de fato moqueado ou assado nas feiras-

livres.
40

 Tal medida atingiu possivelmente uma parte significativa de sujeitos que 

viviam de suas próprias rendas, ou tinham uma profissão mal definida, ou sequer seus 

ofícios eram reconhecidos como profissão, como consideravam os recenseamentos e 

anuários. Em especial, poderia se tratar de mulheres que atuavam no comércio destes 

produtos, uma vez que no recenseamento de 1920, 21.754 mulheres, a partir dos 15 

anos, não tiveram a sua profissão, declarada, 142 tiveram profissões mal definidas, e 

somente 38 tiveram registro que viviam de suas rendas.
41

  

Comparativamente, para a mesma época em Salvador, Ferreira Filho indica que 

na capital baiana este tipo de comércio era realizado por mulheres pobres e negras - 

africanas e suas descendentes, mestiças ou não - que sofriam os efeitos das ações 

reformadoras modernizantes, ocorridas principalmente durante o primeiro governo de J. 

J. Seabra (1912-1916), em consonância com o projeto de eliminação dos efeitos da 

imigração forçada africana. Um movimento que este historiador denomina 

desafricanização das ruas .
42

 

Outras medidas como foi o caso do controle sobre a epidemia de varíola em 

Santo Amaro – e as ações penais dirigidas a quem resistia à sua vacina – alem de várias 

notícias nos jornais locais exigindo a extinção de varias práticas agora condenáveis, 

como a criação de porcos na cidade, sob pena prevista no próprio Código de Posturas do 

município, no seu artigo 5º
43

, fizeram parte deste projeto de levar Santo Amaro ao título 
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de “civilizada”. Mas, este projeto, para que lograsse êxito, teria que contar com a inércia 

das camadas populares algo que certamente não deve ter acontecido. 

Porem, além das posturas modernizantes de cunho higienista e moralizador 

proibitivo para alcançar o tão almejado status de “civilizada”, outros caminhos também 

foram vislumbrados. Um destes era o incentivo às formas de sociabilidades valorizadas, 

dentre estas as filarmônicas locais, que o foram com o objetivo de “desenvolver o gosto 

pela música vocal e instrumental”. Tal proposta seria posta em prática em vários 

eventos, fossem cívicos, religiosos ou festividades públicas ou privadas, que foram 

também alvos de controle das autoridades. 

Uma outra meta das filarmônicas, como a maioria das instituições associativas 

da época
44

, foi ensinar as primeiras letras desde que pertencessem ao corpo musical 

destas associações. A quem se dirigiu, por quem foram conduzidas, quais as práticas 

desta educação musical e alfabetizadora, e de que formas as suas finalidades estiveram 

orientadas para este projeto “civilizatório” em Santo Amaro é o que veremos a  seguir. 

 

Educar, abrilhantar, entreter: acordes de civilidade das filarmônicas 

santamarenses 

 

As filarmônicas tiveram diversas finalidades quando começaram a surgir na 

Bahia, em meados do século XIX, dentre estas participar musicalmente de 

divertimentos públicos ou privados, solenidades cívicas ou religiosas, e, educar através 

da arte musical. Devido a estas possibilidades, sua importância foi grande neste 

contexto, e os partidos políticos foram hábeis em trazê-las para o seu lado, como foi o 

caso das Lavras Diamantinas.  

Porem, além deste aspecto político prático, as Filarmônicas constituíram-se em 

espaços de diversas sociabilidades, inclusive étnicas, como foi o caso da filarmônica 

São Benedito em Lençóis.
45

  

No caso das filarmônicas santamarenses, uma das principais finalidades destas 

agremiações era a educação musical, ou como foi registrado nos Estatutos da Sociedade 
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Filarmônica Filhos de Apolo em 1908, no seu primeiro artigo “desenvolver o gôsto pela 

música vocal e instrumental.”
46

 A quem se dirigia esta educação musical?  

Tanto na Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo como na Lira dos Artistas 

existiam categorias distintas de sócios: efetivos, auxiliadores, beneméritos e músicos – 

diletantes, no caso da Filhos de Apolo. A educação musical era direcionada 

especificamente aos sócios músicos/diletantes de cada filarmônica. Boa parte destes 

sócios músicos ou diletantes podiam ser pobres - e possivelmente sendo a maioria 

homens de cor -, como evidencia o artigo 5º dos Estatutos da Filhos de Apolo cujo 

previa uma Caixa de Beneficência em auxílio aos Sócios Diletantes “que cahirem em 

indigência ou que por circunstâncias imprevistas, venham carecer de tal auxílio”
47

. 

Além de musical e recreativa esta sociedade filarmônica exercia atividades 

beneficentes, prática muito comum durante o século XIX, e que teve continuidade, 

ainda que esvaziadas pelas mudanças de cultura trabalhista associativa, até meados do 

século XX.
48

 

A educação musical era orientada por um professor regente, acompanhando as 

bandas musicais em determinados eventos, como missas, festas religiosas e tocatas, em 

espaços públicos ou particulares. Na Filhos de Apolo este “hábil” professor deveria, de 

acordo com os seus Estatutos, em seu artigo 37º, “pertencer à classe dos Sócios 

Beneméritos”.  Pelas partituras encontradas no arquivo da Filhos de Apolo e no acervo 

da fundação Gregório de Matos em Salvador, nos quais se encontram composições - 

através de gêneros como dobrados, valsas, fantasias, etc – e releituras feitas por estes 

professores de alguns clássicos, como o “Guarani”,  pode-se inferir o que estava sendo 

ensinado aos músicos: o conhecimento sistematizado de formas musicais sinfônicas, 

uma das características do campo musical europeu, através deste repertório.
49

 Como 

veremos mais adiante, a importância deste ensino musical foi imensurável no momento 
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em que a difusão deste repertório nas ruas e coretos das praças em diversos eventos 

fazia parte de um “projeto civilizatório” pensado pelas elites. 

Mas, para além deste uso prático das elites de civilizar o povo via a 

aprendizagem e escuta do que classificavam como “musica civilizada”, é preciso buscar 

os significados que os próprios participantes davam as suas praticas nas Filarmônicas 

enquanto sujeitos históricos. Nas tocatas que as filarmônicas participavam estes músicos 

recebiam determinadas quantias que complementava ou mesmo poderia ser a sua 

principal renda. No 3º parágrafo do 12º artigo dos Estatutos da Filhos de Apolo, estas 

gratificações estavam especificadas pelos Diretores e Professores, a partir de uma 

tabela.
50

  Em 1929, o então presidente da Lira dos Artistas,  Manoel do Nascimento 

Campos, enviou um relatório desta entidade ao jornal “O Município”, no qual informou 

o registro de recebimento da quantia de 900$000 réis recebida pelas festas em 

homenagem à Nossa Senhora da Purificação, padroeira da cidade, destinada ao 

pagamento dos músicos para “auxiliar as condições pecuniárias” dos seus componentes. 

Também uma das possíveis atrações em participar das Filarmônicas era a possibilidade 

de alcançar reconhecimento na sociedade santamarense. Um simples sócio 

músico/diletante poderia ascender à categoria de professor, já que as disposições 

estatutárias não proibiam. “Civilizar-se” pela música, portanto, poderia ter significados 

distintos para as elites e para os segmentos populares.  

Entretanto o “civilizar-se” empreendido pelas Filarmônicas não se restringia a 

música. Também foi objetivo a alfabetização de músicos, como estava previsto no 

artigo 6º dos Estatutos da Filhos de Apolo, uma vez que precisavam deste aprendizado 

para lerem partituras. A função de ensinar primeiras letras era representada como 

importante na sociedade santamarense de então. Relativo aos índices de alfabetização, o 

recenseamento de 1920 registrou que 68.642 santamarenses não sabiam ler, o que 

equivale a 80% dos 84.930 habitantes. De acordo com Flávio Gomes não existiram 

políticas públicas principalmente no que diz respeito à educação
51

. Assim, iniciativas 

neste sentido, como a da Filhos de Apolo, eram sempre muito festejadas. Nestas suas 

aulas elementares
52

 era possível que o ensino fosse além das primeiras letras e contas, 

“si assim exigir o desenvolvimento desta instituição”, previsto no artigo 45º de seus 
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Estatutos. Para os seus diretores, este ensino era uma estratégia do amplo projeto 

“civilizatório” desejado, e garantiria melhores condições de vida para os Sócios 

Diletantes.   

Alem da Filhos de Apolo, a outra filarmônica da cidade, a Lira dos Artistas, 

também demonstrou preocupação neste sentido. Numa assembléia em 1924, o Dr. Paulo 

Pompílio de Abreu, expôs a preocupação sobre o ensino primário. Assim, propôs que 

aulas primárias fossem dirigidas aos “filhos dos sócios e enfim, da população pobre 

desta cidade”.
53

 No entanto, tal proposta não foi levada adiante pela diretoria daquela 

entidade. 

É possível que alguns destes sócios diletantes, em busca de melhoria de suas 

condições de vida objetivaram com este aprendizado de primeiras letras, obter um dos 

direitos políticos cerceados aos analfabetos, o voto. Uma vez alfabetizados, seriam  

reconhecidos como cidadãos de fato e não só no âmbito jurídico, pelo privilegio de 

votar.
54

 A registrar que apenas 3.719 (4,38%) habitantes estavam aptos a votar, em treze 

seções distribuídas pelos distritos de Santo Amaro.
55

  

Além do ensino musical e das primeiras letras, a participação em diversas 

festividades, solenidades e demais eventos, foi uma função destas filarmônicas locais. 

Muitas destas ocasiões festivas eram fonte de receita destas agremiações musicais.  

As “estudiosas” filarmônicas apresentavam um diversificado repertório para as 

mais variadas ocasiões. Em festejos populares, apresentavam marchas e sambas. 

Executavam um repertório específico para cortejos fúnebres. “Abrilhantavam” com 

dobrados os festejos cívicos. Havia ocasiões em que o repertório podia ser bastante 

diversificado, principalmente na ocasião de festas de largo, como as de homenagem à 

Padroeira da cidade, na qual as filarmônicas se apresentavam no seu lado profano e 

religioso. Assim, abrilhantar festividades foi uma “função” muito típica das 

filarmônicas. Mas, havia diversos objetivos implícitos nesta função.  
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Foi a oportunidade, por exemplo, dos dirigentes e demais sócios das 

filarmônicas, principalmente os beneméritos, exporem o sucesso do projeto de 

civilização pela música nestas entidades. Se realizadas em espaços públicos, como nos 

coretos e praças, em ocasiões que passavam pelo controle sistemático das elites 

especialmente entre o século XIX e início do XX, a exemplo do carnaval, as 

filarmônicas respondiam a um outro objetivo: “afinar” a folia, isto é, demonstrar o 

quanto a festa se tornara civilizada com os acordes das associações musicais. Segundo o 

memorialista santamarense Herundino Leal, o carnaval foi uma necessidade de educar e 

civilizar os festejos de entrudo, brincadeira esta que era “mixto de elegância e barbaria, 

da maneira em que era praticado”.
56

 Na verdade esta idéia reproduziu o que as 

autoridades locais pensavam acerca do entrudo. O Código de Posturas de 1904 de Santo 

Amaro no artigo 132º previa a multa de $20 réis ou oito dias de prisão, sendo o dobro 

para os reincidentes, para este “pernicioso brinquedo”, realizado com uso de 

“laranjinhas”, polvilho, pós pretos, entre outros artefatos. 
57

 

Contudo, as fontes evidenciam que para além destes sonhos civilizadores e 

modernizantes, para os músicos e adeptos das filarmônicas, a participação em 

festividades, como o carnaval, nos bailes dos clubes carnavalescos, extrapolava o 

sentido pedagógico proposto pelas elites de “afinar” festas, que eram frequentemente 

vigiadas. Eram momentos de sociabilidades entre diversas categorias de trabalhadores 

como os caixeiros e alfaiates.  

A memorialista santamarense Zilda Paim registra que o Club dos Colletes foi um 

bloco carnavalesco, formado em 1920, por um grupo de alfaiates, e que contava com a 

participação de músicos da Lira dos Artistas como Germano Barbosa, Eduardo Brás, 

Sebastião Bispo e José Uzeda Luna, este o regente na época. Estes mesmos músicos, 

antes de comporem o Club dos Colletes participaram de uma charanga
58

 que 

acompanhava um outro grupo de foliões no carnaval de 1919, o Cordão Pé de Anjo. A 

Filarmônica Filhos de Apolo também foi sede de um outro cordão formado em 1921, O 
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Bacurau, formado pelos caixeiros da cidade, dissidentes do Club dos Colletes, 

expressando as rivalidades entre estes grupos.
59

  

A registrar que além do âmbito musical das filarmônicas, o “projeto 

civilizatório” também encontrava como um caminho as formas de entretenimento da 

época, como o cinema e do teatro. Era comum encontrar nos jornais locais, 

comunicados sobre apresentação de peças teatrais, o teatro de revista
60

, e também sobre 

a exibição de filmes nas sedes das filarmônicas. A exemplo da nota no jornal “O 

Município” em 1917 que  anunciou:  

 

Promette a esforçada direcção da popular e brilhante corporação orpheica 

Filhos de Apollo, a mais notável projecção até hoje vista em Santo Amaro 

com a esplendida tragédia de guerra – A corsaria, victorioso film que tem 

atravessado os principaes cinemas do paiz.
61

 

 

 

Os dirigentes destas sociedades musicais sabiam do papel pedagógico que estas 

formas de entretenimento representavam para a cidade, e que podiam contar com um 

bom número de participantes
62

. No entanto, parte das elites letradas entendia que estas 

opções de entretenimento nas filarmônicas ainda estavam distantes do ideal de 

implantação do “projeto civilizatório”, a exemplo do autor de uma carta anônima 

enviada ao jornal “O Município” em 1922. Nesta reclamou que vindo há poucos dias 

vinha de uma cidade do interior “não das mais adiantadas” e lá tendo apreciado um 

“theatro de elegancia e luxo”, exigia das autoridades que Santo Amaro tivesse um 

“theatro absolutamente modelo, a que possam vir companhias importantes de revistas, 

operetas, óperas, etc”.
63

 Mas, aparentemente, para os diretores destas associações 

musicais, já era um importante passo.   

Os registros permitem argumentar que as filarmônicas santamarenses foram 

elementos importantes no bojo dos anseios “civilizatórios” das elites desta sociedade, 
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tanto pelas suas práticas referentes a educação musical e elementar de primeiras letras, 

como na participação em diversos eventos. Tanto a filarmônica Filhos de Apolo , como 

a Lira dos Artistas foram  “verdadeiramente significativas do progresso, disciplina e 

ordem”. Mas, para que as filarmônicas fossem realmente significativas deste 

“progresso”, posturas como “disciplina” e “ordem” foram exigidas para seus sócios , 

muitas vezes como novas formas de conduta e sociabilidades. Como estas regras 

fizeram parte de um universo de normas e valores na sociedade santamarense, é o que 

veremos no próximo capítulo.   

  

 

 

 



CAPÍTULO 2 - “UM GESTO DE DISCIPLINA E EDUCAÇÃO, NÃO SÓ 

DOMÉSTICA COMO SOCIAL”: códigos de conduta e disciplina nas filarmônicas 

santamarenses 

 

Vimos no primeiro capítulo alguns dos significados das filarmônicas 

santamarenses para diversos segmentos daquela sociedade, especialmente às elites que 

almejavam para Santo Amaro a qualificação de civilizada num contexto de crise 

econômica, na qual representaram a cidade como algo que “definhava”. As filarmônicas 

foram elementos estratégicos destes anseios, ao se incumbir de educar os seus sócios, 

músicos e diletantes, através da música – com base nos cânones europeus - e do ensino 

de primeiras letras. As filarmônicas deveriam “abrilhantar” festividades, que foram 

ponto do controle social, na busca de torná-las a expressão de civilidade e progresso 

almejados para Santo Amaro. Uma destas festividades foi o carnaval que tomava o lugar 

do “pernicioso brinquedo” do entrudo.  

Além disso, em seus espaços funcionaram também teatros e cinemas. Podemos 

analisar estas praticas como demonstração do papel destas filarmônicas no processo de 

massificação cultural, visto em várias cidades do Brasil. Inseridas neste “projeto 

civilizatório”, as filarmônicas foram consideradas pelas elites locais como significativas 

do “progresso”, “disciplina” e “ordem”.  

Mas “progresso”, “disciplina” e “ordem” faziam parte do desejo dos dirigentes 

para as relações entre os sócios. Na verdade, tais palavras constituíram o vocabulário de 

normas de conduta expresso nos estatutos destas agremiações musicais, em consonância 

com as relações de poder daquela sociedade santamarense no contexto da Primeira 

República e do Pós-Abolição. Compreender como estas normas foram interpretadas 

pelos diversos sujeitos nestes espaços de sociabilidades, imprimindo nestes locais 

valores e códigos compartilhados naquele contexto são os intuitos deste capítulo. 

A analise dos códigos de conduta em associações dançantes, carnavalescas, 

beneficentes, entre outras, tornaram-se recentemente em um profícuo objeto de analise 

para estudiosos que intentam estudar as experiências de homens e mulheres nestes 

espaços de sociabilidades diversas.
64
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Para apreensão destas normas de conduta, faz-se importante conhecer a estrutura 

interna destas associações musicais, o que implica estarmos atentos à ocupação 

profissional destes sócios, assim como ao envolvimento com a política local, uma vez 

que problematizamos que tais relações interferiam na composição das categorias de 

sócios e, até dos cargos nas sociedades musicais. Para alcançar estas questões varias 

fontes foram utilizadas, como as listas de Impostos, os alistamentos eleitorais e notas 

publicadas em jornais locais.   

 Em seguida, com a utilização das atas de reuniões da Lira dos Artistas, e com o 

apoio dos Estatutos da Filarmônica Filhos de Apolo e algumas edições de jornais locais, 

serão analisadas as normas de conduta dentro destas sociedades locais. Os debates em 

torno da advertência, e até eliminação em alguns casos, de sócios por parte da diretoria 

evidenciam como estavam estabelecidas as relações de poder nas agremiações musicais 

e, em uma escala mais ampla, na sociedade santamarense, e de como os diversos 

sujeitos faziam suas leituras destas relações seja para subordinar outrem, seja para se 

insubordinar. Vale notar que, embora os processos analisados sejam somente os 

instaurados na Lira dos Artistas, entendo que eles não diferiam muito do que acontecia 

na sua rival Filhos de Apolo, uma vez que as disposições estatutárias destas 

filarmônicas eram muito similares, principalmente no que diz respeito ao dever de 

obediência e subordinação dos sócios músicos em relação às suas respectivas diretorias.   

 

A estrutura interna das filarmônicas  

 

De acordo com o Resumo Histórico feito no ano de 2000 pela diretoria da 

Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo, sua fundação data de 1897, sendo os seus 

fundadores: Engenheiro Antônio Lacerda, Capitão Pedro Damasceno dos Reis, Emilio 

Ribeiro da Cunha e Achilles Benjamim Cardoso.
65

    

Infelizmente, não foi possível encontrar mais dados sobre os três fundadores 

supracitados, mas, considerando a patente de capitão do segundo e a atividade 
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profissional do primeiro, eram sujeitos que faziam parte das fileiras das elites locais, em 

finais do século XIX, assim como Achilles Benjamim Cardoso. As informações obtidas 

a seu respeito dão conta de que era coletor federal na cidade.
66

 Em algumas notas dos 

jornais locais o seu nome aparece procedido da patente de coronel, o que evidencia o 

seu provável envolvimento com a política local, além do desejo de obter prestígio e 

notabilidade. Almejando maior notabilidade, auxiliava outras associações na cidade e 

contribuiu para a fundação de algumas entidades, a exemplo da Biblioteca Silio 

Bocanera Junior. 
67

 Em 1925, fez parte do Conselho Diretório da Caixa Rural de Santo 

Amaro, uma sociedade cooperativa de crédito principalmente para lavradores locais.
68

 

Esta presença das elites locais não ficou restrita ao momento de fundação da 

Filhos de Apolo. Além de fundarem e também manterem, seus pares classistas dirigiram 

tal filarmônica. Analisadas as diretorias dos anos sociais 1908-1909 – quando aconteceu 

a segunda reforma dos Estatutos – e dos anos 1918-1919; 1925-1926; 1926 – 1927, no 

que se refere à ocupação profissional, muitos destes diretores eram comerciantes locais, 

grandes agricultores e pecuaristas, profissionais liberais – profissões de grande prestígio 

na sociedade, como médicos e advogados – entre outras atividades. Com as listas do 

Imposto de Indústrias e Profissões, semestralmente publicadas no jornal “O Município” 

entre os anos de 1916 a 1918, cruzando com os dados do Recenseamento de 1920 

acerca dos estabelecimentos agrícolas, foram encontradas as ocupações de 22 sócios dos 

36 que foram diretores durante este período, conforme mostra a tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Ocupações dos diretores da Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo entre os anos de 1908 

- 1928    

Sócios Diretores da S.F.F.A.  Ocupações profissionais 

Cel. Achilles Benjamim Cardoso Coletor Federal 

Cap. Durval Silvestre de Pinna  Proprietário de “Fazendas” 

Cap. Leão Gomes dos Santos  Proprietário de loja de ferragens 

Cap. Octaviano X. de Oliveira  Proprietário de destilaria e alambique 

Cap. Victorino Pereira Dultra  “prático” 

Cel. Francisco Luiz Pinto Sobrinho  Proprietário dos Engenhos: Santa 

Catarina, Engenho Novo, Trindade, e 

negociante de leite 

Cel. Manoel Fernandes Perez Proprietário de padaria 

Coronel Arthur César Lago  Proprietário de armazéns, fábricas de 

velas, sabão e torrefação de café 

Dr. Álvaro Portela Povoas  Quitanda e gerente da Cooperativa 
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Alcoólica. 

Dr. João Borges de Barros  Advogado 

Francisco Velloso Dono de pensão, bilhar e tipografia 

Henrique Ramos de Oliveira Proprietário de loja de calçados e 

sapataria 

João Ferreira de Araújo Pinho Jr Propriedades agro-pastoris: Volta do 

Rio, Lustosa. Propriedade Benfica e 

“R. do Peixe”   

João Lourenço de C. Freitas  Construtor de obras e proprietário de 

depósito de madeira 

Joaquim G. Pires  Farmacêutico, dono de farmácia e 

médico 

José Augusto Tavares  Proprietário de taverna 

Maj. José da Silva Serra  Proprietário de Alambique 

Maj. Raul Barbosa dos Santos  Proprietário de Padaria 

Major Augusto Lopes de Almeida  Proprietário de Alambique 

Manoel F. Perez  Proprietário de Padaria 

Rodrigo Pinto Proprietário de Alambique e Tanoaria 

Virgílio Diniz de Senna Médico e Proprietário de farmácia 
Fontes: Listas do Imposto sobre Indústrias e Profissões publicadas em edições do Jornal O Município 

(1916 – 1928); Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brazil (1920), 

Estabelecimentos Rurais. Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1923. 

 

Se não encontramos a ocupação profissional de todos os trinta e seis diretores 

dos conselhos podemos deduzir que boa parte dos outros que ficaram de fora desta lista, 

se não faziam parte destas elites locais, pelos menos os seus títulos obtidos na Guarda 

Nacional evidenciam a aspiração de alcançar os seus lugares neste grupo social, a 

exemplo dos capitães Ângelo Custódio de Souza, Cícero de Almeida e Euclides do 

Carmo Souza. Outros ainda pelos seus títulos de doutores, como era o caso dos Drs. 

Raul Pompílio de Abreu e Paulo Pompílio de Abreu, certamente irmãos.  

Estes sócios certamente pertenciam à categoria de sócios efetivos uma vez que, 

como previa o parágrafo único do artigo 10º, somente os membros desta categoria 

tinham os “direitos especiaes” de “tomar parte nas sessões da Assembléa Geral, propor, 

discutir, votar e ser votado”.
 69

   

Nas eleições realizadas na Filhos de Apolo, estes sócios diretores se revezavam 

nos cargos de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários, tesoureiro, arquivista e 

fiscal (conselho diretivo), presidente, vice-presidente e secretários (Assembléia Geral), 

além da comissão fiscal e oradores, uma estrutura semelhante com a da sua rival Lira 

dos Artistas. 
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Eram constantemente eleitos para o cargo de orador, advogados e padres. No 

caso dos últimos, os padres José Gomes Loureiro e Aníbal Mata eram os mais votados 

para a diretoria da Filhos de Apolo. E a presença de padres entre os oradores também 

foi a marca da Lira dos Artistas, com as eleições dos padres Aquelino dos Santos e 

Avelino da Silva Freire. Além da reconhecida retórica típica dos padres, um item muito 

importante para quem deveria discursar em diversas ocasiões, a presença deles 

significava, além do respaldo destas sociedades musicais perante a Igreja Católica, o 

reconhecimento de como a esta instituição religiosa contribuíam para a consolidação 

destas entidades com objetivos educacionais e assistenciais.  

Os sócios diletantes, aqueles que, como vimos no primeiro capítulo, eram os 

contemplados pela educação musical, o ensino de primeiras letras e a assistência em 

caso de indigência, o voto não era permitido, muito menos ser votado. Apenas tinham 

direito de tomar parte, com as suas famílias nas reuniões que a sociedade efetuasse, 

conforme o parágrafo 1º do artigo 11º.
70

 

 Já a Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas, de acordo com o Breve Histórico 

desta sociedade musical, foi fundada após a dissidência com a diretoria da Filhos de 

Apolo 1908, por “Santamarenses amantes da música (...) entre desvelos de vários 

músicos e maestros notáveis a exemplo de Eduardo Brás da Hora, José Caribe, o imortal 

João Baraúna, respeitável músico, primeiro Regente e o primeiro Presidente”.
71

  

 Alguns destes fundadores eram “artistas”, uma categoria que, além de significar 

o apreço e a prática musical, estava relacionada a um conjunto de atividades 

profissionais. Jeferson Bacelar, ao discutir sobre a presença do negro na economia e 

sociedade de Salvador depois da Abolição e nas décadas seguintes, afirma que “a 

categoria artista guardava grande plasticidade”. Estava contida na construção civil ou 

nas atividades artesanais. Podia ser um alfaiate, um proprietário dos meios de produção, 

um autônomo ou mesmo um empregado.
72

 Esta flexibilidade também podia ser vista em 

Santo Amaro. Constata-se pelas listas do Imposto de Indústrias e Profissões divulgadas 

no “O Município” que um indivíduo podia ser considerado artista em um ano, e anos 
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seguintes seu nome constava como alfaiate, ou marceneiro, ou outra ocupação similar.
73

 

Portanto, José Caribe, sendo um alfaiate, era um destes trabalhadores autônomos que 

contribuíram para a fundação da Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas. 

 E os artistas, além de fundadores, ao longo das primeiras décadas do século XX 

fizeram parte do quadro de sócios e também foram diretores da Lira dos Artistas. A 

tabela abaixo, elaborada com o apoio das listas do Imposto sobre Indústrias e 

Profissões, do alistamento eleitoral de 1921 e do levantamento de estabelecimentos 

rurais no Recenseamento de 1920, mostra as ocupações profissionais e as propriedades 

de alguns dos seus sócios diretores, evidenciando, assim, a composição social desta 

entidade:  

Tabela 3: Propriedades e ocupações profissionais de diretores da Sociedade Filarmônica Lira dos 

Artistas entre os anos de 1910 - 1930 

Sócios diretores S.F.L.A. Ocupações e propriedades 

André Avelino Martins  Negociante de Leite 

Anísio Américo Conceição Proprietário de quitanda 

Antonio Aquillino do Sacramento Artista e quitanda Loja de Cabeleireiro 

Antonio Joaquim de Freitas Junior Artista 

Antonio Roiz Vasconcellos  Açougue 

Arlindo da Silva Costa Proprietário de alambique e destilaria 

Bonifácio da Rocha Junior  Dono de Talho 

Carlos Ferreira de Vianna Bandeira Proprietário da Usina “São Carlos” 

Emydio Vilella  Artista e proprietário de alfaiataria 

Gabriel Archanjo de Jesus  Ferreiro, proprietário de oficina 

Germano Barbosa Alfaiataria 

Gervásio Borges Tavares Proprietário de armazém, torrefação e 

padaria. 

João da Palma,  Artista, Sapataria 

João Ferreira de Araújo Pinho Jr Propriedades agro-pastoris: Volta do 

Rio, Lustosa. Propriedade Benfica e 

“R. do Peixe”   

João Lycio da Silva Proprietário de talho, de fábrica de 

sabão, velas e torrefação de café. 

Proprietário de destilaria 

José Alexandrino dos Santos “M. Fazendas”. 

José Baptista Pereira Marques  Engenheiro, proprietário da Usina 

Passagem 

José Caribe. Alfaiate 

José da Silva Barreto  Agente da  Synger 
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José da Silva Serra,  Proprietário de alambique 

José Deoclécio de Menezes  “Armador”, Negociante de leite 

José Moreira Costa Molhado 

José Pereira Roza Armazém e molhados 

José Virgilio do Prado  Neg. Molhados 

Lindolpho Muniz Barreto Pereira Engenheiro 

Lucio da Costa Vitória  Dono de Talhos 

Ludgero de Sant‟Anna  Loja de ferragens 

Luiz Beltrão de Seixas Pereira Neg. Molhado 

Luiz da França Andrade Tesoureiro Municipal 

Luiz Nicomedes de Moura  Biliar 

Manoel Celerico Campos Proprietário de Alambique, negociante 

de leite 

Manoel Eustáquio de Souza  Comércio de molhados 

Manoel F. de Oliveira Bahia Engenheiro 

Manoel Messias Tourinho Dono de Destilaria e alambique 

Noberto Boa Morte Velloso Procurador 

Olavo de Assis Barros Alfaiate e proprietário de alfaiataria 

Olavo Serafim Borges  Comerciante de molhados 

Porphyrio Ferreira Pinto  Proprietário de Fazenda e comerciante 

de molhados 

Raul Carlos de Pinna  Proprietário de fazendas 

Samuel Chaves de Souza  Farmacêutico e dono de farmácia 

Serafim da Costa Ribeiro Proprietário de armazém e de loja de 

artigos para o campo 

Veriano Dias Proprietário de padaria 

Viriato Domingues A. Santos  Artista 

Visconde da Oliveira Proprietário da Usina do “Bom Jardim” 
  Fontes: Listas do Imposto sobre Indústrias e Profissões publicadas em edições do Jornal O Município 

(1916 – 1928); Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Recenseamento do Brazil (1920), 

Estabelecimentos Rurais. Rio de Janeiro: Typ. da Estatística, 1923. Edital de Alistamento Eleitoral in: O 

Município, 29?01/1921, nº 245. 

 

Em relação à composição social, o quadro de diretores da Lira dos Artistas, ao 

longo das três primeiras décadas do século XX, comparado ao da Filhos de Apolo, era 

mais heterogêneo, com uma presença significativa de trabalhadores artistas.  Contudo, 

como se pode ver na tabela, parte das elites santamarenses, os proprietários de usinas, 

fazendas, comerciantes e profissionais liberais, também se fazia presente no quadro de 

diretores da Lira dos Artistas.  

No entanto, é importante prestarmos a atenção para as peculiaridades de cada 

uma destas entidades quanto à presença destas elites locais.  

No caso da Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo, vimos como tal entidade 

com seus objetivos educacionais e assistenciais foi fundada, mantida e dirigida por 

sujeitos pertencentes às elites locais. Para eles manter, fundar e dirigir tal sociedade 
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fazia parte dos planos para alcançar prestígio social e notabilidade em Santo Amaro, e 

também se consolidar na política partidária. Estes também podem ter sido os objetivos 

de frações das elites que mantinham e dirigiam a Lira dos Artistas. Mas, ao contrário da 

Filhos de Apolo, os sócios músicos podiam votar e serem votados. Assim, 

provavelmente parte destes músicos votava nestas elites visando aumentar as suas 

gratificações que recebiam por tocatas realizadas, quantias provenientes das 

mensalidades e das doações feitas pelos sócios beneméritos. Além disso, era possível 

que buscassem o reconhecimento por estas elites de seus ofícios musicais na sociedade 

musical. Mas não podemos concluir, com isto, que havia uma relação harmoniosa entre 

ambas as partes, como veremos mais adiante. 

Estes membros das elites locais geralmente eram eleitos para os altos cargos da 

Lira dos Artistas. João Ferreira de Araújo Pinho Junior, por exemplo, oriundo do 

tradicional clã dos Araújo Pinho, e intendente de Santo Amaro por duas vezes entre os 

anos de 1909-1912 e 1926-1930, além de ter sido o presidente da primeira diretoria da 

Filhos de Apolo no ano social 1908-1909, foi  eleito presidente da Assembléia Geral da 

Lira dos Artistas, em 1919.
74

 Certamente Pinho Junior deve ter pedido exoneração de 

sócio da Filhos de Apolo, uma vez que, segundo os regulamentos das filarmônicas, um 

sócio de uma entidade não podia ser membro de outra agremiação musical. Sua saída de 

uma filarmônica para outra teve raízes em disputas e arranjos políticos locais, como 

veremos no terceiro capítulo.  A influência na vida política santamarense também foi 

importante para que o engenheiro e usineiro Dr. José Baptista Marques se consolidasse 

no cargo de presidente da Lira dos Artistas entre os anos de 1915 e 1922. Neste período, 

sendo adepto do seabrismo ele foi um dos chefes do Partido Republicano Democrático, 

sendo senador e deputado estadual por este partido.
 75

 

Assumindo e exercendo funções nos altos cargos de presidente e vice-presidente, 

estes sujeitos ligados às elites locais tinham as seguintes atribuições: a formulação e 

modificações dos estatutos e regulamentos destas agremiações musicais; acompanhar as 

comissões compostas pelos seus “distintos” sócios; fiscalizar os sócios no cumprimento 

de seus respectivos deveres, admoestando aqueles que desobedecessem estas regras. 

Os sócios músicos eram eleitos frequentemente para cargos específicos da 

diretoria da Lira dos Artistas, os mais simples da hierarquia, como o de arquivista. 
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Durante as primeiras décadas do século XX os sócios músicos Eduardo Braz, Sebastião 

Bispo e Germano Barbosa se revezaram nesta função, e o primeiro foi eleito dez vezes. 

A explicação pode ser que Eduardo Braz, um dos fundadores da Lira dos Artistas, 

provavelmente gozava de respaldo perante a agremiação musical para a guarda dos 

arquivos, pois nele guardavam-se as partituras e outros documentos, como atas, 

estatutos.  Era comum também que estes sócios músicos fossem membros da comissão 

fiscal, responsáveis, assim, em fiscalizar as contas da sociedade, ainda que a maior 

responsabilidade ficasse por conta dos tesoureiros.  

Entretanto, numa sessão da Assembléia Geral em 28 de fevereiro de 1918, uma 

chapa foi formada para as eleições da direção do ano social 1918-1919, composta 

majoritariamente de sócios músicos da Lira dos Artistas, estes possivelmente na busca 

de uma maior autonomia nesta agremiação. Eleita naquela sessão, os novos diretores 

não tiveram seus nomes registrados, uma vez que o primeiro secretário na ocasião, o 

capitão Augusto Ananias de Campos, não registrou seus nomes certamente em 

retaliação, pois era um opositor à eleição daquela chapa, como muitos outros, 

provavelmente aqueles que eram sócios beneméritos e que estavam acostumados a 

dirigir a Lira dos Artistas.
76

 

Mas, ainda que fosse reconhecido o direito destes sócios músicos da Lira dos 

Artistas de votar, serem eleitos para a diretoria, interferir nas reuniões realizadas pela 

diretoria, eles deviam “respeito” às normas desta associação, elaboradas e fiscalizadas 

pelos presidentes e vice-presidentes, que, como vimos, eram membros das elites locais. 

Tudo em nome da “harmonia” e do “progresso” nas sociedades musicais. Estas 

distinções eram um caldo propício a eclosão de tensões e conflitos dentro das 

filarmônicas. De um lado, aqueles que exigiam o cumprimento de normas, com base na 

disciplina e respeito hierárquico. De outro, aqueles que tinham o dever de cumpri-las, 

mas que, como evidenciam alguns processos em que eram penalizados, não estavam 

inertes e que podiam fazer múltiplas leituras destas normas. Porem, qual a raiz, quais os 

critérios de constituição destas normas de conduta nas filarmônicas santamarenses? É o 

que veremos logo a seguir. 
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Ruídos de  “indisciplina” e “desrespeito” nas filarmônicas santamarenses 

  

Ter uma boa conduta era o pré-requisito para a admissão de sócios nas 

filarmônicas em Santo Amaro, a exemplo da Filhos de Apolo, que logo no primeiro 

artigo do Capítulo II, “Da admissão, direitos, deveres e demissão dos sócios” previa: “A 

Sociedade Philarmônica Filhos de Apollo, compor-se-á de um número illimitado de 

sócios de qualquer nacionalidade, que se recommendem pelo bom comportamento”.
77

 

 Segundo o mesmo estatuto, aprovar ou rejeitar a proposta de sócio era uma das 

atribuições da diretoria de tal entidade.
78

 Assim, os dirigentes destas agremiações 

musicais poderiam levar em conta os antecedentes de cada pretendente à sócio, de 

ordem civil e, quiçá, criminal, além de considerar as referências dos sócios que o 

indicava.  

A posição social de alguns indivíduos em Santo Amaro já era o bastante para 

indicar a sua conduta, como o que ocorria na Lira dos Artistas. Meses após àquela 

eleição de sócios músicos em 1918, várias propostas de sócios efetivos foram 

apresentadas. Entre as várias propostas surgiram as de apresentação dos irmãos e 

coronéis Carlos e Custódio Ferreira de Vianna Bandeira, além do Dr. Diogo Falcão 

Paim, por Olavo Serafim Borges, a do capitão João da Cruz Mott por Emydio Vilella, e 

as do Padre Albino Marcelino de Souza e Durval Velloso por Israel Gomes de Souza.
79

 

Todas estas propostas foram aceitas em Assembléia e referendadas pelo presidente, que, 

aliás, era o capitão Augusto Ananias de Campos, o mesmo que se opunha à eleição dos 

sócios músicos.  Neste caso, as patentes dos Vianna Bandeira e de João da Cruz Mott e 

o sacerdócio de Albino Marcelino de Souza eram, para os dirigentes, os sinais da 

conduta irrefutável destes, a partir de então, sócios efetivos. 

Contudo, ainda que aceitos nos quadros de sócios das filarmônicas, os dirigentes 

fiscalizavam a conduta daqueles que eram admitidos, baseando-se nos estatutos e 

regulamentos internos. E, no caso da Lira dos Artistas, os mais admoestados foram os 

sócios músicos. Bastava um ato que fugisse às normas escritas desta sociedade musical 

cometidos pelos sócios músicos, para que estes fossem considerados pelos diretores 

“indisciplinados”, “desrespeitosos” e, logo, de “má conduta”.  
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Um destes atos era se ausentar dos ensaios e tocatas realizadas pela agremiação. 

Para os dirigentes, a causa de tal ausência podia ser a participação destes sócios músicos 

em atividades organizadas por outros grupos musicais, concorrentes do corpo musical 

da Lira dos Artistas. Tal foi a querela com o músico Cicínio Velloso. Ele foi o ponto de 

pauta em uma reunião realizada em julho de 1919. O presidente da Assembléia Geral 

em exercício, Ludgero de Sant‟Anna repudiava a ação deste músico ao se retirar do 

corpo musical e fazer parte de um outro grupo, do qual  “logo na estréa, fêz parte, 

tocando em palanque, segundo aqui nesta hora foi sabido”.
80

  

Na reunião registrada esteve em xeque o cargo do músico, que era o segundo 

secretário da Assembléia Geral. Salvo nesta, no ano seguinte foi demitido do quadro de 

sócios da Lira dos Artistas “pelas grandes faltas que este sócio de há muito vem 

incorrendo”.
81

  

Uma preocupação especial foi o uso por parte dos sócios músicos do patrimônio 

da filarmônica como os instrumentos musicais e as partituras em festividades nas quais 

não estavam a serviço da Lira dos Artistas. Tal ação foi considerada pelos dirigentes da 

Lira dos Artistas como uma das mais indisciplinadas. Numa reunião em 1922, o sócio 

Anísio Conceição protestou em sua fala contra o empréstimo e usufruto de partituras 

que não deveriam sair dos arquivos da sociedade por conta de “direitos que não 

sabemos o certo”.
82

 

Numa outra reunião da Assembléia Geral em 1924, o debate foi ainda mais 

acalorado. O secretário da diretoria Francisco Ribeiro Vinhas enviou um ofício ao 

presidente da Lira dos Artistas recomendando que fosse convocada uma reunião 

extraordinária para que Assembléia Geral tomasse conhecimento dos “fatos 

deploráveis” presentes no documento. Conforme o ofício, a diretoria da filarmônica 

resolvia recolher todos os instrumentos e o fardamento em “poder dos srns. Músicos” 

por conta da “falta de escrúpulos, o desamor a esta Sociedade, a atitude anarchica, 

enfim com que certos elementos perniciosos procuram a todo trazze arruinarem esta 

sociedade”. A “atitude anárquica” referida no ofício consistia na participação de sócios 

músicos com os instrumentos da filarmônica em uma outra festividade que, ao que tudo 

indica, deve ter sido bem concorrida. O sócio Dr. Paulo Pompílio de Abreu buscou 

amenizar os atributos negativos lançados às atitudes dos músicos. Segundo ele, uma 
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“sociedade de caráter popular (...) não podia recuzar a sua participação a uma festa 

desse caracter, quando ella vivia dos esforços deste mesmo povo”.  

Posta a matéria em discussão o debate tornou-se intenso. Afinal, os sócios 

músicos da Lira dos Artistas deveriam ser eliminados por conta de tal “atitude 

anárquica”? Pela atmosfera de escândalo com esta “atitude anárquica” dos músicos, 

tudo se encaminhava para a demissão dos mesmos. Mas, um outro sócio, Luiz da França 

Andrade, fazia várias considerações para que estes sócios não fossem eliminados. Ele 

argumentava que tal penalidade “poderia trazer conseqüências desagradáveis”, 

ocasionando em um “mal, talvez muito longo, à Sociedade Philarmônica Lyra dos 

Artistas”. Assim, propôs que se lavrasse um juramento, assinado por todos os acusados, 

nestes termos: 

 
Juramos perante a assembléa d‟esta Sociedade de que jamais tivemos a idéia 

de concorrermos para o fechamento desta Sociedade (...) e que se as faltas 

por nós comettidas, apresentadas pela Diretoria, forem motivo ao 

desrespeito imanadas de suas ordens, as praticamos involuntariamente, sem 

que supezessemos vir d‟ahi conseqüências que tornaram um acto de 

rebelião. Deste modo juramos de agora por diante, não mais continuarmos, 

a assim proceder, afim de que não seja pelo nosso procedimento, ora 

condenado, a causa de desequilíbrio da Sociedade e a falta de seu progresso. 

Juramos ainda só termos em idea, procurarmos sempre o engrandecimento 

moral e material d‟esta sociedade, e que às duas autoridades que constitue 

poder dirigente d‟esta casa, estaremos sempre e inteiramente de pleno 

accordo com suas deliberações de conformidade com as leis que regem ou 

regerem esta mesma Sociedade, obedecendo-lhes as suas determinações
83

. 

 

 

 Os sócios músicos Laurentino Lago, Tertuliano Vigas, Alfredo Almeida, João 

Pedro, Bonifácio da Rocha Ferreira Junior, Elias dos Santos, João Teixeira Adorno e 

Germano Barbosa, acusados da tal “atitude anárquica” não foram eliminados. 

 Tendo em vista estes casos acima narrados, algumas questões devem 

consideradas.  

Em primeiro lugar, possivelmente estes sócios músicos envolvidos procuravam 

outros caminhos para aumentarem os seus rendimentos com os ofícios musicais, uma 

vez que eram trabalhadores autônomos. Seria também a oportunidade de construírem 

espaços outros para se socializarem, visando expressar outras identidades, grupos que 

poderiam não ser bem vistos pelas elites. Já do ponto de vista dos dirigentes, tratava-se 

da falta de “amor” e “respeito” à sociedade, ou melhor, às “autoridades que constituem 
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poder dirigente”, como vimos nos termos do juramento, controlando assim as 

possibilidades de autonomia perseguidas pelos músicos.  

Em segundo lugar, fica evidente que estas autoridades não admitiam que aqueles 

instrumentos saíssem da entidade, uma vez que contribuíam com a maior parte da 

receita da sociedade, garantindo assim a aquisição de novos instrumentos. A atitude dos 

sócios músicos podia ser vista como uma apropriação “indevida”. Contudo, para estes 

músicos a utilização dos instrumentos e das partituras em outras ocasiões era vista como 

um direito deles, haja vista que eram pertencentes às filarmônicas e também pagos por 

eles, já que tinham o dever de contribuir com as mensalidades da agremiação. 

Os dirigentes esperavam que estas exigências fossem cumpridas, uma vez que 

era dever dos sócios músicos o respeito e a subordinação aos diretores e às suas 

deliberações. Era cobrado também o respeito àqueles que mantinham a sociedade 

musical, como prova de bom comportamento. O coronel Samuel Chaves, farmacêutico 

da cidade e recém-eleito presidente da Assembléia Geral, alertava a todos os presentes, 

numa sessão solene de posse em 1915, que só tomava posse de seu cargo na condição 

de que todo o corpo da Banda Musical estivesse “disciplinado”. Aproveitando o ensejo 

em que muitas pessoas estavam presentes, inclusive de outras associações da cidade, ele 

obrigava os sócios músicos a 

 

tratar e respeitar com urbanidade a todos os directores, no cumprimento dos 

seus deveres, o maior respeito ao snr. Professor da Banda ou qualquer 

director, que se ache presente no interior do salão, nos ensaios, no edifício 

social, ou mesmo fora, quando em qualquer fim em suas atribuições   

 

 

Do contrário, ainda segundo o coronel, “teremos de vêl-a (com franqueza de quem 

muito se interessa ) sempre em desharmonia e descontentamento e isto muito agrada aos 

nossos adversários”. Os sócios músicos Alfredo da Silva Serra Filho, Sebastião Bispo, 

José Caribé Pinho, Emydio do Nascimento Villella; Israel Gomes de Souza, Eduardo 

Braz; Olegário de Veiga Ornelas, Matheus Aquino de Souza, Cicínio Velloso, o mesmo 

que cinco anos depois seria demitido, João Teixeira Primo, Manoel Bispo, Bonifácio da 

Rocha Junior e Manoel da Conceição Marinho deveriam aceitar as condições impostas 

em “viva voz”, exercendo-as “com amor, harmonia e perseverança”.
 84
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 O tratamento com “urbanidade” e a obediência aos dirigentes e aos sócios 

beneméritos eram alguns elementos dentro do conjunto de normas daquelas 

filarmônicas, expressões do universo de valores compartilhados naquela sociedade 

egressa a pouco tempo da escravidão e vivenciando um regime republicano recém-

instaurado, mas que se mostrava pouco simpático a grandes mudanças sociais.   

Afinal de contas, o perigo que a Abolição representava para a manutenção da 

hierarquia social tão cara à escravidão era ainda vigente. Como vimos no primeiro 

capítulo, o discurso sobre a “falta de braços” extrapolava o campo econômico. Um 

discurso que, além de mitificar o passado escravista por parte das elites locais, 

demonstrava a constante preocupação de como manter o controle sobre as camadas 

populares constituídas basicamente do contingente de libertos ou descendentes de 

negros e mestiços livres, não apenas através da disciplina ao trabalho, mas também em 

manter as regras de convivência social totalmente desgastadas depois de 1888
85

. E isto 

foi sistematicamente interpretado pelas elites para que fossem estabelecidas as normas 

de conduta das filarmônicas, além de exigidas recorrentemente aos sócios músicos, 

como pode ser perceptível no discurso do capitão Porphyrio Ferreira Pinto naquela 

assembléia em 1924 em que os músicos quase eram eliminados. Segundo ele, o respeito 

aos dirigentes e a estes sócios beneméritos “não era uma humilhação, sim um gesto de 

disciplina e educação, nem só doméstica como social”
86

. 

Mas, os sócios músicos não estavam inertes quanto a estas regras de 

subordinação. Além de buscarem autonomia com os seus ofícios musicais em outras 

ocasiões que não às promovidas pela filarmônica, eles sabiam que, pela importância de 

seus serviços, obediência e subordinação eram itens a serem questionados.  

Uma dissidência entre os sócios músicos e a diretoria da Lira dos Artistas em 

1926 foi um exemplo disso. Bonifácio Rocha Filho, Tertuliano Vigas, José Mario 

D‟Assumpção, Jovencio Bispo D‟Assumpção, Tomé dos Santos, Francisco Gonçalves, 

Agenor Ferreira dos Santos, Alfredo Nicoláo de Almeida, Pedro Alves, Eurípedes do 

Espírito Santo e José Hypolito de Sant‟Anna, sócios músicos da agremiação, resolveram 

sair da Banda Musical caso o professor Alfredo Serra Filho ainda fosse mantido pela 

diretoria. Mesmo que alguns sócios pedissem à Assembléia um voto de confiança à 

diretoria, já que ela estava resolvida a manter o professor, vários outros se manifestaram 
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a favor dos sócios músicos, como foi o caso de Torquato do Espírito Santo que “disse 

acompanhar a resolução dos músicos”. No final os vitoriosos foram mesmo os 

músicos.
87

 

 Estes sócios músicos possivelmente se rebelaram contra o dever da obediência e 

do respeito a um professor que não seguia as normas da sociedade musical. E o seu 

histórico é uma prova disso. Elias dos Santos, naquela ocasião em que quase foi 

eliminado pela diretoria, em 1924, por conta de sua “atitude anárquica”, aproveitava o 

momento para acusar o então professor da banda, Alfredo da Silva Serra Filho, de se 

ausentar dos ensaios. Fazendo isto, o sócio músico sabiamente reivindicava a inclusão 

do professor entre os indisciplinados, ou então que as prerrogativas de Alfredo Serra 

Filho na condição de professor se estendessem também para todos os sócios músicos.  

Mas este professor não inquietou somente os sócios músicos. Anos antes, 1919, 

ele estava envolvido em um outro caso. Naquele ano a diretoria da Lira dos Artistas 

estabeleceu um acordo com o casal José Baptista e Maria Joaquina do Passo Baptista 

Marques para realizar tocatas durantes os festejos de fevereiro em homenagem à 

padroeira da cidade de Santo Amaro, Nossa Senhora da Purificação. Possivelmente o 

casal devia fazer parte da comissão organizadora da festa e, uma vez sócios beneméritos 

da Lira dos Artistas, gozavam do direito de contatar a filarmônica. Segundo a acusação 

do sócio Olavo Serafim Borges, o professor Alfredo Serra Filho não tinha aparecido nos 

ensaios marcados para o mês de janeiro, ausentando-se da cidade “nas proximidades das 

Festas de fevereiro”, “sem que pelo menos fizesse verbalmente ou por escripto 

officialmente, communicação a qualquer dos Directores e muito menos à Directoria”. 

Assim, a filarmônica justificava a sua ausência dos festejos “em virtude de motivos 

alheios a sua inteira vontade”. Foi o bastante para que Maria Joaquina Baptista Marques 

enviasse uma carta à diretoria da sociedade pedindo a sua demissão e a do seu marido. 

Sentiu-se “desprestigiada por este músico” e apontava a impotência da diretoria para 

que “impedisse seus ímpetos”. A sócia estava realmente decidida, como se pode ver 

pelos trechos da carta lida naquela assembléia:  

 

 
Como permanecer ainda? Nunca! Jamais na minha vida deixarei que de leve 

quem quer que seja, ouse de leve ferir o meu amor proprio, bem deve saber a 

que ponto sou caprichosa, e eis ahi o maior exemplo da minha vida, 

desligar-me de uma Sociedade quasi nascida em meus braços, pela qual 

trabalhei com todos os esforços que a uma mulher é dado trabalhar, sem 
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medir esforços, sem poupar sacrifícios. Parece-me que outra, a não ser eu, 

tratou com mais abnegação e carinho a estes músicos que hoje subleva-se 

contra a minha pessôa. 

 

Diante desta atitude “censurável” do professor, de acordo com o ofício emitido 

pelo major José Deoclécio de Menezes, o sócio Manoel da Paixão propôs a eliminação 

de Alfredo Serra Filho, sendo logo em seguida posta em votação. Alguns sócios 

músicos ainda votaram contra a proposta, como Israel Gomes de Souza e Cicínio 

Veloso. Mas, a maioria dos presentes, inclusive outros sócios músicos, era favorável a 

eliminação do professor, a primeira vez que um sócio era eliminado.
88

 Contudo, Alfredo 

Serra Filho foi readmitido pelo que vimos em outras ocorrências em que estava 

envolvido posteriormente. 

O caso desta eliminação de Alfredo Serra Filho é também significativo para 

compreendermos essas relações de obediência e deferência aos sócios beneméritos em 

consonância ao conjunto de normas compartilhadas por aquela sociedade santamarense.  

Pessoas como José Baptista e Maria Joaquina Pereira Marques e tantos outros 

sócios beneméritos da Lira dos Artistas como Visconde da Oliveira, Dr. Pedro Tenório 

Albuquerque, eram sujeitos que apareciam frequentemente nos jornais, aplaudidos pelos 

seus articulistas pelos serviços prestados a Santo Amaro, seja pelo seu envolvimento 

com a política local, seja pelas suas atividades profissionais. Exemplo disso foi quando 

o jornal “O Município” noticiou a morte de Visconde da Oliveira. Lamentando a sua 

morte, o editor da nota não poupou elogios ao mesmo, pela sua “integra actividade 

como agricultor e industrial” com o Engenho Central do Bom Jardim, pelo seu 

“inconteste prestígio”, pelos seus “grandes serviços” prestados à cidade, como 

intendente e chefia de cargos de confiança.
89

 Assim, ao aplaudi-lo, o editor desejava que 

os seus leitores e outros, que mesmo não sabendo ler, saberiam da notícia por outrem, 

reconhecessem e respeitassem o falecido Visconde pelos seus feitos. E, para os 

dirigentes das filarmônicas, o fato destes sujeitos “notáveis” de Santo Amaro serem 

mantenedores destas associações propiciava o reconhecimento destas perante a 

sociedade, como explicitou o major José Deoclécio de Menezes em seu ofício na 

assembléia em que Alfredo Serra Filho foi eliminado. Deste modo, o professor cometera 

uma ingratidão e desrespeito ao prestígio de pessoas como D. Maria Baptista Marques 

que, por sinal, ela e seu marido continuaram como sócios beneméritos da Lura dos 
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Artistas. Com isso, a eliminação do professor e regente Serra Filho era um exemplo para 

aqueles sócios que porventura desrespeitassem estes “notáveis”. 

Como vimos ao longo deste capítulo, os anseios de “ordem” e “disciplina” 

dentro das filarmônicas eram típicas expressões dos anseios de “ordem” e “disciplina” 

fora delas, em um contexto decisivo de controle das camadas populares pelas classes 

dominantes pos a instauração da República, e apos a Abolição. Mas, da mesma forma 

que fora destas associações musicais aqueles segmentos populares souberam driblar e 

resistir a esta “ordem”, dentro não foi diferente, ainda mais quando sabiam de sua 

importância para as filarmônicas locais. Foi assim que, naquela reunião de 1924, o sócio 

da Lira dos Artistas, Luiz da França Andrade pediu que fosse feito pelos sócios músicos 

um juramento, no lugar de eliminá-los. E mais: os sócios músicos sabiam perfeitamente 

que o patrimônio daquelas filarmônicas também era seu por direito, já que também 

contribuíam para o reconhecimento destas associações, principalmente pelos seus 

ofícios musicais.  

No entanto, antes que seja dado um termo a este episódio, veremos no próximo 

capítulo a visão do “eliminado” Alfredo Serra Filho sobre estes acontecimentos. As suas 

declarações são indícios de que as disputas entre facções políticas locais interferiram no 

cotidiano das filarmônicas santamarenses.   
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CAPÍTULO 3 - DE UMA ASSOCIAÇÃO “POPULAR” A “UMA 

CHARANGA DE ALUGADOS”: tensões e conflitos políticos em uma filarmônica 

santamarense. 

 

 Como vimos no capítulo anterior, as normas e regras de conduta nas 

filarmônicas santamarenses eram constituídas nas relações sociais da época. No caso da 

Lira dos Artistas, onde todos os sócios podiam votar, às elites locais pertenciam os altos 

cargos destas associações, como presidente e vice-presidente. Dentre as várias 

atribuições destes cargos estava o zelo pelas normas desta sociedade, por sinal, 

“sugeridas” pelos mesmos. Assim, pela “harmonia” e “ordem” nestas filarmônicas, os 

dirigentes ressignificaram as regras sociais estabelecidas naquele contexto de Primeira 

República e Pós-Abolição, admoestando os sócios que desrespeitassem as normas e os 

seus superiores.  

Entre estes admoestados, estava o professor Alfredo Serra Filho eliminado em 

1919, devido ao “desrespeito” a uma sócia benemérita, Maria do Passo Pereira 

Marques. O argumento principal foi não ter cumprido com uma das suas obrigações de 

regente: deixar de comparecer a festa organizada pela sócia.  

No entanto, a leitura deste processo de eliminação do regente Serra Filho 

deixou-nos algumas questões: terá sido somente a causa da eliminação de Alfredo Serra 

Filho o desrespeito a uma sócia benemérita, uma pessoa apresentada como muito bem 

quista na sociedade santamarense, a D. Maria do Passo Pereira Marques?  

Se este é o argumento daqueles que julgaram o professor, não podemos 

negligenciar o ponto de vista do próprio acusado. Alfredo Serra Filho, tipógrafo e dono 

do jornal local “A Paz”, aproveitou este meio de comunicação para publicar os motivos 

do seu desligamento, aliás, uma opção pessoal sua, e não por força de um julgamento. A 

razão, para o professor, estava na dependência destas filarmônicas “populares” aos 

chefes locais, como o Dr. José Baptista Marques esposo de D. Maria do Passo, a 

“desrespeitada” por Serra Filho. Mas, como veremos neste capítulo, o posicionamento 

político de Serra Filho pode ter sido fundamental na sua opção em desligar-se da 

filarmônica, um indício de que a vida política local nas três primeiras décadas do século 

XX, caracterizado pelas disputas e acordos entre chefes políticos, interferiam de forma 

significativa nas Filarmônicas. 
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Na verdade, a presença da política nas Filarmônicas enquanto expressão do 

associativismo musical, não foi uma prática exclusivamente santamarense. Em outras 

regiões, como nas Lavras Diamantinas, as filarmônicas locais rivalizaram-se na medida 

em que tendências políticas, como os partidos Conservador e Liberal, disputaram a 

hegemonia política.
90

   

Contudo, os memorialistas santamarenses fizeram um silêncio sobre esta ligação 

entre as filarmônicas e a vida política. Aliás, a Primeira República em Santo Amaro foi 

um período não registrado nestas páginas. E não poderia ser diferente, pois um período 

repleto de tensões entre as elites políticas locais não poderia constar nas mesmas 

páginas em que apresentam a “opulência” santamarense, da sua cultura de cana-de-

açúcar, de seus notáveis e heróicos nobres, dos imensos engenhos e casarões urbanos. 

Partindo desta vivência, registrada no processo que culminou na eliminação de 

Alfredo Serra Filho, este capítulo busca romper com este silêncio e compreender como 

esta conjuntura de tensões entre tendências políticas na cidade, reflexo dos conflitos 

oligárquicos que aconteceram na Bahia e no Brasil, entre meados da década de 1910 e 

início dos anos 1920, movimentaram as filarmônicas santamarenses. 

Faz-se necessário, antes, analisar as trajetórias de Serra Filho e de José Baptista 

Marques na “militância” política a fim de apreender as razões para atuarem em lados 

opostos, fora e dentro da Lira dos Artistas.  

 

1. Tensões entre dois sócios e os conflitos entre chefes políticos locais 

 

As tensões entre Alfredo Serra Filho e José Baptista Marques teve início em 

1916, quando o seabrismo passou a ser uma tendência política hegemônica em Santo 

Amaro, modificando a correlação de forças entre frações das classes dominantes locais.   

Antes da hegemonia dos seabristas, o município foi um reduto político de 

tradicionais famílias produtoras de açúcar e criadoras de gado, como os Ferreira 

Bandeira, os Costa Pinto e os Araújo Pinho. Os vários intendentes de Santo Amaro nas 

três primeiras décadas do século XX eram membros destas famílias como Francisco 
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Ferreira de Vianna Bandeira (1904-1908), João Ferreira de Araújo Pinho Junior, (1909-

1912), Antonio da Costa Pinto (1913-1915)
 91

.   

A permanência do domínio político de tradicionais famílias produtoras de açúcar 

e criadoras de gado no município de Santo Amaro após advento da Republica foi um 

fenômeno presente em toda região do Recôncavo.
92

 Este domínio consolidou-se no 

início do século XX com a fundação do Partido Republicano da Bahia (P. R. B., 

constituído basicamente por sujeitos destas elites açucareiras do Recôncavo. Com a 

pretensão de ser um “instrumento de coesão da burguesia agrocomercial em crise”, o 

objetivo de seus membros era conduzir o Estado a uma posição de destaque em âmbito 

nacional, cujo prestigio fora fortemente abalado com o fim do Império.
93

  

Na defesa dos interesses das famílias produtoras de açúcar e criadoras de gado 

do Recôncavo, o P. R. B. monopolizou a política e o controle do Estado na Bahia entre 

os anos de 1901 a 1907, com os governos de Severino Vieira (1900 – 1904) e José 

Marcelino de Souza (1904 – 1908), o que garantiu uma relativa estabilidade de governo 

aos intendentes santamarenses, todos pertencentes a este partido. No entanto, o domínio 

político destas tradicionais famílias em Santo Amaro não durou muito tempo. Uma série 

de acontecimentos desencadeou uma crise no P. R. B., e seu esfacelamento em meados 

de 1910. 
94

 

A cisão no seio do P. R. B. teve inicio em torno da sucessão de José Marcelino 

de Souza para o governo do Estado, em 1907. Seguidores de Severino Vieira e José 

Marcelino de Souza divergiram em torno da sucessão ao governo deste último. Os 

primeiros desejavam a indicação de José Ignácio Tosta, um rico latifundiário da região 

de Muritiba, no Recôncavo. O governador José Marcelino de Souza indicou o nome do 

santamarense João Ferreira de Araújo Pinho para que fosse o seu sucessor, este com 

uma vantagem a mais: o apoio de políticos federais dos mais altos cargos, inclusive do 

Presidente da República, Afonso Pena.  Os dois candidatos de um mesmo partido 

disputaram as eleições em um processo eleitoral bastante conturbado, com acusações de 
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duplicata fraudes, corrupção no reconhecimento do vencedor, atitude comum nas rusgas 

políticas no período. No final, Araújo Pinho foi formalmente proclamado o vitorioso.
95

 

Além desta disputa, as eleições presidenciais em 1910 contribuíram para quebrar 

o já dividido e abalado P. R. B. À disputa estabelecida entre o Marechal Hermes da 

Fonseca, que representava os interesses mineiros, e Rui Barbosa, que alicerçou uma 

aliança entre os interesses paulistas e baianos, polarizou o partido baiano entre os 

hermistas, entre eles J. J. Seabra, e os civilistas. Ao final das eleições nacionais para 

presidente da Republica venceu o Marechal Hermes, em mais um processo acusado de 

fraudes, principalmente no Estado da Bahia.
96

  

Mesmo não conseguindo garantir para o Marechal Hermes da Fonseca uma 

vitória durante as eleições da Bahia, que maciçamente votou no mais ilustre dos seus 

filhos, Ruy Barbosa, o apoio de J. J. Seabra lhe garantiu um cargo no ministério de 

Hermes da Fonseca. 

Como Ministro da Viação, Seabra formou, juntamente com a comissão de 

campanha para Hermes da Fonseca, o Partido Republicano Democrático (P. R. D.) que 

se tornou o principal partido opositor ao P. R. B. O partido ascendeu na política baiana e 

nas eleições de 1911, ampliou sua base de representatividade na Assembléia Legislativa 

do Estado e abriu caminho para ascensão de Seabra na Bahia, escolhido candidato às 

eleições governamentais de 1912.   

As eleições governamentais de 1912 na Bahia contaram com um ingrediente a 

mais: a “política de salvação” instaurada pelo Marechal Hermes da Fonseca que dera a 

este resultados positivos em Pernambuco. Segundo Eul-Soo Pang, a interferência do 

governo federal nas eleições pernambucanas, entre 1911 e 1912, contribuiu para que 

Araújo Pinho renunciasse ao cargo de governador em 1911.
97

 Este ato provocou uma 

crise institucional, e o Governo Federal optou pela intervenção em Salvador. Entre as 

táticas de intervenção deliberou-se o bombardeio à capital baiana em 1912, submetendo 

os governistas do P. R. B., o que garantiu uma vitória sem oponentes a J. J. Seabra e ao 

P. R. D., em 1912. Este político acabou cristalizando-se no poder por doze anos, dois 

dos quais com o próprio Seabra sendo governador (1912-1916 e 1920-1924) e com a 

assunção do seu correligionário Antonio Ferrão Moniz de Aragão (1916-1920).  
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Com a eleição de Seabra em 1912, a política em Santo Amaro foi alterada de 

forma significativa. O P. R. D. se consolidou com a nomeação do intendente coronel 

João Lins de Albuquerque, em 1915.
98

 Este era sobrinho de Pedro Tenório de 

Albuquerque, senador pelo P. R. D. no legislativo estadual. Os jornais locais 

evidenciam que ambos vieram de Alagoas e constituíram um vasto patrimônio na 

região, com grandes propriedades de terra, engenhos, usinas e alambiques.  

Ganhou destaque também na vida política local o Dr. José Baptista Marques 

como membro do P. R. D. e presidente do Conselho Municipal.  

Estes novos sujeitos políticos constituíram um eficiente aparato comunicativo 

em Santo Amaro que foi o jornal “O Município”, que funcionou como um órgão a 

serviço do executivo local. 

Em meio à fundação de “O Município”, o jornal a “A Paz” da família de Alfredo 

Serra Filho, passou a atuar como canal de comunicação da oposição aos Albuquerque e 

seus seguidores, composta então pelas famílias Araújo Pinho, os Costa Pinto e os 

Ferreira Bandeira. O “A Paz” utilizou, entre outras ações, um discurso de inferiorização 

dos Albuquerque, por conta do lugar de origem desta família. Em diversas edições 

publicou críticas às medidas centralizadoras de Seabra. Por exemplo, em um longo 

editorial o jornal lamentou que  

 

(…) um Município, que conta entre os seus distinctos habitantes, João 

Ferreira de Araújo Pinho Junior, um moço ardente, patriota, como quem 

mais o for honesto (...) tendo já prestado valiosos serviços ao município, 

deixaria de confiar-lhe a direcção da Política em Santo Amaro, para entrega-

la a um el rei Tata – lá de Alagoas? 

 

No mesmo jornal, um articulista, ao comentar a viagem do intendente para o Rio 

de Janeiro, caricaturou a figura do coronel João Lins de Albuquerque, o “dente de 

ouro”, como um “basbaque” perante a Avenida Central, símbolo do governo de Pereira 

Passos.
 99

 Estas críticas dirigidas ao coronel João Lins de Albuquerque reproduziam 

uma visão preconceituosa das grandes cidades de que os coronéis do interior – pior 
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ainda dos estados ao norte – eram “inferiores”, “incivilizados”. Assim, foi uma guerra 

política entre os “mais capazes” e os “mais incapazes”.
100

 

 A rivalidade entre o “A Paz” dos Serras e os seguidores do seabrsimo em Santo 

Amaro, especificamente Baptista Marques, parecia que ia ter uma trégua quando o 

coronel João Lins de Albuquerque fora novamente nomeado para o cargo de intendente 

do município em 1918, desta vez, pelo governador Antonio Moniz de Aragão.  

Ser presidente do Conselho Municipal era para Baptista Marques uma garantia 

de que seria o escolhido para intendente municipal pelo novo governador Antonio 

Moniz. Mas, no fim do ano de 1917, João Lins de Albuquerque foi nomeado, 

surpreendendo Baptista Marques. Nesse momento, o jornal “A Paz”, dos Serra, juntou-

se à causa de Baptista Marques e publicou em matéria paga no congênere “A cidade”, 

da capital baiana, um comunicado denunciando fraudes no processo de escolha de João 

Lins de Albuquerque para a nomeação ao cargo de intendente. Conforme os articulistas 

do “A Paz”, havia uma consulta aos eleitores locais acerca de quem deveria ser o 

nomeado. A justificativa da existência de fraude, para o “A Paz”, baseava-se na 

informação que 652 eleitores haviam aprovado o nome de Baptista Marques para a 

intendência de Santo Amaro.
101

 

No mês de janeiro de 1918, mês da posse de João Lins de Albuquerque, a cidade 

viveu dias de tensões, com depredações das casas dos Albuquerque e a presença de 

jagunços, como noticiou “O Município”:  

 
Em grande sobressalto, passou o dia 1º e a noite seguinte a ordeira 

população de Santo Amaro com a prezença de cerca de 300 jagunços 

armados e hospedados no palacete da Lyra, sita à rua Direita desta cidade. 

(...) 

Realmente, eram cerca de 16 horas, quando, em marcha, todo o bando que, 

desrespeitosamente, fizera de um bello prédio de uma sociedade orpheica, a 

caserna de sicários, promptos a tudo e a todos os crimes, poz-se em 

movimento, atravessando a rua Direita, praça do Rosário e Rua do 

Imperador em busca do palacete do dr. Araújo Pinho, onde se fôra 

apresentar ao dr. José Baptista Marques, Deputado Estadual e Presidente do 

Concelho
102

         

 

 Foi o bastante para que os redatores do “O Município”, ao longo daquele ano de 

1918, acusassem Baptista Marques, os Araújo Pinho, os Ferreira Bandeira, os Costa 
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Pinto e os seus seguidores pela “desordem” na cidade, embora as fontes não permitam 

evidenciar muito sobre a participação do Baptista Marques nestes incidentes. 

 A decisão posterior de Baptista Marques em permanecer no P. R. D. local, com a 

obtenção do perdão do partido, e também do jornal “O Município”, foi o suficiente para 

que conseguisse uma a vaga no Senado Estadual por este partido, e fez com que os 

Serras, principalmente o Serra Filho, mantivessem a sua antiga relação de antagonismo 

ao novo Senador.  

As eleições presidenciais de 1919 acirraram ainda mais a divergência entre os 

Serra e Baptista Marques. Santo Amaro polarizou-se em torno dos dois candidatos as 

eleições federais, Rui Barbosa e Epitácio Pessoa. Os seabristas santamarenses, como 

Baptista Marques e os Albuquerque, pela linha do P. R. D., deveriam apoiar Epitácio 

Pessoa, ainda mais por conta da antiga rivalidade entre a “Águia de Haia” e J. J. Seabra. 

Os grupos de oposição, em especial os Araújo Pinho, com o reforço do “A Paz” dos 

Serra, ficaram do lado de Rui Barbosa, este sendo derrotado mais uma vez em eleições 

presidenciais.
103

 

Esta rivalidade entre os Serra e o Baptista Marques, em Santo Amaro, 

possibilitou-nos evidenciar, portanto, a penetração das relações da política partidária no 

cotidiano da Lira dos Artistas.  E, como veremos a seguir, Alfredo Serra Filho, ao expor 

nos meios de comunicação os motivos de seu desligamento, quis mostrar como estas 

relações derrubaram os “humbraes” da Lira dos Artistas, ao contrário de alguns sócios 

que tentaram negligenciar esta questão.   

 

2. A política invadindo os “humbraes de um palacete”. 

 

Dias depois à sessão que penalizou Alfredo Serra Filho com a eliminação da 

condição de regente e do quadro de sócios músicos da Lira dos Artistas, este declarou 

em seu jornal “A Paz” que fora ele quem se desligara, ao invés de ter sido eliminado. 

Assim, era uma vítima, ao invés de culpado. Além de afirmar que o seu jornal não 

serviria de “meio de propaganda para os baixos politiqueiros que procuram firmar o seu 

valor político por meio de depredações, arruaças e caiamentos de casas de cidadãos 

dignos e respeitáveis”, sustentou com veemência que se desligava da Lira dos Artistas  
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por sentir-se incompatível com o caracter de subserviência que alli 

plantaram os servos à mandatis, os reles bajuladores lacaios inconscientes 

dos que julgam que só o dinheiro é que pode dar valor e importância aos 

homens, esquecidos de que o dia de amanhã trará certamente a briosa Lyra 

dos Artistas a queda fatal desde que arrancaram-na dos braços do povo 

sant‟amarense onde gosava de prestigio e independência, para entregal-a a 

potentados, qual charanga de escravos ou alugados, sem vontade, sem 

liberdade, sem independência, sem autonomia.
104

 

 

A quem foi dirigida esta declaração do então ex-regente Serra Filho? Pelo que 

vimos com os acontecimentos de 1918, com a depredação de casas e arruaças na cidade, 

referiu-se ao Baptista Marques. Foi uma resposta bem clara para que este se esquecesse 

da breve solidariedade dos Serra na ocasião da segunda nomeação do coronel João Lins 

de Albuquerque em 1917, além de ser uma reprovação as ações de “desordem” no início 

de 1918.  

Quanto a esta questão, muitos outros sujeitos envolvidos na política local, ainda 

que da oposição, declararam não aprovar as ações dos causadores das confusões. Em 

uma carta enviada a José Wanderley de Araújo Pinho - irmão do ex-intendente Pinho 

Junior -, Ursulino José do Nascimento, deu cabo eleitoral e um dos sócios da Lira dos 

Artistas, declarou reprovar “os actos de emporcalhamento as casas de Tenório”.
105

  

Já no que diz respeito aos “lacaios bajuladores”, os alvos da queixa eram muitos. 

Vimos no segundo capítulo como era comum nas associações musicais a 

presença de sujeitos ligados à política local sendo eleitos para os cargos mais elevados, 

a exemplo do de presidente da diretoria ou da Assembléia Geral. Era o caso do próprio 

Baptista Marques eleito seis vezes presidente, sem contar as oportunidades em que 

assumiu a vice-presidência. Para estes sujeitos, as filarmônicas, e demais associações 

locais (dançantes, carnavalescas, beneficentes) mostravam-se como termômetros de seu 

“prestígio” e sua “popularidade”. Um redator de uma carta publicada no jornal “O 

Município”, sob o pseudônimo de “L. P.”, em meio a “desordem” do começo de 1918 

defendia arduamente a popularidade de Pedro Tenório de Albuquerque, uma vez que 

“por votação unânime era sócio benemérito da Lyra dos Artistas”
 106
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Mas, se para as elites políticas ser sócio benemérito de uma filarmônica 

significava “popularidade” e “prestígio”, para aqueles que o elegiam à categoria de 

beneméritos, ou para os altos cargos, era a possibilidade de aumentar o reconhecimento 

e “prestígio” daquelas associações na região. E, conforme o analisado no segundo 

capítulo, como os sócios músicos podiam votar na Lira dos Artistas, ter estes sócios 

beneméritos nas filarmônicas propiciava o aumento de suas gratificações.  Entretanto, 

Serra Filho enxergava diferente dos seus colegas. Para ele, era justamente a eleição 

destes sujeitos para a categoria de sócios beneméritos ou para altos cargos, envoltos 

com a política local e, de preferência, seabristas oportunistas como Baptista Marques, 

que levaria uma filarmônica ao “desprestígio”.   

Da mesma forma pensou o sócio músico José Aguido de Sant‟Anna. Ele também 

se desligou da Lira dos Artistas e publicou no jornal do colega musicista Alfredo Serra 

Filho um ofício no qual expôs os motivos para a sua atitude. Assim, ele declarou:  

 

 
Convencido de que é enevitável a queda desta sociedade, que outropra 

bujante, cohesa e popular sendo o ídolo do povo desta terra vê-se, dia a dia, 

definhar ao monopólio que o poder de ouro conseguiu prendel-a, perdendo a 

quase totalidade de seus sócios, a sua boa fama, o seu prestígio e a sua 

popularidade e mais ainda, a ameaça do esfacelamento do seu corpo 

musical, onde o braço da vingança, como acaba de suceder com o sócio 

fundador, um dos primeiros, sinão a primeira figura da banda, a que prestou 

por longos annos serviços de innestimavel valor, com dedicação e esmero, 

carinho e abnegação – o meu collega Alfredo Serra Filho, deliberei por-me, 

por minha vez, a salvo, não só de um golpe egual, como do contagio da vil e 

abjecta subserviência que parece ter alli plantado o seu quartel. Solicitando 

como o fiz por officio de hoje dactado, da sua presidência a minha 

exoneração de sócio e músico. De ter cumprido tal dever e das causas que o 

determinaram, dou, nesta declaração, conhecimento ao público da minha 

terra. 

Santo Amaro, 18 de fevereiro de 1919. 

José Aguido de Sant‟Anna
107

 

  

  

Para José Aguido e Serra Filho não existiam dúvidas: o “mandonismo local” por 

parte de chefes políticos como Baptista Marques era uma espécie de “erva daninha” 

para a Filarmônica Lira dos Artistas. Isto pode ter sido crucial para que ele não se 

apresentasse a D. Maria do Passo Baptista Marques para tocar nas festas de fevereiro 

em 1919 das quais era a organizadora.  
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Para os dirigentes das filarmônicas, o regente foi eliminado mesmo por conta do 

seu “acto de desrespeito” aos superiores daquela sociedade, negligenciando assim que 

este “acto de desrespeito” podia ser uma resposta a situação de subserviência da Lira 

dos Artistas  a estes chefes locais.  Meses depois da declaração de Alfredo Serra Filho 

no “A Paz”, e da solidariedade de José Aguido de Sant‟Anna, este expunha 

propositalmente neste jornal um ofício da diretoria da Lira dos Artistas nos seguintes 

termos:  

 

 
Queira dirigir-se a Assembléia Geral desta sociedade pois esta directoria não 

pode tomar conhecimentos de factos desta natureza uma vez que V.S. se faz 

ignorante dos acontecimentos que forçaram‟n-a a levar o caso conforme o 

rigor dos Estatutos desta Sociedade, cuja Sociedade jamais pensou que 

qualquer dos seus sócios fossem capazes de traze-lhe tanta contrariedade e 

sem duvida outros prejuízos.  

Olavo Serafim Borges, tesoureiro – presidente em exercício.
108

   

 

 

Contudo, D. Maria do Passo Baptista Marques, esposa do seabrista Dr. José 

Baptista Marques, sabia muito bem os motivos da atitude do regente Serra Filho. 

Naquela sua carta lida no dia da eliminação de Alfredo Serra Filho, ela declarou que 

“infelizmente, vejo através destas cortinas o que levou-lhe a este proceder, aquillo que 

nunca me esforcei para que nunca transpuzesse os humbraes de um palacete: a política”.  

Mas a política sempre rompeu estes umbrais. Na mesma reunião, o seu marido, 

um dos chefes do P. R. D., senador estadual por este partido, foi eleito mais uma vez 

presidente da Lira dos Artistas. E mais: como bom oportunista e baiano que era, ele, 

traindo a causa do seu partido seabrista, nem iria ligar que João Ferreira de Araújo 

Pinho Junior, recém eleito presidente da Assembléia Geral da Lira dos Artistas, e tantos 

outros que estavam naquela tensa sessão, aclamassem em alto e bom tom o nome de Rui 

Barbosa, “o super-homem da raça latina sinão de todo o universo”.
109

  

Alfredo Serra Filho voltou a ser o regente da Lira dos Artistas, envolvendo-se 

em outros casos, que, pelo visto, não teve relações com a vida política local, como o da 

dissidência de sócios músicos com a diretoria desta associação em 1926, visto no 

segundo capítulo. Mas, os seus protestos não tiveram ecos naquela associação.  Outros 

sujeitos envolvidos com a política local, como o coronel Manoel Messias Tourinho, 
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foram eleitos presidentes, vice-presidentes, e demais altos cargos. Assim, a política 

continuou a romper os muros daquele palacete.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste estudo tentou-se a reconstituir o cotidiano vivenciado pelos 

sujeitos em suas diversas experiências (classe, cor, política, etc.) que fizeram parte das 

filarmônicas santamarenses. Isto implica dizer que este associativismo musical local foi 

repleto de tensões, conflitos e sociabilidades. 

 Assim, civilizar-se pela música – e pelo ensino de primeiras letras, como um 

projeto efetivado pela Sociedade Filarmônica Filhos de Apolo, e como uma intenção de 

alguns sujeitos da Lira dos Artistas – como parte dos anseios das elites para aquelas 

filarmônicas poderiam ter significados distintos para diversos sócios. Isto ficou ainda 

mais evidente quando os sócios músicos utilizaram do patrimônio das filarmônicas, 

como os instrumentos musicais, para outros fins, principalmente com o objetivo de 

projetarem-se em uma sociedade em que as hierarquias sociais ainda se mantinham 

profundamente rígidas com o Pós-Abolição.  

 Também vimos neste estudo como as normas de conduta daquelas associações 

musicais tinham importantes conexões com aquele contexto do Pós-Abolição e Primeira 

República, onde a deferência e o respeito à ordem e à hierarquia eram esquemas 

bastante presente nas relações sociais daquele período, ainda mais tratando-se de uma 

cidade como Santo Amaro, que através dos jornais, as elites açucareiras viviam 

atormentadas com o descontrole social sob o propalado discurso da “falta de braços”. 

Mas, como ficou evidente ao longo destas páginas, da mesma forma que havia 

resistência à esta imposição de uma “ordem social”, também houve o questionamento 

da subordinação e respeito à hierarquia que imperava às normas de conduta em estatutos 

e regulamentos daquelas filarmônicas. 

 Nestas associações musicais também se fizeram presentes os conflitos políticos 

locais características de uma Primeira República da “política da acomodação”. A 

eliminação de Alfredo Serra Filho deixa evidências de como os sócios das filarmônicas 

fizeram uso daquelas tensões entre tendências políticas locais.  

 Mas, mesmo diante de tanta importância atribuída a estas filarmônicas locais, as 

elites locais sentiram-se atormentadas quando perceberam que alguns sinais poderiam 

levar estas associações ao seu fim.  
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Foi o que aconteceu em 1932. As subvenções da então prefeitura de Santo 

Amaro a estas filarmônicas – que contavam desde 1925 com a quantia de 2$000 réis do 

roçamento do município para cada associação musical - quase foram cortadas não fosse 

a ação do Conselho Consultivo do município, enviando um parecer que reprovava a 

atitude da Diretoria de Administração daquele ano – tal diretoria alegava que aquelas 

subvenções iam de encontro a Lei de Estado, portanto, uma medida que soa o 

centralismo administrativo. Segundo o parecer do Conselho as subvenções não eram 

“um mero favoritismo, bem ao contrario”, um “auxilio de real e palpitante necessidade 

para a vida de tradicionais sociedades que prestam um valioso concurso a Prefeitura e 

servem ao goso publico”
110

.  Mais uma vez as filarmônicas estavam sujeitas ao declínio, 

colocando sob ameaça o projeto “civilizatório” das elites locais.  

Felizmente, as filarmônicas “sobreviveram” a estes altos e baixos de um mundo 

em que cada vez mais as experiências culturais se conectam, se hibridizam. Atualmente 

a Filhos de Apolo e a Lira dos Artistas ainda estão encarregadas em ensinar 

musicalmente os jovens santamarenses. Evidentemente que para estes jovens, as 

filarmônicas representam algo além do exercício cívico em uma cidade.
111

 Está para 

além de um coreto: é o desejo do palco e do mundo. 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
110

 O Município 27/02/1932. nº 751. 
111

 Pelo menos é assim que pensa o etnomusicólogo, maestro e então diretor de uma organização não-

governamental, Fred Dantas.  Entrevista cedida por ele à revista Memórias da Bahia, Correio da Bahia, 

dezembro de 2003, pp 58-62.  
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 ANEXO 
 
 

 
 

1. Peça “ D. Bella Machado”, de autoria 

de Osório Marcelino de Oliveira, regente 

da Filarmônica Lira dos Artistas na 

década de 1910. 

 

 

 
 

2. Antigo edifício sede da Sociedade Filarmônica Filhos de Apollo 

 

 


