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Resumo 

O artigo teve o objetivo de analisar uma construção poética do escritor jacobinense 

Humberto Soares e Silva. Em 1969, em um poema épico, Humberto Soares e Silva, 

narrou em versos à história origem de Jacobina. Dessa maneira, questionamos. Como 

foi representada a origem da cidade no poema de Humberto Soares e Silva? Quais 

elementos representativos e estratégias discursivas foram invocados na construção 

poética? Quais os personagens e eventos foram considerados dignos de registro? Qual a 

imagem do passado da cidade sobressai no texto? 

 

Palavras-chave: Cidade; Literatura; História; Jacobina.  

 

Abstract 

This article has as objective to analyze the poetic composition of Humberto Soares e 

Silva, a writer from Jacobina.  In 1969, in an epic poem, Humberto Soares e Silva 

narrated in verse the history of Jacobina’s origin. Then, it can be questioned: How the 

town’s origin were represented in Humberto Soares e Silva’s poem? Who were the 

characters and what events were considered important to be written. What image of the 

town’s past is created by the text?  

 

Keywords: Urbanization; Literature; History; Jacobina. 

 

                                                 
1 Jacobina é uma cidade baiana localizada geograficamente na região Centro-Norte do Estado, distante 330 

quilômetros da capital do Estado, Salvador. 
2 Possui graduação em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado da Bahia (2012) e Mestrado em 

História pela Universidade Federal de Campina Grande (2015). Atualmente é professor de História na Educação 

Básica - Secretária de Educação do Estado da Bahia - SEC - BA. Email: edisomsilva@gmail.com 
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Introdução  

 

Nesta primeira parte do texto iremos fazer um breve percurso do uso da 

literatura como fonte pelos historiadores, em seguida apresentar as formulações 

conceituais que orientam o presente texto e, por fim, desdobrar a nossa análise sobre os 

escritos do poeta Humberto Soares e Silva. Deste modo, esclarecemos inicialmente, que 

oferecemos maior ênfase à análise interna do texto poético, assim, examinamos o poema 

buscando as noções e ideias mais recorrentes na construção poética, atentando para os 

adjetivos, personagens e ações, invenções históricas e descrições geográficas. 

O uso da literatura como fonte ou objeto de estudo em pesquisas históricas 

parece não causar mais estranheza entre os profissionais da história. As discussões 

acerca do caráter narrativo da escrita da história e suas relações intensas e tensas de 

aproximação com a narrativa literária tem ocupado maior espaço nos debates entre os 

historiadores.3 Todavia, o valor documental da fonte literária enquanto testemunho e 

indício de representações ou sensibilidades do passado, construídas em uma dada 

sociedade, passível de análise por historiadores, dá ares de consensual dentro do campo.  

Segundo Antônio Celso Ferreira:  

 

nas últimas décadas os textos literários passaram a ser vistos pelos historiadores como 

materiais propícios a múltiplas leituras, especialmente por sua riqueza de significados 

para o entendimento do universo cultural, dos valores sociais e das experiências 

subjetivas de homens e mulheres no tempo. (FERREIRA, 2011, p.61) 

 

Se os escritos literários passaram a fazer parte do conjunto de materiais 

utilizados pelos historiadores na elaboração de seus objetos de estudo, nem sempre foi 

assim. Para os historiadores da Escola Metódica no século XIX, os textos literários, 

como também as demais produções de natureza artística, não eram tratados como 

materiais adequados para a pesquisa histórica. Dada à compreensão de história e de 

fonte histórica para os historiadores da supracitada corrente historiográfica, que 

                                                 
3 Diversos autores polemizaram nesta discussão, como Hayden White, Paul Veyne, Michel de Certeau, Paul Ricoeur, 

Carlo Ginzburg e Roger Chartier. Dentro desta discussão que tem reverberado nos debates acadêmicos 

contemporâneos, acreditamos que as formulações do historiador francês Roger Chartier tenham dado uma justa 

medida, ponderando, reconhece a dimensão narrativa da escrita da história, no entanto rejeita as posturas que limitam 

a narrativa historiografia as figuras de estilos, o caso de Hayden White. 
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entendiam que as fontes deviam ser, sobretudo, de natureza oficial, ou seja, ligadas às 

atividades administrativas dos Estados e relacionadas às ações envolvendo o mundo da 

política institucional e dos acontecimentos ligados à formação da nação, a exemplo de 

guerras e relações diplomáticas. Logo a literatura não estava incluída no rol de 

documentos reconhecidos como fonte histórica (FERREIRA, 2011. p. 63).  

A partir das mudanças substanciais ocorridas na disciplina e provocadas pelo o 

surgimento da revista dos Annales na França no início do século XX, com os 

historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch, houve uma ruptura com a noção de fonte 

histórica, antes restrita e limitada aos documentos oficiais, passou a ser considerado 

enquanto fonte histórica qualquer vestígio humano. O movimento em torno desta 

revista, construído em contraposição a Escola Metódica, influenciou a produção 

historiografia ocidental, contribuindo para a ampliação do conceito de fonte; com uma 

nova forma de conceber e escrever a história, a partir da ideia de fazer uma história-

problema; e com a renovação das temáticas, com a inserção de questões de natureza 

social, econômica e cultural (FERREIRA, 2011. p. 63). 

Na década de 1970 os novos historiadores dos Annales defenderam uma 

ampliação ainda maior no campo das pesquisas historiográficas, propondo novos 

“problemas, objetos e abordagens”. No livro considerado como o “manifesto” desta 

nova geração, incluía um capítulo dedicado à literatura, de autoria de Jean Starobinski. 

Na Inglaterra, alguns historiadores ligados ao marxismo, também passaram a trabalhar 

com a literatura, renovando à historiografia marxista, antes presa às questões relativas às 

estruturas econômicas e sociais, passaram a abordar questões culturais, para analisar as 

relações entre os grupos sociais, utilizando-se da literatura como fonte histórica 

(FERREIRA, 2011. p. 64). 

Nos Estados Unidos, alguns historiadores também se aventuraram a explorar as 

fontes literárias. São conhecidos no meio historiográfico os trabalhos de Robert Darnton 

e Lynn Hunt. Darnton no livro O grande massacre de gatos e outros episódios da 

história cultural francesa (1983) no qual reuniu uma coletânea de artigos, nos quais 

pretendeu analisar “as maneiras de pensar na França do século XVIII” (DARNTON, 

1986, p. XIII), incluiu o texto História que os camponeses contam: o significado de 

mamãe ganso, no qual trabalhou como fonte histórica, contos populares, com o 

propósito de entender o universo mental, a visão de mundo e a vida cotidiana dos 

camponeses franceses no Antigo Regime.  
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Hunt no livro A invenção dos direitos humanos: uma história (2009) analisou os 

romances epistolaras de sucesso no século XVIII, de autores como Jean-Jacques 

Rousseau e Samuel Richardson, e o papel destes na constituição de reações psicológicas 

e sentimentais de empatia, autonomia e igualdade, associando ao surgimento da noção 

de direitos humanos (HUNT, 2009, p. 35-69). Indo além da análise do texto dos 

romances, foi buscar no plano da recepção, as diversas formas como foram lidos e 

interpretados os escritos literários, através das cartas dirigidas aos autores e dos 

comentários publicados, em que os leitores descreviam as suas reações diante dos 

romances. O argumento de Hunt centrou-se na ideia de que a construção dos enredos e 

dos personagens (que eram pessoas comuns) dos romances criaram um clima 

psicológico de que todos os indivíduos tinham sentimentos interiores e eram de certa 

forma, iguais, pois possuíam uma "interioridade". Segundo Hunt: “nesse processo 

estabeleciam os fundamentos para uma nova ordem política e social,” (HUNT, 2009.p. 

38) que permitiu a emergência do conceito de direitos humanos. 

No Brasil, com as exceções de Sérgio Buarque de Holanda (Visão do Paraíso) e 

Nelson Werneck Sodré (História da literatura brasileira) que na década de 1950, de 

forma pioneira empregaram a literatura como fonte histórica, a recepção da narrativa 

literária pelos historiadores brasileiros como fonte ou objeto, só foi admissível a partir 

dos anos de 1980. Conforme Antonio Celso Ferreira: 

 

Isso só ocorreria desde a década de 1980 com as novas propostas de abordagem da 

História Social e Cultural, que ganharam relevo em países da Europa e nos Estados 

Unidos. A partir de então, essa linha de estudos tornaram se profusão entre nós, gerando 

trabalhos relevantes. (FERREIRA, 2001, p.65) 

 

A partir deste momento, algumas publicações de historiadores brasileiros 

trabalhando com a literatura foram lançadas e ganharam destaque, a exemplo de 

Literatura como Missão (1983) de Nicolau Sevcenko; Machado de Assis Historiador 

(2003) de Sidney Chalhoub; O Imaginário da Cidade - Visões Literárias do Urbano 

(1999) de Sandra Jatahy Pesavento. Esta última, trabalhando com as representações 

urbanas construídas sobre as cidades de Paris, Rio de Janeiro e Porto Alegre na 

literatura, defendeu que as fontes literárias enquanto representações, não pode ser vista 

apenas como uma fonte a mais, porém: 
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justamente como a fonte que pode dar aquele “algo a mais” que os documentos 

comumente usados pela história não fornecem. Referimo-nos ao que se poderia chamar 

as sensibilidades ou a “sintonia fina” de uma época, as características essenciais que 

estariam na raiz dos modos de pensar, sentir, agir e, sobretudo, de representar o mundo. 

(PESAVENTO, 2002, p. 13) 

 

História, literatura e cidade 

 

 

Figura 1 – Frontispício da primeira edição imprensa do poema épico “O descobrimento de Jacobina” de Humberto 

Soares e Silva (1969). 

 

Diante das diversas narrativas urbanas construídas sobre as cidades modernas, os 

historiadores têm tratado a literatura como uma fonte que ocupa um lugar privilegiado 

para estudar as representações, as sensibilidades, as tensões sociais e as visões literárias 
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construídas pelos escritores sobre as cidades. Por sua vez, as cidades enquanto objeto de 

pesquisa, nas suas múltiplas dimensões, têm sido abordadas de diferentes maneiras 

pelos historiadores. Como pontuamos, uma forma é a partir das produções literárias, 

assim, os romances, contos, crônicas e poesias vêm sendo utilizados pelos historiadores 

para se analisar as modificações urbanas.  

A historiadora Sandra Pesavento teve como fonte primordial a literatura para 

examinar as transformações urbanas da cidade de Porto Alegre no final do século XIX e 

início do XX. Entendendo a literatura enquanto fonte privilegiada de leitura sobre o 

urbano, segundo a autora: 

 

 tal procedimento implica pensar a literatura com uma leitura específica do urbano, 

capaz de conferir sentidos e resgatar sensibilidades aos cenários citadinos, às suas ruas e 

formas arquitetônicas, aos seus personagens e às sensibilidade que nesse espaço tem 

lugar.  (PESAVENTO, 2002, p. 10) 

 

Sua reflexão baseia-se no entendimento de que sobre a dimensão física das 

cidades, tantas vezes construídas e reconstruídas em seus traçados e formas, se constrói 

um olhar literário, que passa a ser conhecido na forma de texto. “A literatura, ao “dizer a 

cidade”, condensa a experiência do vivido na expressão de uma sensibilidade feita 

texto” (PESAVENTO, 2002. p.10). Diante deste material, o historiador com a sua 

bagagem cultural e fundamentação teórica e metodológica, entra em cena para analisar a 

visão dos literatos sobre a determinada cidade. 

Acerca da condição de escritor, Pesavento assim conceituou: 

 

E o escritor, autor do texto ficcional que “diz” a cidade a seu modo, é o que se chamaria 

um espectador privilegiado do social, capaz de traduzir, em forma literária - romance, 

crônica ou poesia – um urbano que “poderia ter sido” e que assume um “efeito de real”. 

(PESAVENTO, 2002. p.14) 

 

Nesse sentido, as formulações de Pesavento nos parecem exequíveis para 

analisar a representação literária do escritor Humberto Soares e Silva (1931-1996) sobre 

a cidade de Jacobina, pensando nesse autor como um espectador privilegiado do social, 

capaz de construir narrativas que provocam “efeitos de realidade”. Humberto Soares e 

Silva convivia entre os meios letrados e políticos da cidade, na década de 1950 

colaborou como colunista no periódico o Vanguarda, semanário que circulou em 
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Jacobina entre 1955 e 1960. Num texto publicado no jornal o Vanguarda (1955) 

construiu um discurso em torno da gestão municipal do prefeito Orlando Oliveira Pires 

(1955-1959), em que criava a imagem do alcaide como o responsável pela instauração 

de uma nova ordem urbana e instauração de um marco para a história da cidade – 

rompendo com um passado de “estagnação” e “inércia” e transformando Jacobina numa 

cidade “moderna”, “civilizada” e no caminho do sonhado “progresso” (SILVA, 2015, 

p.36-41.) Humberto Soares e Silva participava da vida cultural e política da cidade, 

chegando a torna-se membro da Academia Jacobinense de Letras. Instituição que lhe 

prestou homenagem em 1998 (em memória), publicando numa edição da sua revista 

(Letras Douradas) o seu texto mais eloquente, um poema épico escrito em 1969, em 

que narrava à origem do povoamento e do nome de Jacobina. 4 

O poema O Descobrimento de Jacobina ou Cantiga Épica de Jacobina5 como 

foi denominado por Humberto Soares e Silva, foi composto em versos alexandrinos e 

dedicado ao jornalista e político local, Amado Barberino. No entanto, talvez não 

possamos atribuir à história do cantado mito da origem de Jacobina ao poeta citado, é 

possível que a narrativa circulasse na cidade antes da sua construção em forma poética. 

Ao que sabemos o texto não foi publicado na data em que foi escrito, ficando registrado 

o desejo do autor de que algum dia fosse. O poema saiu em publicação em 1998, numa 

edição comemorativa de 10 anos da Academia Jacobinense de Letras, dedicada em 

memória do autor, que fazia parte dessa instituição literária. 

Segundo Benedict Anderson, a imprensa e a literatura tiveram no século XIX 

um papel importante na formação das identidades nacionais, servindo na edificação da 

ideia de uma “origem” e unidade de um povo, com valores e sentimentos comuns, que 

originaram as nações ou “comunidades imaginárias”, como denominou o citado autor.6 

No Brasil, nesse contexto do século XIX, certos autores do movimento literário 

romântico e os membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), por sua 

vez, desenvolveram esse papel de inventar a “identidade brasileira”.7 

                                                 
4 SILVA, Humberto Soares e. O Descobrimento de Jacobina – poema épico. In: ACADEMIA JACOBINENSE DE 

LETRAS (Org:) Letras Douradas Antologia. Jacobina, Bahia. Tipô Carimbos, 1998.p.102-124. 
5 A cópia original do texto foi digitalizada e encontra-se em mídia de DVD. MENEZES, Adriano; OLIVEIRA, Valter 

(Org.) Acervos Digitalizados da Microrregião de Jacobina. DVD. NECC/UNEB – CAMPUS IV. Jacobina, 2010 
6 Cf. ANDERSON, Benedict.  Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
7 Cf. GUIMARÃES, Manoel L. S. “Nação e Civilização nos trópicos: o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e o projeto de uma história nacional”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 1, pp. 5-27, 

1988. 
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Nesse sentido, como apontou Sandra Pesavento, tanto no campo das 

representações das identidades nacionais como também das cidades, a literatura aparece 

como o lugar de criação de narrativas sobre o ato fundador ou de origem.  A questão é 

responder de onde viemos. Construído de pompa e sacralizado, o mito fundador adquire 

uma dimensão que transpassa o decorrer do tempo; criado acerca de um passado não 

vivido entra no campo do imaginário social (PESAVENTO, 2002. p.245). Indo além, o 

mito pode ser entendido como uma categoria que propaga um entendimento da ordem 

social, como afirma Sandra Pesavento: “com sua força criadora dá sentido, organiza, 

hierarquiza, seleciona e atribui valores de positividade” (PESAVENTO, 2002. p.245).  

 

A “origem” de Jacobina  

 

Dessa forma, encontramos a narrativa da origem do nome da cidade de Jacobina, 

que também pode ser lida como uma versão de como teria o processo de povoamento da 

região: 

 

Diz a lenda que nas terras de Jacobina vivia um casal de índios, de cujos nomes Jacob e 

Bina, ter-se-ia pela junção, formado o nome Jacobina. A troco de presentes, esse casal 

acolhia os brancos aventureiros sem animosidade, agasalhando-os em sua taba. Usando 

de sua influência perante os demais índios, esse casal conseguia vencer a hostilidade 

inerente aos aborígenes e facilitava aos aventureiros a penetração nas terras incultas da 

região. 

Jacob e a sua companheira Bina, ficaram famosos e eram ouvidos quando qualquer 

acontecimento havia na aldeia. A palavra do casal era oráculo sagrado. Faleceram bem 

velhinhos. Sempre que se fazia alguma referência às ricas minas destas paragens, dizia-

se: as terras de Jacob e Bina. Unindo-se os dois nomes acudida com precisão: - 

Jacobina. (LEMOS, 1995, p.27) 

 

A versão acima citada foi extraída do livro da memorialista Doracy Lemos, a 

autora apresenta outras explicações possíveis para a origem do nome. Assim 

menciona as versões de Teodoro Sampaio e do memorialista Afonso Costa, para 

ambos o nome deriva de origem do idioma indígena. Sendo que para o primeiro, o 

nome Jacobina significa “campo aberto”, “campo vasto”. Para Afonso Costa: "Os 

aborígenes viam por aquelas terras todas, extensões muito longas, espaços despidos 

de vegetação umbrosa, levantando-se aqui e acolá as serras nuas de arvoredos. Então 
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para índio, figurava mui acertadamente - Jacobina" (LEMOS, Doracy (1995) Apud, 

COSTA, Afonso (1916). 

 

 

Figura 2 - Índios Atravessando um Riacho (O Caçador de Escravos) - Tela de Jean-Baptiste Debret (entre 1820 a 

1830). 

 

No entanto, prevaleceu no imaginário social o relato do mito fundador da origem 

do nome da cidade, a versão da lenda do casal de índios, representando uma relação de 

hospitalidade e amistosidade entre índios, bandeirantes e missionários. Contudo, 

apontamos que o mito da origem do nome de Jacobina revela a versão dos vencedores 

da história. Dessa forma, oculta a violência contra os nativos e suas táticas de 

resistência. Foi a narrativa dos vencedores, em que projetou o desejo de que assim fosse 

ou tivesse ocorrido às relações dos indígenas com os bandeirantes e colonizadores. 

Segundo o historiador John Monteiro, especialista na história indígena e do período 

colonial, as bandeiras, expedições chefiadas por colonos, no início do domínio 

português na América, adentravam pelo interior do território colonial no sentido de 

capturar índios para servir de mão de obra escrava. O ouro que os bandeirantes 

procuravam eram os “negros da terra”, como eram designados os nativos na época. 

Assim, de acordo com John Monteiro:  
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apesar dos pretextos e resultados variados que marcaram a trajetória das expedições, a 

penetração dos sertões sempre girou em torno do mesmo motivo básico: a necessidade 

crônica da mão de obra indígena para tocar os empreendimentos agrícolas dos paulistas. 

(MONTEIRO, 1994, p.57) 

 

Nos primórdios da colonização europeia, antes da escravização dos africanos, a 

força de trabalho indígena foi à fonte de sustentação da economia colonial portuguesa 

na América. Além disso, deve-se destacar também, a violência e as guerras 

empreendidas contra os nativos pela exploração do território e as doenças trazidas pelos 

colonos, que contribuíram substancialmente para quase que dizimar população indígena. 

No entanto, este foi o lado da história a ser esquecido. A simpatia pelo colonizador, o 

desejo de pertencer à linhagem europeia de portugueses ou de “bandeirantes paulistas”, 

perpassam a narrativa mítica sobre o nome de Jacobina e sua origem.  

 

                              

Figura 3 - Domingues Jorge Velho – bandeirante paulista. Pintura por Benedito Calixto (1903). 
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Nesse sentido, o mito fundador em torno do nome do lugar e origem do 

povoamento da região que está inserida o município, condensada e cristalizada no 

imaginário urbano, pareceu-nos significativo para analisar, ainda mais quando literatos e 

memorialistas reverberaram em seus textos, construindo um “efeito de realidade”. A 

questão não foi à veracidade das versões, mas o potencial representativo e ideológico 

que tal narrativa apresenta. 

 

“O descobrimento de Jacobina” de Humberto Soares e Silva (1969) 

 

Vamos começar a interrogar o poema pela a sua forma, que foi escrito em estilo 

épico. Este tipo de gênero poético, não mais praticado no mundo contemporâneo, era 

comum na Antiguidade e sobreviveu até a Renascença (século XVI). Segundo Antonio 

Celso Ferreira: 

 

Os gêneros clássicos, por exemplo, enraizaram-se no mundo grego-latino, 

desempenhando papéis específicos na sociedade. A epopeia louvava a grandeza dos 

heróis, dos pais, dos primeiros e melhores, numa cultura que cultuava a tradição como 

sagrada e ainda não tinha “consciência da relatividade do passado”. Ela perdurou até a 

Renascença com enredos baseados nos mitos ou na história, obedientes à mesma 

convenção formal. A tragédia e a comédia, surgidas naquele mesmo universo, eram 

encenadas, igualmente, de acordo com uma estrutura formal rígida. Seus conteúdos 

giravam em torno do destino do homem, personagem extraído de uma tipologia 

assentada em padrões morais previstos nas narrativas míticas. Tanto a epopeia quanto o 

teatro eram de natureza oral e declamatória, tendo a finalidade de produzir no público a 

catarse – para os gregos, purgação e purificação dos sentimentos. (FERREIRA, 2011. 

p.73) 

 

O resgate da forma épica assume uma dimensão significativa para representar a 

origem do nome da cidade. Por que um poema escrito nesta forma? Uma primeira 

sugestão nos leva a considerar a preocupação histórica que serviu este estilo. É 

conhecido o clássico épico da época Renascentista, Os Lusíadas (1572), do escritor 

português Luis de Camões, escrito como uma espécie de literatura histórica, criado pelo 

autor para contar a trajetória do povo e do império português. Dessa maneira, a escolha 

da forma épica torna-se compreensível, se considerarmos o desejo do autor, de integrar 

a este conjunto de representações literárias. Na segunda estrofe, do canto I do poema, 
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este anseio foi apresentado. Vejamos: 

 

De Ovídio são as Musas pelas quais Camões,  

Vibrante, fez cantar as mil recordações 

De um povo altivo, audaz, d’esplendorosa sina. 

Goete, Dante, Virgílio e outros campões 

De suas caras pátrias louvaram canções 

Eternas e de escol. Oh! gente adamantina! 8 

(SILVA, 1969, p.5) 

 

 

Figura 4 - Capa da primeira edição de Os Lusíadas (1572). 

 

As referências foram significativas para compreendermos a pertença que o autor 

desejou construir. Não poderia ter sido outra forma de escrito, em prosa ou outro tipo 

poético? A escolha assumia uma relação direta com a preocupação de narrar a origem 

                                                 
8 SILVA, Humberto Soares e. O Descobrimento de Jacobina – poema. (1969). MENEZES, Adriano; 

OLIVEIRA, Valter (Org.) Acervos Digitalizados da Microrregião de Jacobina. DVD. NECC/UNEB – 

CAMPUS IV. Jacobina, 2010. (Seção documentos). p.5 (As numerações seguem a ordem sequencial do 

texto datilografado). 
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município e seu nome, com grandeza e elevação, só o estilo épico poderia ser o mais 

adequado. Como poetas prestigiados cantaram a “origem” das suas nações compondo 

em estilo épico, Jacobina tinha de ter sua origem narrada de tal forma. Na estrofe 

seguinte, continuou: 

 

Liberato cantou, e eu também vou cantar; 

Afonso Costa quis beber no contemplar,  

Tanta gente a querer a terra alabastrina! 

E o povo todo alegre e presto a entoar,  

Co’ o peito ardente, lábios firmes, ofertar 

Um hino de amor e de glória a Jacobina.  

(SILVA, 1969, p.5) 

 

De tal modo, identifica-se no escrito poético uma visão ufanista e de afirmação 

de uma imagem de grandiosidade do passado de Jacobina. Apresentaremos agora como 

foi montado o poema, que foi assim apresentado pelo o autor: 

 

O Poema, que tem caráter épico, foi montado em 75 sextetos alexandrinos, com 

cadências nas 6a. e 12a. sílabas, o que equivalem a 3/4 do quadrado de 10 (número 

perfeito). 

São seus Cantos de 12 estrofes, e mais três destinados à apoteose. 

O poema tem uma INTRODUÇÃO (chamamento ao culto), a CAUSALIDADE 

influente, o DESCOBRIMENTO pelos bandeirantes e a origem nome da cidade, 

alegóricamente interpretada no vocábulo gramatical e na crendice popular (Oração do 

índio e os Amôres de Jacob). 

Há um canto destinado às principais tradições de Jacobina e outro à ira divina, que 

chama ao redil os que, por faltas graves, desmereceram o bom conceito de cidadãos. 

Finalmente, o Poema tem seu desfêcho em sublime APOTEOSE, de três sextetos, que 

completam os 75 ideais. São 450 versos e 900 tons obrigatórios. (SILVA, 1969, p.3) 

 

Além de reafirmar o caráter épico do poema, escolhido como gênero digno de 

representar a cidade, o autor faz questão de apresentar a estrutura poética interna do 

texto e dá explicações das regras de composição dos versos. Nesse gesto, deixa 

transparecer uma acentuada preocupação de expor a sua erudição e entendimento sobre 

o assunto. De tal modo, nos leva a considerar certa inquietação, por parte do autor, de se 

colocar na condição de sujeito autorizado a emitir tal discurso, isto é, detentor de um 

saber, sujeito letrado e de cultura literária, a partir do qual buscou articular seu poema 
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épico.  

 Na “introdução”, o autor, clama a ser ouvido e descreve o lugar onde os eventos 

se desenvolveram. Na questão nomeada de “causalidade” apresenta os personagens da 

história: indígenas, portugueses e bandeirantes. No ponto “descobrimento” estão os 

bandeirantes. O nome da cidade foi atribuído à procedência da conjunção dos termos 

Jacob e Bina, referentes aos nomes do casal de indígenas. Contudo, o autor atribui o 

mito do casal de índios a crença popular. Quanto à origem dos vocábulos já foi 

explicitado às versões de Teodoro Sampaio e do memorialista Afonso Costa. No 

entanto, aqui indagamos sobre a questão da ascendência da versão atribuída à tradição 

popular.  

Ao longo do processo histórico que denominamos de modernidade houve um 

triunfo da escrita sobre a oralidade.  A palavra escrita ocupou um lugar central, tornou-

se um imperativo. Questão que Michel de Certeau chamou de sociedades 

“escriturísticas”, para designar o predomínio que a palavra escrita assumiu nas 

sociedades do mundo moderno (CERTEAU, 2009, p.221-225). Com a predominância 

da cultura escrita em relação à oralidade, muitos letrados compartilharam da crença 

ingênua de busca de uma verdadeira cultura popular, que estaria nas narrativas 

manifestadas na oralidade do povo. No entanto, as narrações de ascendência popular 

levantadas por intelectuais, foram articuladas pelas leis que regem os regimes de escrita, 

ou seja, submetido a diversas formas de controle - aos mecanismos de poder. Dessa 

forma, as versões de contos e narrativas populares que chegaram até nós muitas foram 

filtradas pela escrita de eruditos, que apararam as suas arestas. Como considerou de 

Certeau: “Não existe aliás voz “pura”, porque ela é sempre determinada por um sistema 

(familial, social etc) e codificada por uma recepção” (CERTEAU, 2009, p.222). Nesse 

sentido, a versão popular citada, pode ser situada neste conjunto de narrativas depuradas 

pelos escritos dos eruditos folcloristas e memorialistas. 

A escolha dos cantos: “principais tradições de Jacobina” e à “ira divina”, dois 

eventos selecionados, entre outros que poderiam ser incluídos e citados. Que questões 

poderiam está implicadas na escolha? Podemos sugerir que serviu-se de uma estratégia 

discursiva de montar raízes na história, de inventar uma tradição, dispondo como sendo 

a da cidade. Em outros termos, escreveu na tentativa de criar uma identidade da cidade, 

para si e seus possíveis leitores. A “ira divina”. Quem eram os que mereciam ser 

condenados e por quê? Por que tão impiedoso castigo? A quem poderia se dirigir? No 
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texto, pode-se inferir uma dicotomia entre bons cidadãos e maus cidadãos. Quais os 

valores estavam envolvidos nas representações de bons e maus? Os bons cidadãos 

seriam seus pares? Chamar “ao redil os que, por faltas graves desmereceram o bom 

conceito de cidadãos”. Dessa maneira, assumiu como tática narrativa colocar-se na 

postura de um juiz, a julgar e condenar os maus cidadãos.  

No primeiro canto, conclamava a ser ouvido: “Vinde ouvir a origem da Mãe-

Jacobina!” Como se estivesse diante de um palco em que pudesse ser ouvido recitando. 

Em seguida, constrói uma tradição, na qual se inseriu no conjunto de outros grandes 

poetas antigos, (estrofes 2 e 3) que cantaram a origem de seu povo. Coloca-se dentro da 

linhagem de poetas renomados, citando Ovídio, Camões, Virgilio, que “De suas caras 

pátrias louvaram canções” (SILVA, 1969, p.5). Louvaria agora Humberto Soares e Silva 

a Jacobina. Como outros também fizeram, ousava cantar. Assim, continuou, dando o 

tom da narração:  

 

Vamos! Esta canção será de amor e paz. 

Vinde parceiros, é luta serena e audaz,  

De colossal prazer, de bendita harmonia... 

Nos cantaremos nossa fé em tom minaz,  

Deixaremos os tímidos chorando atrás. 

Em alto som, vibremos profusa alegria. 

 (SILVA, 1969.p.5) 

 

Em seguida recorreu à geografia, os traços da natureza passaram a assumir o 

primeiro plano da narrativa, sendo citados os elementos naturais do município. Num 

estilo em que recorda os autores românticos do século XIX que exaltavam a 

nacionalidade brasileira, o ambiente da natureza sobressai nessa parte do texto, sendo 

tecida uma descrição da paisagem do lugar rica de adjetivos. Desse modo, escreveu no 

desejo de montar um cenário imaginário no lugar, construir um espaço. 

 

Oh! Rio do Ouro de compridas louras tranças! 

Gratas carícias, mais de vinte mil lembranças. 

Beijando seixos, tens o porte varonil. 

Tens cantares de paz, vibrantes de bonanças; 

No leito colorido espumam esperanças,  

Nas águas loucas, fonte agreste d’alcantil.  

(SILVA, 1969, p.5) 
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Nos versos seguintes (estrofes 5, 7, 8, 9 e 10) referiu-se ao ar “rarefeito de 

recanto prazenteiro”, e aos “verdejantes campos!” Mais à frente no texto continuou a 

cantar os campos verdes: “A flora rica, a fauna lêda e tão fiel”; D’ aroeira ao ipê-roxo, 

bom hidromel; Explode em cataclisma de raro esplendor” (SILVA, 1969, p.5). O seu 

céu, o sol, o ar, as serras, os campos coloridos, as árvores da região, o ouro, a “floresta 

deste reino encantado” (SILVA, 1969, p.6). Em tom ufanista, que caracteriza o conjunto 

do texto, o autor articulou elementos que daria valor e encantamento ao lugar. Assim 

sendo, elaborou um relato de espaço, articulando uma série de elementos, organizou, 

selecionou e juntou um conjunto de dados dispares que estão no mundo, na articulação 

destes construiu uma narrativa, “as estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais” 

(CERTEAU, 2009, p.182). Com o seu relato literário produziu uma geografia, a partir 

das descrições de lugares criou um mapa, apresentando um percurso a trilhar - 

direcionando o olhar do leitor para as paisagens naturais do município.  

A causalidade, canto II. Neste momento entrou em cena a história, ocorrendo à 

escolha dos personagens e dos eventos. Estes aspectos não são “naturais”, deve-se mais 

a formação do sujeito do discurso. Assim, o autor acionava um arquivo, outras leituras 

serviram de referência para seu texto. Como argumenta Wolfgang Iser: “a partir do 

mundo que envolve o texto, derivam os mais diferentes discursos e que são introduzidos 

no poema” (ISER, 2002, p.967).  

As citações do passado são escolhas feitas a partir do presente, na sua elaboração 

implica a não escolha de outros acontecimentos, igualmente na eleição dos seus 

personagens e as pertinências. Portanto, o que deve ser lembrado e o que deve ser 

esquecido. Nesse sentido, o poema nesta parte tomou a dimensão de um acontecimento 

- foi à versão literária de Humberto Soares e Silva sobre a história da cidade. A 

emergência de uma personagem e uma narrativa. Foi um pronunciamento que, tem uma 

intenção de provocar um efeito (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011. p.223-225); inseri-

se num campo de relações de forças, nas estratégias de dizer a cidade, narrando sua 

história.  

Os versos seguiam desdobrando a narrativa, apresentando a saga portuguesa da 

descoberta e da colonização do território: 

 

Assim como Deus disse ao genovês Colombro, (sic) 

Que (sic) “d’eterna oficina removesse o lombo 
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E tirasse a América nova de lá”... 

Também lusos colonos enorme quilombo 

Trouxeram, ao troar taróis, zabumba e bombo 

Para retirar êst’ido Brasil de cá.  

(SILVA, 1969, p.8) 

 

 Em tom de predestinação, os portugueses, seguindo os passos de Colombo, e 

destinados por Deus, nas terras do sertão baiano chegaram. Uma linhagem era 

construída, a ascendência portuguesa sobressaia. Das iniciais explorações costeiras 

passaram a adentraram o interior do território. Adiante localizava o planalto paulistano, 

de onde saíram os bandeirantes que caçavam indígenas. Continuou: “Assim os lusos, 

baldos de luz, mas, de luta; Renitentes, vararam com férrea labuta; Os eitos virgens do 

matagal abençoado.” (...) Por fim: “Culminaram a grande meta do sertão.” (SILVA, 

1969, p.8) 

No entanto, a narrativa assumia gradações surpreendentes, os adjetivos 

inicialmente atribuídos aos colonizadores, logo passam para uma conotação antagônica. 

Vejamos: 

 

Bandidos portugueses vindos d’Além-Tejo; 

Do velho Congo, negros tidos de desejo, 

Expedição disforme de vis degredados... 

Clérigos franciscanos, pútrido sobejo; 

Bandos de jesuítas, sábios no manejo, 

Manada heterogênea de mil desgraçados.  

(SILVA, 1969, p.8) 

 

Neste meio imaginário de cri aturas “desgraçadas”, emergia outra visão, em que 

colonos portugueses e missionários religiosos, foram tratados como degredados. Uma 

leitura que destoa das narrativas memorialísticas.  

Nos versos seguintes entraram em cena os indígenas: 

 

Os índios paiaiazes – pardo sanharol 

--- de tranças longas, peitos nus (queimor do sol), (sic) 

Face à terra, quadris prá cima, piedosos... 

Oferecem seus cocares de crisol, 

E também, das matinas, o lindo arrebol, 
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Aos novos reis, aos chefes novos poderosos.  

(SILVA, 1969, p.9) 

 

Para o autor, os índios payayás, robustos e vigorosos, pacificamente e de 

maneira ingênua cederam aos colonos - os novos reis da terra. Adiante, aparecem os 

bandeirantes, desejosos de riquezas. 

 

Depois de andarem por sôbre montes e rios,  

Aquela súcia de bandoleiros, aos trios,  

Por entre a vastidão d’agreste mata foi. 

Em trôpegas andanças, verdes campos frios, 

Vencendo feras, répteis, demonstrando ou brios, 

Sem importar co’ o lado que a ferida doi.  

(SILVA, 1969, p.9) 

 

Nos versos seguintes prosseguiu descrevendo a imaginada terra na sua paisagem 

primitiva. A exaltação da natureza foi uma questão recorrente no escrito, sendo 

desenhada pelas letras do poeta como um paraíso terreno: “Eis o vale do sol, a morada 

de Deus!” (...) Eis os campos de eterna e branda primavera!”(SILVA, 1969, p.9). Talvez 

tenha tido como referência a famosa carta escrita pelo escriba real português Pero Vaz 

de Caminha, datada dos anos de 1500, nesse texto a paisagem da natureza das terras 

recém-descobertas foi trata de maneira deslumbrante. A sugestão desse indício partiu da 

identificação na recorrência da temática, e por esse texto ser bastante conhecido. No 

entanto, o que pode revelar este olhar direcionado tanto para a natureza e sua beleza 

idealizada e não para os aspectos culturais? Aliás, onde estes elementos aparecem e 

quando aparecem? Neste cenário bucólico da paisagem descrita, os elementos da cultura 

foram identificados primeiro na fé cristã. Assim: “Os jesuítas, mestres primos no saber; 

Fazem os índios os segredos conhecer; Da religião, das leis o seu rudimento” (SILVA, 

1969, p.9). A edificação de uma capela foi tratado como marco da vitória. Assim, 

estabeleceu uma cronologia, um corte no tempo, com eventos a serem lembrados. A 

chegada dos missionários com a fé cristã e a presença da igreja foram identificados 

como elementos para entrar para a história. 

O segundo foi à presença dos colonos, especificamente os bandeirantes, que: 

“Assim os rufiões dessa pêra bandeira; Escalaram as serras, de qualquer maneira; Do 

ouro à cata, do branco cristal a mina” (SILVA, 1969, p.12). Mais adiante, continuou: 
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“Febril voracidade violou a taba; Dos índios “paiaiás”, assim como a piaba; Mordisca 

pelo anzol a minhoca da terra” (SILVA, 1969, p.12). Por fim, apareceu o elemento 

indígena, por sua vez sendo vitimizado, sem reação diante da cólera dos bandeirantes. 

As leituras por vezes são inusitadas, contudo, sobressai o dualismo, por um lado, 

os indígenas e do outro os bandeirantes desejos das riquezas. Os indígenas recorrem às 

suas crenças para conjurar contra o invasor. “Cobri de tempestades as verdes 

pastagens”. (SILVA, 1969, p.14). A invocar a proteção dos deuses contra a invasão, à 

única arma a combater! 

 

Não nos doi a chacina nem a própria morte; 

Não importa o sofrer nem nossa pouca sorte, 

Bani do sacro vale tais conquistadores!... 

Devolvei nossa paz, o nosso reino forte,  

Nossos homens e nosso audacioso porte. 

Restituí, enfim, nossos caros amôres. 

(SILVA, 1969, p.14) 

 

          Por fim, vencidos: 

 

De tanto martelar nossa bigorna fria,  

Nesse pranto de dor, d’estranha idolatria,  

--- Pobre fé dos pagãos de vontade mofina.  

De tanto ouvir-se o nome em triste cantoria, 

Espalhar-se a conduta dessa romaria, 

A cidade ganhou bel nome: JACOBINA!  

(SILVA, 1969, p.14) 

 

           No fecho, destacou a lenda do casal de índios, Jacob e Bina, que aculturados 

assumiram valores e desejos do colonizador, colaborando com a obra: 

 

Distribuiu as terras, fomentou a lei; 

Educação aos filhos dos homens da grei 

Deu baseada no culto da lei de Deus. 

Fez construir as ruas, as praças. Sabei 

Que a vila surgiu do braço forte d’ um frei 

Que aos braços de Jacob lêdo tombou dos céus. 
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BINA, linda mulher e espôsa do Chefão, 

Companheira leal, muita dedicação, 

Foi integrante parte do desiderato. 

Cuidou bem das escolas e da educação; 

Assistiu a saúde dessa geração; 

Flantou o saber por êsse mundo intemerato.  

(SILVA, 1969, p.15) 

 

Na leitura do passado destacou a paisagem natural do lugar. A cultura apareceu 

centrada na religião cristã e na obra dos colonos. No poema, depois de destacar a beleza 

natural, emerge no cenário o colonizador, bandeirantes bárbaros e missionários 

civilizadores. E os indígenas, apelando para seus impotentes deuses. Porém, logo 

passaram a colaborar com o processo colonizador (civilizador). Diante das ações dos 

colonizadores, os indígenas foram representados na narrativa como vítimas, foram 

passivos, não esboçaram reações, desenvolveram resistência. Sua contribuição para a 

cidade foi legar o nome, simbolizado pela imagem criada de passividade e harmonia das 

relações estabelecidas entre colonos e indígenas. A narrativa de Humberto Soares e 

Silva constituiu uma representação para si e para a cidade, de uma história de relações 

harmoniosas entre indígenas e colonizadores. Sua narrativa literária, analisada, 

construiu uma visão continua da história, baseada numa ideia de grandiosidade do 

passado de Jacobina, retratou a visão dos vencedores. Na medida em que idealizava o 

passado, remontando na sua narrativa a “origem” do município, não deixou de ocultar 

ou atenuar os antagonismos sociais latentes no cotidiano. Levantando um mito que 

ainda reverbera no imaginário social urbano. 

 

Considerações Finais  

 

Como destacamos no decurso do texto e demonstramos com nossa análise sobre 

o escrito do poeta Humberto Soares e Silva sobre “a origem” do nome e início do 

povoamento de Jacobina, a utilização da fonte literária enquanto material de análise 

historiográfica tornou-se recorrente entre os profissionais da história. O uso da literatura 

ganhou importância, sobretudo, para aqueles preocupados com os espaços urbanos, os 

escritos literários destacaram-se como uma fonte excepcional para estudar as 

representações, os imaginários sociais, as sensibilidades urbanas e os conflitos sociais 

nas cidades. Dessa forma, no texto apresentado, exploramos o poema épico de 
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Humberto Soares e Silva e apontamos para os seguintes aspectos na sua escrita literária 

sobre a cidade.  

De tal modo, examinamos que, assim como na formação das identidades 

nacionais, contribuindo com o panteão mitológico que foi construído sobre as 

nacionalidades, fabricando a ideia de uma “origem” comum e integração de um povo, 

erguendo aquilo que o historiador Benedict Anderson conceituou de “comunidades 

imaginárias”, escritores com suas narrativas literárias fizeram também esse papel nas 

cidades, narrando belas histórias das suas “origens”. O mito fundador em torno do nome 

do lugar e origem do município de Jacobina, cristalizada no imaginário urbano 

jacobinense, pareceu-nos significativo para analisar, principalmente, quando 

observamos que a narrativa em questão reverberou em outros escritos, como dos 

memorialistas locais e foi bastante disseminada no imaginário da cidade, servindo de 

referência para jacobinenses e não jacobinenses.  

Sendo assim, não questionamentos a veracidade da citada versão, contudo, 

apontamos como ela foi construída e para o potencial ideológico que o mito do casal 

Jacob e Bina anunciava. Assim, o tom ufanista, as referências invocadas no 

desdobramento do texto, a forma (poema épico) escolhida para expressar o conteúdo 

narrado, o caráter harmonioso da relação do casal de indígenas com os colonizadores 

portugueses, foram elementos observados na escrita poética, e tratados enquanto fatores 

significativos para compreendermos o sentimento de pertença que o autor desejou 

construir. A empatia pelo colonizador europeu (colonos e missionários católicos) e os 

“bandeirantes paulistas” que capturavam indígenas para escravizar atravessou o 

discurso da gênese do nome Jacobina e do município: o mito das “origens” manifestava 

a versão dos vencedores da história. 

Nas suas teses sobre o conceito de história, Walter Benjamin, nos lembrou de 

que competiria ao historiador escrever a contrapelo, pelo avesso do relato oficial e da 

memória dos vencedores. Ao historiador de inspiração benjaminiana sensível ao apelo 

vindo do passado, caberia fixar uma imagem desse passado, imagem essa relevante para 

o presente. Assim escreveu o filósofo alemão: “A verdadeira imagem do passado 

perpassava, veloz. O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja 

irreversivelmente, no momento em que é reconhecida” (BENJAMIN, 1994. p.224). No 

decorrer do texto continuou:” O dom de despertar no passado as centelhas da esperança 

é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão 
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em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer” 

(BENJAMIN, 1994. p.224). 

De acordo com Sérgio Paulo Rouanet, a crítica benjaminiana direcionava-se a 

concepção do progresso na história, que tinha raiz do historicismo e no positivismo. A 

crítica historiográfica era direcionada também para a concepção de cultura, vista como 

acumulação de bens imateriais, sem levar em conta o sofrimento e exploração do 

trabalho humano para acumulação desses bens. Para Benjamin, em oposição ao discurso 

do progresso, a historiografia linear e contínua, a história dos vencedores, era preciso 

fazer uma historiografia baseada nas rupturas e não nas continuidades. A partir do 

método benjaminiano buscasse, assim, fazer “explodir do continuum da história” 

(BENJAMIN, 1994.p.230), fazendo citar no presente as vozes silenciadas no passado. 

Onde o discurso do progresso viu e ver na história uma série de acontecimentos 

grandiosos do passado, o anjo da história, figura alegórica da perspectiva historiográfica 

benjaminiana, o vê como um acúmulo de catástrofes (ROUANET, 1987.p.37-109; 

BENJAMIN, 1994. p.222-232).  

Se prevaleceu no imaginário social da cidade o relato do mito fundador a versão 

da lenda do casal de índios amistosos, buscamos aqui analisar essa bela história da 

“origem” de Jacobina narrada no poema de Humberto Soares e Silva “a contrapelo”. 

Cruzando com uma historiográfica crítica apontamos e ressaltamos a ideologia 

apresentada na narrativa, a saber, a ideia da hospitalidade e das relações harmoniosas 

entre índios, bandeirantes e missionários e a invenção de uma linhagem de 

pertencimento a cultura dos colonizadores. Os indígenas, por sua vez, foram 

representados apenas enquanto vítimas do processo de colonização, passivos e 

impotentes, não desenvolveram táticas de resistência, negociação ou violência dos 

colonos. Na leitura do passado colonial montada no poema esse aspecto da história de 

Jacobina devia ser esquecido.   

 

Fontes das imagens 

 

Figura 1 – Frontispício da primeira edição imprensa do poema épico “O descobrimento 

de Jacobina” de Humberto Soares e Silva (1969). 

O Descobrimento de Jacobina – poema. MENEZES, Adriano; OLIVEIRA, Valter 

(Org.) Acervos Digitalizados da Microrregião de Jacobina. DVD. NECC/UNEB – 
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CAMPUS IV.  Jacobina, 2010. (Seção documentos). 

Figura 2 - Índios Atravessando um Riacho (O Caçador de Escravos) - Tela de Jean-

Baptiste Debret (Entre 1820 a 1830).  

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o_ind%C3%ADgena_no_Brasil#/media
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Figura 3 - Domingues Jorge Velho – bandeirante paulista. Pintura de Benedito Calixto 

(1903). 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes#/media/File:Domingos_Jorge_Velho.jpg 

Figura 4 - Capa da primeira edição de Os Lusíadas (1572). 
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HUMBERTO SOARES E SILVA 

O DESCOBRIMENTO DE JACOBINA  

1969 

 

   PRÓLOGO  

 

Se prevalecer o aforismo de que o sofrimento aguça a inteligência e desponta o 

gênio, afirmo que fiz êste modesto poema a fim de devolver com flôres as injustiças que 

se (sic) me praticaram. 

Na introspecção do meu exílio, ardendo no peito as saudades da minha amada 

terra, quis mimá-la com belas reminiscências de sua esplendorosa história. 

A leveza dos seus conceitos permanentes se fará constante, menos pela 

primorosidade dos meus humildes versos do que pelo palpitante motivo em que eles se 

inspiraram. 

O Poema, que tem caráter épico, foi montado em 75 sextetos alexandrinos, com 

cadências nas 6a. e 12a. sílabas, o que equivalem a 3/4 do quadrado de 10 (número 

perfeito). 

São seus Cantos de 12 estrofes, e mais três destinados à apoteose. 

O poema tem uma INTRODUÇÃO (chamamento ao culto), a CAUSALIDADE 

influente, o DESCOBRIMENTO pelos bandeirantes e a origem nome da cidade, 

alegóricamente interpretada no vocábulo gramatical e na crendice popular (Oração do 

índio e os Amôres de Jacob). 

Há um canto destinado às principais tradições de Jacobina e outro à ira divina, 

que chama ao redil os que, por faltas graves, desmereceram o bom conceito de cidadãos. 

Finalmente, o Poema tem seu desfêcho em sublime APOTEOSE, de três sextetos, que 

completam os 75 ideais. 

São 450 versos e 900  tons obrigatórios. 

O seu conteúdo será creditado aos alfarrábios e epístolas manuseados no 

Instituto Histórico da Bahia, aos rabiscos de Afonso Costa, e também à sabedoria 

popular. Não há alteração da história genuína, senão as metáforas e aformoseamentos 

poéticos. 

Confesso-me responsável pelos descuidos em que haja incorrido, uma ou outra 
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vez, por pouca prudência e, ainda, por causas independentes da minha vontade.  

Seguro estou, senão de merecer, pelo menos, de conseguir a indulgência, que 

sinceramente solicito. 

 

     O Autor 

 

 

    CANTO I   

         (INTRODUÇÃO) 

 

CANTO I   

 

1. Vinde, oh! Serranas gentes, tirar os agravos. 

Da nossa terra. Vide suavizar os cravos 

Cruéis, oh! Varonis guardas d’alta colina! 

Velhos pretos, ali peitos dos brancos bravos,  

Ou crianças, senão valorosos escravos,  

Vinde ouvir a origem da Mãe-Jacobina! 

 

2. De Ovídio são as Musas pelas quais Camões,  

Vibrante, fez cantar as mil recordações 

De um povo altivo, audaz, d’esplendorosa sina. 

Goete, Dante, Virgílio e outros campões 

De suas caras pátrias louvaram canções 

Eternas e de escol. Oh! gente adamantina! 

3. Liberato cantou, e eu também vou cantar; 

Afonso Costa quis beber no contemplar,  

Tanta gente a querer a terra alabastrina! 

E o povo todo alegre e presto a entoar,  

Co’ o peito ardente, lábios firmes, ofertar 

Um hino de amor e de glória a Jacobina. 

4. Vamos! Esta canção será de amor e paz. 

Vinde parceiros, é luta serena e audaz,  
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De colossal prazer, de bendita harmonia... 

Nos cantaremos nossa fé em tom minaz,  

 Deixaremos os tímidos chorando atrás. 

 Em alto som, vibremos profusa alegria. 

5. Oh! Rio do Ouro de compridas louras tranças! 

Gratas carícias, mais de vinte mil lembranças. 

Beijando seixos, tens o porte varonil. 

Tens cantares de paz, vibrantes de bonanças; 

No leito colorido espumam esperanças,  

Nas águas loucas, fonte agreste d’alcantil. 

6. Velha  Matriz, colosso eterno de orações! 

Lá, onde escoam cantos sacros de emoções,  

Seio de Deus, arcano de esplendente luz!... 

Badalam campanários das Santas Missões; 

Os fiéis, genuflexos, vêm ouvir sermões 

Onde impera solene a sacrossanta cruz. 

 

(O Descobrimento...) 

 

7. Ar rarefeito de recanto prazenteiro  

Dos índios “paiaiás”, do solo brasileiro, 

Onde mil cordilheiras desafiam o céu. 

Quanta satisfação sermos dêste celeiro,  

oh!, quanta maravilha reflete, altaneiro,  

o denôdo de um povo imigo do labéu. 

 

8. Que verdejantes campos! Que vasto vergel 

Em festival constante! Que sabor de mel 

Nos favos fartos da colmeia multicor... 

A flora rica, a fauna lêda e tão fiel; 

D’ aroeira ao ipê-roxo, bom hidromel 

Explode em cataclisma de raro esplendor. 

9. Teu céu de anil, teu sol de ouro e de verão 
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Vêm dar calor ao nosso meigo coração 

E, à verde plantação, o beijo abrasador. 

Qual corifeu brandindo o cabo do aguilhão,  

Espalhando saúde, fôrça e vibração, 

Pela floresta dêste reino encantador. 

10. Que viva luz de andante e rica orquestração,  

Fonte ardente e sonora de bela canção,  

Virente instrumental da virgem-natureza!... 

Sibila no ar, retumba cadente no chão; 

Entoa na garganta, em cantante audição, 

Num cenário de flores de augusta beleza. 

11. Oh! Vós, que dormis ledos, deixei a vetusta  

Fadiga pelo nobre labor! Nada custa 

Serdes ledos tocando a lira da vitória. 

Será de mil cantares, preço d’alma augusta; 

Será com fervorosa prece, nesta justa,  

Que cantaremos, terra amada, a tua história. 

12. Oh! Musas, vós que dais inspiração bendita! 

Oh! Céus, vós que tirais de nós a dor maldita,  

--- Não há quem compreenda bem o trovador... 

Mesmo que o sol a rota mude, nem que a dita  

Lunar perc’amplidão. Inda que má desdita,  

Hei de cantar febril canção de paz e amor! 

 

--- Fim do Canto I --- 

 

       CANTO II 

    (CAUSALIDADE) 

 

  CANTO II 

 

13. Assim como Deus disse ao genovês Colombro, (sic) 

Que (sic) “d’eterna oficina removesse o lombo 
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E tirasse a América nova de lá”... 

Também lusos colonos enorme quilombo 

Trouxeram, ao troar taróis, zabumba e bombo 

Para retirar êst’ido Brasil de cá. 

14. Exploraram o longo d’arenosa costa 

Por entre promontórios d’espinhosa crosta 

Onde fica o planalto santo paulistano... 

Nasce ali a primeira bandeira reposta 

Pela não estrangeira no subir da encosta: 

--- Brava vitória do colono lusitano! 

15. Igual ao mar qu’invade a terra devoluta,  

Por bem se achar na terra larga e não instruta,  

Se esparge ao longo do terreno conquistado... 

Assim os lusos, baldos de luz, mas, de luta 

Renitentes, vararam com férrea labuta 

Os eitos virgens do matagal abençoado. 

16. Vitoriosos na primeira e dura lida,  

Ainda festejando essa prêsa colhida,  

Esses aventureiros d’além mar trazidos, 

Valentemente, vão em busca da subida, 

Deixando atrás a glória da terra florida, 

Imersos no andar, pela sorte conduzidos. 

17. Da mata o coração, --- fuinhas da coragem  

--- De foice, sem cansar, no clímax da voragem,  

Cortaram sem ceder descanso à ambição. 

Das árvores a morte, segura embalagem;´ 

Picadas feitas, vários cortes da viagem, 

Culminaram a grande meta do sertão. 

18. Bandidos portugueses vindos d’Além-Tejo; 

Do velho Congo, negros tidos de desejo, 

Expedição disforme de vis degredados... 

Clérigos franciscanos, pútrido sobejo; 

Bandos de jesuítas, sábios no manejo, 
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Manada heterogênea de mil desgraçados. 

 

 

(O Descobrimento...) 

 

19. Portas de nossa Pátria, alarguem-as mais! 

Selva inóspita, fendam-se teus matagais; 

Rompe teu denso sêrro à fúria do destino... 

Deixa que caiam teus ramos, e nem jamais 

T’ escuses às malvadas sanhas marginais  

Dêsse grupo cruel, dês’ antro jacobino. 

 

20. Maravilhosamente, às serras do Sahi,  

Pelos desígnios magos d’índia Guaraci, 

Um porto amigo viram ressurgir no monte. 

Par’ o gado a ramada. Um casebre ali. 

Uma orada para gente crente. Aqui 

O marco divisor do distante horizonte. 

21. Os índios paiaiazes – pardo sanharol 

--- de tranças longas, peitos nus (queimor do sol), 

Face à terra, quadris prá cima, piedosos... 

Oferecem seus cocares de crisol, 

E também, das matinas, o lindo arrebol, 

Aos novos reis, aos chefes novos poderosos, 

22. O dedo indicador voltado pr’ Ocidente, 

(Segura direção de vida permanente) 

Onde emudece o sol, onde a vinha floresce... 

Aves d’ arribação menos ligeiramente  

Que os bandeirantes, antes de vir o sol poente,  

Irem buscar o vale aonde o sol fenece. 

23. Enormes diamantes, mil pedras sem jaça; 

Pelas ladas dos rios, nos ribeiros sem graça, 

Aos montículos, qual extrema riqueza. 
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O ouro em profusão, da fera a ameaça; 

Quantas torpezas, um turbilhão de desgraça. 

Contra o qual vão tomando cruenta defesa. 

24.  Depois de andarem por sôbre montes e rios,  

Aquela súcia de bandoleiros, aos trios,  

Por entre a vastidão d’agreste mata foi. 

Em trôpegas andanças, verdes campos frios, 

Vencendo feras, répteis, demonstrando ou brios, 

Sem importar co’ o lado que a ferida doi. 

 

 

--- Fim do Canto II -- 

 

    CANTO III 

          (A ORIGEM) 

 

   CANTO III 

 

25. Eis o vale do sol, a morada de Deus!  

Eis a caverna gran dos macabeus! 

Eis os campos de eterna e branda primavera! 

Vêde o Paraíso Terrestre do adeus 

De Lúcifer, Adão e Eva, dos filisteus: 

--- Improsivo esplendor de uma Primeira Era. 

26. Se m’ auxilia Ucrânia, a Musa Celeste, 

Cantar coisa difíceis, --- pois do céu me deste 

A diva inspiração ou dom de fazer verso,  

--- Por certo cantaria esta beleza agreste 

Onde s’ esparge o pomo alimentar silvestre, 

O mais lindo recanto do imenso universo. 

27. Surgir parece um cântico das fôlhas vivas, 

Uma prece dos líricos, que orações altivas,  

Vozes da natureza, sons de melodia... 
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E vêm de arrulho brando das águas primitivas 

Os caudalosos rios, as medonhas derivas, 

Saltos bruscos, fanal que os bandoleiros guia. 

28. Desde a Ursa Menor ao Cruzeiro do Sul,  

Por entre seixos, pedras, serrania azul,  

Corre precipitado lindo “rio-de-ouro”... 

E de lá, donde o sol tem mais baixa curul,  

Ao vértice da serra qu’ esconde o Paul,  

Bel Itapicuru completa êsse tesouro. 

29. D’ irmandade um abraço, de amor beijo streito, 

Num corpo só, afável, colação no peito, 

Estranha simbiose da fatalidade!... 

Que comunhão de fôrças (gênio satisfeito), 

Em arrancada súbita, sôbre o nôvo leito, 

Duas almas vão juntas lá pr’ eternidade. 

30. Majestosa colina vê o sol morrer... 

Prostrada no meio, vê também o sol romper; 

De norte a sul, contemplar todo o firmamento. 

Os jesuítas, mestres primos no saber,  

Fazem os índios os segredos conhecer  

Da religião, das leis o seu rudimento. 

 

 

( O Descobrimento...)  

 

 

31. Uma capela ali ergueram provisóris 

De estrepes, verdes palhas, --- marco da vitória 

Dêsses missionários da crença e da fé. 

Uma ermida, uma orada que ficou na história! 

Um tempo ou um troféu do Bom Jesus da Glória, 

Unidade feliz, pouso da Santa Sé. 
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32. Iguais aos cães velozes na mata rasteira 

Perseguindo vorazmente a caça ligeira 

--- Labutar temerário da raça canina... 

Assim os rufiões dessa pêra bandeira: 

Escalaram as serras, de qualquer maneira, 

Do ouro à cata, do branco cristal a mina. 

33. Do rio d’ Almiço ao leito do Jaboticaba,  

Pelo Canavieiras, onde o vêio acaba,  

Por todo êsse caudal da Diamantina Serra,  

Febril voracidade violou a taba  

Dos índios “paiaiás” , assim como a piaba  

Mordisca pelo anzol a minhoca da terra. 

34. Surgiram infindáveis riquezas do solo; 

Percutiu, por entr’ êles, necessário dolo; 

Animou-se a cobiça nessa clã mesquinha. 

A morte ou a usura, sem lei de consôlo,  

Sem proteção (lugar onde não impera o tolo), 

Campeou violenta em grande ladaínha. 

35. Uns foram para o norte, outros recolhecidos 

Ao pouso da partida. Muitos, atraídos 

Pela fama do grande rio, se dispersaram... 

Na garganta serena ( fim dos rios unidos) 

Dos belos rios, na foz, co’ os braços estendidos,  

Moraram para sempre todos que ficaram. 

36. Extensa carta ao reino comunica a nova,  

O crivo, o valor, a destemida prova 

Do temeroso povo presto d’ aventura. 

Virgem terra nasceu cantada nesta trova; 

Nem Setentrião há de fazer que remova 

Seu risonho porvir de repleta ventura. 

 

 

--- Fim do Canto III --- 
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 (A ORAÇÃO DO ÍNDIO)      

   e 

(OS AMÔRES DE JACOB) 

 

  CANTO IV 

 

 

37. Lá ‘stão os JACOBINOS, plenos de torpezas,  

Que d’ Oriente vêm buscar nossas riquezas! 

Vem Tupã, arrazai-os com chuvada quente... 

Oh! Lua, não deixeis que furtem as belezas,  

Nem das amadas filh’ as divinais purezas! 

Oh! Lua, oh! Tupã, salvai a nossa gente! 

38. Cobri de tempestades as verdes pastagens; 

Matai o gado em tôdas as suas paragens; 

Decaia a vossa fúria sôbre os invasores! 

Afogai-os em água, rompei as imagens; 

D’inanição matai-os. Após as estiagens 

Fazei terem revezes avassaladores. 

39. Não nos doi a chacina nem a própria morte; 

Não importa o sofrer nem nossa pouca sorte, 

Bani do sacro vale tais conquistadores!... 

Devolvei nossa paz, o nosso reino forte,  

Nossos homens e nosso audacioso porte. 

Restituí, enfim, nossos caros amôres. 

40. Sabei, grande Tupã, qu’ êles são jacobinos,  

Bandoleiros perversos, e, dos desatinos 

Que praticam, serão donos do nosso bem... 

Sabei, trovão dos ares, qu’ êles são ladinos, 

Desterrados de lá donde foram meninos; 

São ruíns, são ladrões vindos do Mar-Além! 
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41. E o fato inexorável, surdo e inclemente,  

Não acolhia a prece rouca e maldita 

Nem merecer lhe dava ou piedade via. 

Para contrariar o repúdio dolente 

Dos índios tolos, esparsa raça impenitente, 

Deus tupã fulgurava e a imperar seguia. 

42. De tanto martelar nossa bigorna fria,  

Nesse pranto de dor, d’estranha idolatria,  

--- Pobre fé dos pagãos de vontade mofina.  

De tanto ouvir-se o nome em triste cantoria, 

Espalhar-se a conduta dessa romaria, 

A cidade ganhou bel nome: JACOBINA! 

43.  A vinda expedição, de um Chefe Diretor, 

Munido de galões, real governador,  

Acatava severas ordens de comando. 

Regalias de Rei, título de Doutor, 

Pôsto de capitão, caráter de ouvidor, 

            Tinha o “morubixada” do valente bando. 

44. Era o maior JACOB. Sábio dentre os demais, 

Justo, bom, impecável, escreveu anais 

Dêsse descobrimento com pela justiça. 

À falta, a punição, os castigos gerais;  

A bem, franco louvor, sem fulgores banais. 

Para todos, presente a bondade castiça. 

45. Distribuiu as terras, fomentou a lei; 

Educação aos filhos dos homens da grei 

Deu baseada no culto da lei de Deus. 

Fez construir as ruas, as praças. Sabei 

Que a vila surgiu do braço forte d’ um frei 

Que aos braços de Jacob lêdo tombou dos céus. 

46. BINA, linda mulher e espôsa do Chefão, 

Companheira leal, muita dedicação, 

Foi integrante parte do desiderato. 
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Cuidou bem das escolas e da educação; 

Assistiu a saúde dessa geração; 

Flantou o saber por êsse mundo intemerato. 

47. Foi de Jacob o sumo bem. Dos habitantes 

A mãe constante. Fez das saudades distantes 

Um celeiro de paz, um foco de ternura... 

JACO e BINA, dois sempiternos amantes,  

Encravaram na terra os exemplos constantes 

Do zêlo, grande amor e divinal candura. 

48.  Essa união sagrada – uma lenda prediz  

--- caracteriza uma morada feliz  

Que a todos sabedores exulta e fascina. 

Êsses dois corpos juntos são a bissetriz, 

Se não pensar melhor, são clara diretriz 

Do bem aventurado nome: JACOBINA! 

 

  --- Fim do Canto IV --- 

 

 

  CANTO V  

                           ( AS TRADIÇÕES) 

 

    

   EPÍLOGO 

      --- Somos todos convivas dêste augusto e original banquête. Será realizado 

no dia do SOL, nas vastas campinas da flora jacobinense. 

          Haverá baile dançante animado pela Orquestra Sinfônica do Ceú, que 

tocará embalos empíreos do magnífico repertório do Coral da Mansão Divina. 

          Como atração principal, no clímax da festança, serão distribuidas cartas de 

alforria àqueles que tiverem desamado a “querida terra” e se imbuíram em bons 

propósitos. 

         As damas de honra serão “as onze mil virgens” e as formosas ventais do 

Santuário de Delphos. 
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        As nove Musas Celestes também estarão presentes. 

       A decoração, a cargo dos artistas de Deus, será motivada na imensa riqueza 

de Jacobina, com um deslumbrante cenário de intensa luz, alumiando enorme 

serra de ouro. 

      Ao pé, correm dois rios de cristal banhando suavemente conchas de prata e 

pedras de rubis. 

        Gemas flamejantes, incendiadas pelo calor do urânio, servem de suporte à 

linda corôa de ouro, cravejada de diamantes, ametistas e safiras azuis. 

      Encimando a colina, enorme estátua de gêsso, simbolizando Jacob, aponta 

para o grande vale da Morte do Sol, indicando que ali será o futuro de Jacobina. 

       O ambiente estará impregnado com o perfume do incenso e da mirra. 

       Dará entrada aos convivas um atestado de residência de mais de dois anos 

no município. 

 

 

  O Autor 

 

  CANTO V 

 

49. Alerta, alerta quem dorme! Eis avante alerta! 

A vida triste e má, sina cruel e incerta 

São cantadas, são vistas nos dias de farra. 

São negros “caturebas” que fazem su’ oferta, 

Curiosa oração feita de crença inverta, 

Forma de alegoria prêta e fé bizarra. 

50. São Benedito e Antônio santos padroeiros,  

Condutores do bem, ungidos pregoeiros 

Da desejada paz e da tranquilidade. 

De marujos trajados, são caturebeiros, 

Nas praças, pelas ruas, sob os camboeiros, 

Que, vindos da Missão, “cantam felicidade”. 

51. O reco-reco das sonoras castanholas,  

Ziriguidum, zabumba, risco das violas, 
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Barulhento montão de africana algazarra. 

As fitinhas nas mãos postas em tom d’ esmolas, 

Os rostos turvos de pinga e o sujo das golas, 

Um festival de pretos em negra fanfarra. 

52. Os costumes d’antanho têm do povo luso  

As velhas tradições, os costumes e o uso  

De lindos festivais: Sublime apoteose... 

O imperador na grande festa está incluso, 

Neste folclore de venerando desuso, 

Onde reina simbólicamente a vã pôse. 

53. Ladaínhas na missa, a solene corôa. 

A bandeira da pomba, vício de Lisbôa, 

Cantos de Pentecostes pela filarmônica... 

As esmolas da véspera e da madragôa 

O hino. Os cantares matinais da lôa, 

Intensa apologia da norma canônica. 

54. As Pastorinhas, um lindo terno de reis,  

Pelas ruas cantando, por grupo de treis,  

Vão consolando a lua com belas lanternas. 

Graciosa cadência, ricos menestréis 

Plenos de serpentinas, tôdas de papéis 

Coloridos. É a festa de graças eternas. 

55. Os “santinhos guris”, os gêmeos bem queridos, 

Também possuem sua vez: Belos ninchos floridos 

Prá Damião e São Cosme, contritamente... 

Não falta o vatapá, não faltam os cozidos, 

Toucinho e caruru. Vinhos do bar trazidos 

Abrem os apetites, carinhosamente. 

56. Eu era pequenino, garôto, e me lembro 

Que na data de vinte e sete de setembro 

Essa casa de mabassa gente de faz festa. 

De cada filho gêmeo, separado membro, 

Prá má sorte evitar, chegar até dezembro, 
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Eram tirados cantos de prece modesta. 

57. Grande é a fama dos feiticeiros santinhos 

E meiga a doce bênção das almas d’arminhos 

Que curam males, que castigam tentações... 

Cosme, Doum, Crispim --- três nominais carinhos; 

Crispim, Crispiniano --- dois nome sozinhos,  

Alevantam a fé de tantas gerações. 

58. O lêdo carnaval chama-se Micarêta. 

Festa de brancos, de gente mulata e preta 

Imiscuídos no mesmo tom e no abraço... 

Sambas, frevos, batuques, máscara capêta. 

As serpentinas vão enlaçando o carêta 

E os confetis picando a roupa do palhaço. 

59. Sete luas depois do carnaval comum,  

Muito tempo depois do piedoso jejum, 

Jacobina suas portas abre ao Momo-Rei. 

Jamais houve, jamais ou nunca entrudo algum, 

Nem outras festas, ou nem festival nenhum, 

Foi tão viril e alegre como o desta grei. 

60. Tem festa na Missão. No cimo da colina,  

Do ano o iniciar enfeita Jacobina 

Com linda feira chic, lanternas do Natal. 

Evocação saudosa da velha Porcina 

Lembranças  da passada geração menina 

Qu’ ali, de Jacobina, fez marco ideal!... 

 

 

 --- Fim do Canto V --- 
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   CANTO VI  

          (A IRA DIVINA) 

 

  CANTO VI 

61. Ai daqueles, oh! terra querida, ai dos vis 

Que te ferirem com investidas hostis 

Ou qu’ à tua defesa não forem presentes... 

Porque logo serão postos noutros redis 

Pela vontade forte de braços viris, 

Lá, onde se ouvirão chôro e ranger de dentes. 

62. Ai dos fracos, covardes, frouxos sedentários 

Que não larguem de vez os seus ócios diários 

Ou descuidem de ti de maneira pedante... 

Pois sepultos serão nos pretos campanários  

Pelos bravos soldados e fiéis sectários,  

Tombados co’ o metal d’espada flamejante. 

63. Ai daqueles que, por malvada insensatez,  

Cuidem de desprezar tua casta honradez 

Ou que, levianamente, t’ humilhem a fronte! 

Porque todos serão fritos em negro pez, 

Depois de atravessarem, vencidos talvez,  

Pela barca de Flégias, o rio Aqueronte. 

64. Ai dos bastardos, ai dos cruéis assassinos! 

Ai dos que matem velhos, moças e meninos,  

Lavem-te o solo com precioso sangue humano... 

Se acreditam na lenda de que os libertinos 

Sôbre o morto comer sôpa fogem aos pinos 

Dos parentes, verão cedo terrível engano. 

65. Em eternas vergônteas serão transformados, 

Plantadas na floresta dos amaldiçoados, 

Sem fôlha, espinhos têm, presos aos troncos nus. 
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Para sempre, perpétuamente condenados,  

São jogados nos páramos dos desgraçados, 

Matando a fome de chacais e de urubus. 

66. Condenados serão também todos traidores  

Dos teus puros princípios, dos seus benfeitores,  

Ou dos que, por qualquer forma, lhes favorecem. 

Bôcas de Satanás hão de lhes causar dôres, 

Nos dentes triturados, tantos amargores,  

Sentirão a crueza mor dos que padecem. 

67. Sentirão frio perpétuo nas ilhargas gordas 

E nos peitos extintos. E, nas vocais cordas, 

A gelidez terrível do inferno maldito... 

Porque receberão de diabólicas hordas, 

Nas infras vastidões das cavilosas bordas, 

Castigo infernal no gelado rio Cocito. 

68. E não prevariqueis as coisas prestimosas,  

Nem escandalizeis as dádivas valorosas. 

Não deveis cometer crime de sedição. 

Porque, para castigo das faltas danosas, 

Transformados serão em serpes venenosas 

Nas soturnas cavernas d’erma perdição. 

69. Ai daqueles que têm costumes avarentos, 

Escravos d’expedientes por demais nojentos 

E que assaltam as bôlsas com lábia ligeira!... 

Não se valem de Deus, são injustos tormentos. 

Pr’ os que a necessidade se fez companheira. 

70. Oh!, que malvados de sabedoria astuta, 

Malogrados cães de consciência prostituta,  

Monstros disformes de macabra serventia!... 

Corpo ôco, carcaça de azêda conduta,  

Recipiente pôdre de trampa produta  

Pelas mil dejeções d’ intestina alergia. 

71. Almas plenas de vísceras bem decompostas  
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Pela fome dos vermes e frequentes tostas 

Dos pelos fartos que a podridão contamina... 

Potes de secreção putrefata, mil postas 

De carne corroída, de nacas dispostas 

Em ambiente fecal d’ interna fedentina! 

72. Eles todos serão de Deus triste flagelo, 

Rejeitados do céu, desprovidos do belo 

Empíreo, das celestes glórias d’ amplidão. 

Negado lhes será o confortável anelo 

---Pois que lhes são vedados o menor apelo,  

O descanso maior, a paz do coração. 

 

--- Fim do Canto VI ---  

 

 

   A  

                                         APOTESE 

 

 

73. Para o Alto, bem alto, erguei as vossas vistas! 

Ascendam-se os fulgores nobres dos artistas 

Para pintarem êste quadro deslumbrante!... 

Mais alto, para cima, vossas frontes distas! 

Curvem-se os tronos, surjam as Musas altistas 

Para quererem êste solo vislumbrante. 

74. Vindo ao reino da paz, da suprema ventura! 

Atiçai a chama clara, vestal brandura 

Dos perpétuos valôres que duram virentes!... 

Vinde ao berço do amor, da constante fartura! 

Animai as riquezas presente e futura 

Dêste sólio sadio de vidas permanentes. 

75. Brindemos o final dêste hino aristocrata  

Bebendo sôpa de ouro em caldeirões de prata 
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Com sobremêsa de diamantes cristalainos!... 

Rubis fritos no fogo qu’ o urânio retrata  

Em trempes de esmeraldas com safira hidrata  

Comer com bôca cheia de dentes platinos! 

 

                   --- FIM --- 

 

 

--- Adnólia, Maria Laura, Laura Maria e Francisco José foram as fôrças da meiguice que 

me impeliram a cantar tão alto. 

 Ba. Jacobina, JANEIRO DE 1969. 

 

                                 Humberto Soares e Silva - Autor 

  


