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BREVE SÍNTESE DAS RELAÇÕES ENTRE O MAJOR COSME DE FARIAS  
E A VIDA CULTURAL DE SALVADOR NO SÉCULO XX 

Mônica Celestino1 

 

Este paper traça um breve panorama da vida e obra do Major Cosme de Farias (1875-
1972), com ênfase nas múltiplas atividades culturais implementadas por ele ao longo 
das sete primeiras décadas do século XX. Constituído a partir da pesquisa desenvolvida 
para a dissertação “Major Cosme de Farias, o anjo da guarda dos excluídos de 
Salvador”, o texto enfatiza a participação do Major na vida cultural da cidade, como 
fomentador da alfabetização e de atividades culturais, jornalista e trovador. O trabalho 
também aborda sua faceta como rábula, vereador e deputado estadual e busca 
demonstrar que aquele era um homem sensível à tragédia cotidiana, um engajado sem a 
pecha revolucionária ou mesmo reformista. 
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Introdução 

Um homem esquálido com movimentos reduzidos por uma indumentária que 

remete ao século XIX - gola alta, peitilho e punhos “falsos”, engomados; terno surrado 

de tom claro; chapéu de palhinha; e fitinhas verde-amarelas na lapela – e denunciam 

precocemente seu patriotismo. Um ingênuo rábula, crédulo na recuperação dos mais 

terríveis marginais, que diariamente desfilava pelas ruas do Centro Histórico de 

Salvador, a caminho do seu escritório improvisado, de mais uma audiência no velho 

Fórum da Misericórdia ou de uma delegacia para defesa de mais um desgraçado na 

vida. Um benemérito extemporâneo com comportamento característico do Império em 

pleno século XX. Um ébrio ou boêmio com parada certa, ao final do dia, no bar para 

beber cerveja quente ou vermute. Um “anjo da guarda” cuja renda era doada a quem 

batia à sua porta e cujo único bem imóvel, era uma tapera, quase sem mobiliário, no 
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bairro de Cosme de Farias. Trinta anos após sua morte, as imagens descritas acima 

permeiam a memória daqueles que conviveram, viram ou simplesmente ouviram contar 

algo sobre o Major Cosme de Farias (1875-1972), a despeito do seu valor para a história 

cultural da capital baiana. Por seu estilo de vida e sua obra, Cosme virou personagem do 

livro Tenda dos Milagres1, do escritor Jorge Amado, onde figura como Damião. 

Mulato nascido no Subúrbio, filho de um pequeno comerciante dos arrabaldes de 

Salvador com apenas o antigo primário completo, ele conciliou por sete décadas a vida 

política ativa com a produção intelectual (no jornalismo e na literatura), ações 

assistencialistas (sobretudo, nas áreas da justiça e educação) e militância nos 

movimentos sociais pela melhoria da qualidade de vida da população (contra a carestia, 

por melhores salários e condições de trabalho, a favor da alfabetização). Em 1915, criou 

a Liga Baiana contra o Analfabetismo, uma das principais referências do seu trabalho no 

campo cultural. Gentil, costumava fazer agrados aos amigos e até aos adversários 

políticos, encaminhando presentes baratos (bolacha, sabonete etc.) anexados a pedidos 

em benefício da população. 

Uma das principais características de Cosme de Farias era o seu patriotismo, 

comprovado pelas fitas verde-amarelas fixadas na lapela e nas correspondências 

encaminhadas a autoridades, com seus pedidos ou suas homenagens; pela Carta do 

ABC2 ilustrada por ele com hinos patrióticos (o Nacional, ao Dois de Julho, à Bandeira) 

e citações a personalidades baianas (médicos, militares, juristas, professores primários, 

escritores, vultos históricos); por sua atuação como parlamentar, quando chegou a 

solicitar que o Estado distribuísse bandeiras do Brasil nas escolas; e pela participação 

em festividades do calendário baiano, quando promovia atos públicos com execução do 

hino nacional, declamação de versos e discursos em apologia à Pátria3. O patriotismo, 

entretanto, não tem ligação direta com a sua patente da Guarda Nacional. O jornalista 

ficou conhecido pela alcunha de Major após ter recebido o título no dia 04 de setembro 

de 19094 do 224º Batalhão de Infantaria, adquirido por 350 mil réis pelo tenente Pedro 

Celestino Brandão e outros amigos para presenteá-lo.  

Distante do estereótipo de político, cuja imagem é associada ao poder, ele fez 

sua carreira política a partir dos anos 1910 e permaneceu como parlamentar até 1972, 

quando morreu, utilizando-se dos cargos públicos para ampliar principalmente suas 

ações assistencialistas e fazer ecoar mais fortes suas reivindicações em benefício de 

trabalhadores e famílias de baixa renda. Ao todo, o Major obteve quatro vitórias e três 

derrotas quando concorreu a vagas de conselheiro municipal e vereador, e cinco vitórias 



e seis derrotas quando tentou eleger-se deputado estadual. Quando morreu, cumpria 

mandato na Assembléia Legislativa, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

Apesar da longa trajetória política, suas votações nem sempre recompensaram 

seu esforço2. Como o eleitorado não o reconhecia como político, o voto era atribuído 

principalmente pela sua obra como assistencialista e militante e por seu carisma pessoal. 

O Major era, em geral, uma opção mais emocional do que racional. Esta dissociação da 

imagem clássica de político, por vezes, influenciou negativamente no seu desempenho 

porque ele era preterido nos momentos em que a conjuntura exigia um “político 

profissional”, como em 1966, quando a ditadura militar estava no seu estágio inicial e 

ainda acreditava-se que o país trilharia a partir dali um caminho democrático, 

diferentemente do que ocorreu em 1970. Nesse ano, além de ser escolhido pelos 

atributos pessoais e pela sua lavra, Cosme foi favorecido por ser uma opção de protesto 

contra o quadro da época.  

Este estudo sistematiza dados até então dispersos acerca da incursão desta 

personagem na área cultural. Não há obras especificamente sobre a sua atuação e 

importância no cenário baiano e as possibilidades de construção da história de esvaem, a 

cada dia, com a morte de fontes orais, pois os registros documentais estão dispersos. 

Também representa mais uma colaboração para a história sobre Salvador, a partir da 

lógica de quem não tinha poder decisório mas participou ativamente do cotidiano social 

e político local. Diante da escassa bibliografia sobre a temática, o texto resulta da 

consulta a fontes orais, documentos de acervos públicos e particulares, periódicos com 

circulação no Estado da Bahia, e fontes impressas. As informações foram confrontadas, 

visando atenuar os efeitos do lapso de tempo decorrido entre a convivência das fontes 

com o Major e a elaboração deste trabalho, da admiração à personagem comumente 

cultivada pelos depoentes, e das ingerências feitas às histórias reais ao longo dos anos. 

 

De jornalista a fomentador cultural 

Apesar de ter concluído apenas o curso primário, Cosme de Farias era um 

homem vocacionado para o mundo das letras, tendo manifestado essa habilidade tanto 

no exercício do jornalismo quanto para produção literária, sobretudo de poesia popular. 

Escreveu discursos, trovas, artigos patrióticos - em homenagem a personalidades, 

denúncia do quadro social, político e econômico do país, ou defesa de causas sociais 
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como a reinserção dos presidiários na sociedade e a alfabetização -, além de hinos 

classistas e institucionais como os atribuídos aos jornalistas, aos encarcerados, aos 

motoristas, aos policiais, às enfermeiras e ao Abrigo Filhos do Povo5. Em decorrência 

desta sua vocação, foi membro do Grêmio Literário da Bahia, do Grêmio Brasileiro dos 

Trovadores e da Casa da Poesia. 

A sua lavra era declamada em eventos públicos, como as homenagens anuais ao 

poeta Castro Alves realizadas no mês de março na praça homônima, e divulgada em 

jornais, na Carta do ABC e em publicações independentes para distribuição à 

comunidade, em troca de contribuições para as campanhas de combate ao 

analfabetismo. O Major discursava6 sem embaraço e declamava na Câmara de 

Vereadores e Assembléia Legislativa, durante os seus mandatos como parlamentar; no 

Tribunal do Júri, nos julgamentos em que atuava como rábula; e em praça pública, em 

datas cívicas como os dias dedicados à Independência da Bahia (Dois de Julho) e ao 

poeta Castro Alves (14 de março) e, principalmente, no aniversário da Liga Baiana 

contra o Analfabetismo (12 de outubro), entidade que ajudou a fundar. A comicidade e a 

destreza para dar soluções rápidas aos desafios impostos a ele na tribuna o destacariam.  

O Major adquiriu a habilidade de escrever a partir das comemorações pela 

abolição da escravatura, aos 13 anos, quando fez seu primeiro discurso7. A primeira 

quadrinha foi publicada em um 15 de Novembro, dia de aniversário da proclamação da 

República, quando o poeta tinha apenas 21 anos: “Meus amigos, gente boa/ A luz do 

cristianismo é grande/ Á luz do cristianismo reforcem/ também a luta/ contra o 

analfabetismo”8. Não perdeu o hábito nem na velhice, mesmo já tendo voz rouca e 

quase inaudível. São de sua autoria as múltiplas edições da Carta do ABC, as coletâneas 

de poemas Estrophes9 (1933), Trovas e Quadras10 (sem data), Singellas (1900) e Lira 

do Coração (1902), e ainda a seleção de artigos políticos Lama & Sangue11 (1926). 

Outro, com o título O Descobrimento do Brasil, teve a intenção de sua publicação 

anunciada, porém nenhum exemplar ou notícia sobre a edição foi localizado. 

Editada várias vezes com tiragens de 5 mil a 10 mil exemplares e distribuída até 

os anos 1970, a Carta é uma cartilha para alfabetização de crianças e adultos, com 

aproximadamente 30 páginas, e  representa uma inovação na técnica de ensino à leitura 

(o aprendiz soletra para formar palavras que, interligadas entre si, compunham uma 

frase completa, a exemplo de ga-to/pe-ga/o/ra-to origina "Gato pega o rato")12. O livreto 

é ilustrado com hinos patrióticos (ao Dois de Julho, à Bandeira, o Nacional), traz trovas 

de autoria do próprio Major como Versos à Infância, e destaca personalidades baianas 



(médicos, militares, juristas, professores primários, escritores, benfeitores como Alberto 

de Assis, criador do Instituto de Cegos da Bahia), em detrimento das personagens 

estrangeiras e de visibilidade nacional. Era cedida gratuitamente a professores leigos e 

pessoas analfabetas. Um exemplar utilizado para esta dissertação foi consultado na 

coleção particular do fotógrafo Anísio de Carvalho. 

O libelo Singellas13 contém quatro poesias, além de duas páginas dedicadas à 

memória do “poeta dos Prelúdios”, Martiniano Junior, e uma voltada para o doutor 

Carlos Leitão. Conforme periódico, a renda auferida com a venda dos exemplares desta 

obra foi destinada ao Asylo Filhas de Anna, localizado em Cachoeira, no Recôncavo 

baiano. Nenhum exemplar foi localizado, para análise. Já Estrophes traz, em 41 páginas, 

uma série de poesias e hinos, precedidos por agradecimentos e dedicatória a 

personalidades baianas como o Major Arthur Baltazar da Silveira, o conselheiro 

Antônio José Seabra e sua esposa Anizia Seabra, e o juiz Horário Lucatelli Dorea. Entre 

eles, estão os hinos aos jornalistas e aos prisioneiros, que enfocam temas relacionados 

ao seu cotidiano como profissional de imprensa e rábula; as saudações ao governador 

José Joaquim Seabra (Salve, Triumphador! e Avé); e um texto dedicado à Nossa 

Senhora da Conceição (Linhas Ligeiras), escritos entre os anos 1910 e 1930. Estes dois 

livros de poesia são pontuados pelas mesmas temáticas (liberdade, mobilização social, 

civismo, religiosidade) e por rimas fáceis. 

Em 1902, Cosme de Farias lançou outro livro de versos, o Lira do Coração. A 

renda obtida com as vendas deste título foi revestida em benefício do Orfanato Pia 

União, situado em Salvador, e do Asilo Maria Auxiliadora, com sede em Maragojipe14.  

Nenhum exemplar foi encontrado na pesquisa implementada em livrarias de publicações 

antigas, no Arquivo Público do Estado da Bahia ou na Biblioteca Pública do Estado da 

Bahia. Também não há informações sobre seu conteúdo. 

O libelo Lama & Sangue versa sobre política. Após sucessivas gestões no 

parlamento estadual, entre 1915 e 1923 (reconduzido a cada dois anos), Cosme de 

Farias amargou longo período sem cargos públicos, quando se dedicou aos movimentos 

sociais, à assistência social e ao combate contra seu maior adversário, o governador 

Góes Calmon. Neste livro, em 124 páginas, ele reúne textos críticos contra o governador 

Francisco Marques de Góes Calmon15, publicados anteriormente por ele ou por outros 

autores em jornais locais como O Imparcial na década de 1920. Na obra, tratou o 

opositor de "voluntarioso bacharel" cuja gestão foi "imposta pelo Exército e estado de 

sítio" e denunciou a perseguição contra quem estava contrário ao governo. Acabou 



preso e seu livro teve circulação proibida. “Ninguém tinha o direito de articular uma 

palavra sequer contra essa clamorosa situação. O regimento do crê ou morre estava 

ferozmente plantado na Bahia”, afirma um dos trechos. A rivalidade entre ambos pode 

ter relação com a oposição Góes Calmon X Seabra, como será discutido em capítulo 

posterior. 

Ao todo, são 21 capítulos, que mesclam textos e fotografias de políticos baianos. 

O prefácio assinado pelo jurista Carlos Ribeiro, Vômito Negro, dá início às sucessivas 

denúncias contra o governador, com predomínio de tom coloquial (“o seu primeiro 

cuidado foi fazer demissões a torto e a direito”, “mandou para o olho da rua”) e o apelo 

emocional ao leitor (“levando, por este modo, a fome, o desespero e a desolação a 

dezenas de lares dignos e sem a menor piedade pela sorte de esposas honestíssimas e 

ternas e innocentes criancinhas”).  

Já na maturidade, o Major atribuiu seu ingresso na imprensa16 a Amaro Lelis 

Piedade, diretor do Jornal de Notícias e defensor da abolição da escravatura, do regime 

republicano e das vítimas da Guerra de Canudos e deputado estadual entre os séculos 

XIX e XX, admirado inclusive pelos adversários pelo tom pacífico como apresentava 

seus pontos de vista. Em mais de setenta anos, Cosme de Farias trabalhou como 

funcionário ou teve seus textos publicados como colaborador em periódicos como 

Diário de Notícias, Diário da Bahia, Gazeta do Povo, A Bahia, Diário da Tarde, A 

Hora, Jornal de Notícias, O Jornal, A Noite, O Democrata, A Tarde e O Imparcial
17. 

Por anos, dividiu-se entre as atividades de parlamentar, rábula - título que obteve 

durante o exercício do jornalismo -, servidor público, fomentador da educação e 

jornalista18, exercendo neste ramo as funções de repórter, redator e até diretor. 

Entretanto, como as matérias não eram assinadas pelos seus atores, é inviável a 

identificação daqueles redigidos por Cosme a partir da leitura dos periódicos. 

Entretanto, a maior referência da sua produção jornalística é a série Linhas 

Ligeiras. Os textos de caráter opinativo, eram produzidos para publicação em variados 

jornais locais, a título de colaboração, a depender da disponibilidade dos periódicos, 

sem periodicidade estabelecida. Como demonstra o artigo que segue abaixo em fac-

simile, o Major posicionava-se em poucas linhas e com linguagem simples e direta, às 

vezes com utilização de provérbios e tom panfletário: 

 

“Linhas Ligeiras 
 
Os trabalhos do ‘Albergue Nocturno’, desta capital, estão, felizmente, quasi terminados. 



A sua ‘inauguração’ vae ser, por estes dias efectuados, graças aos beneméritos esforços 
dos meus distinctos amigos coronel Ricardo Machado e dr. João Lino da Rocha. 
Falta, porem, ainda, para derrubar o derradeiro impecilho existente na grande jornada 
um pouquinho de ouro. 
Peço, portanto, ao digno leitor d´O Imparcial que mande, já e já o seu obulo para 
auxiliar a installação daquella casa, onde vai tremular, lindamente, o pavilhão da 
‘Solidariedade Humana’. 
‘Quem tiver perolas que offereça perolas e quem possuir tamaras que offereça 
tamaras...’ 
 
COSME DE FARIAS”19 
 
Acima, consta-se a apropriação de adágio, com o objetivo de sensibilizar e 

mobilizar os leitores do veículo de cunho integralista para contribuírem com a campanha 

de arrecadação de donativos para o Albergue Noturno, casa de acolhimento sobretudo de 

migrantes com origem no interior do Estado. Também com o propósito de suscitar a 

emoção do público e gerar o comprometimento, o autor alternava versos e prosas e 

citava nominalmente os destinatários, apesar desta não se constituir em uma prática do 

jornalismo da época: 

 

“Linhas Ligeiras 
O Dr. Manuel Artur Vilaboim, ilustrado secretário de Saúde Pública deste grande 
Estado, prestará um grande benefício à educação das crianças da Bahia mandando 
comprar duas mil bandeiras do Brasil, tipo médio, para serem distribuídas gratuitamente 
pelas escolas primárias, públicas e particulares de todo o nosso querido território, onde, 
infelizmente, em dezenas de localidades o auriverde pendão ainda é desconhecido, 
conforme por diversas vezes tenho dito. 
Faço, pois, neste sentido, um sincero e forte apelo aos sentimentos cívicos de S. Exa. E 
espero que desta feita o meu justíssimo reclamo seja, sem delongas, atendido.  
‘Uma casa de ensino sem o pavilhão da Pátria equivale a um bosque sem passarinhos’. 
 
Que tristeza! 
 
Serenata que recorda 
Antiga felicidade; 
Não vive longe, quem vive 
No perfume da Saudade. 
 
COSME DE FARIAS”20 
 
Outra característica do jornalista era suscitar temas que estavam fora da agenda 

social e política daquele momento. Pode-se concluir que seu objetivo era provocar 

discussão, polemizar, e influenciar na tomada de decisão por quem de direito. Isso 

porque as agendas midiática e pública interagem constantemente, ou seja os media 

abordam temas que serão debatidos pela sociedade e vice-versa. Como produtor e 

reprodutor de conhecimento a partir de um recorte do real, o jornalismo assegura o 

status de acontecimento aos fatos através da sua publicização21. A partir de então, pode 



gerar repercussão. No texto abaixo, divulgado durante um intenso debate sobre a 

extinção dos partidos políticos, fica evidente essa sua tentativa de deflagrar a discussão 

sobre o sistema de recolhimento, reeducação e reinserção social de adolescentes 

infratores, assunto que só seria explorado com regularidade pelos media em Salvador 

em 1990, em decorrência da elaboração e promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): 

 

“Linhas Ligeiras 
 
A permanência de menores na Casa de Detenção desta Capital é uma verdadeira 
miséria.  
Os infelizes ficam alli em promiscuidade com delinqüentes de toda natureza e assim ‘a 
emenda torna-se peor do que o soneto’. 
Não existem no referido presídio nem escolas nem officinas... Sombras. Péssimos 
exemplos. 
Quem ambiente perigoso! 
Peço, pois, ao illustre dr. Procurador Geral do do Estado que providencie para que 
seja installado junto ao Collegio Profissional das Pitangueiras um compartimento, 
para aquelles desaventuradozinhos. 
S. excia., attendendo-me, praticará, elegantemente, um bello acto de patriotismo e de 
humanidade. Tenho dito e deste jeito posso finalisar esta desataviada chronigueta, 
escripta ao correr da perna e á luz da sinceridade. 
 
COSME DE FARIAS”22 

 

Ao analisar o conteúdo das Linhas Ligeiras publicadas nos meses de abril e 

dezembro de 1937 pelo jornal O Imparcial, sempre em páginas dedicadas à cobertura do 

cotidiano da cidade23, e dos artigos reunidos em Lama & Sangue, constata-se que o 

jornalismo foi utilizado por Cosme de Farias como tribuna política, inclusive durante o 

período em que ele não ocupava cargo político-eleitoral. Tal posicionamento 

desencadeou conseqüências penosas para ele, como sua prisão, mas também lhe serviu 

como relevante instrumento para obter êxito nas suas atividades sociais. Sua visão fica 

clara em Hymno aos Jornalistas: “Façamos das nossas armas,/ Caneta e penna aparada,/ 

Às vezes clarins de alarmas,/ Às vezes rosa orvalhada”.  

A apreciação indica que seus textos ácidos, diretos e às vezes hilários eram 

utilizados: a) em protesto contra as condições sócio-econômicas e questões políticas 

(com abordagem de temas como o sistema judiciário, o combate ao analfabetismo e o 

cerceamento da liberdade); b) como mecanismo de constrangimento e pressão das 

autoridades municipais e até estaduais, empresários e intelectuais, para obtenção de um 

benefício; c) como instrumento de mobilização da sociedade; e d) para elogio e 

homenagem a terceiros. 



Ele enviava ainda seus textos para leitura no rádio, acompanhado de um pedido 

de divulgação (“Ouvinte desta emissora gente boa, que já se vê,/ ajude, também, alegre, / 

a Campanha do ABC”)24. Mesmo quando atuava apenas como colaborador, sem 

compromisso formal para o aproveitamento dos textos, ele não hesitava em, diante da 

demora da publicação, reclamar e reiterar o pedido através de bilhetes e presentinhos 

(Cartas do ABC, sabonetes etc.) remetidos aos chefes de redações locais. Desta época, 

lembra Jorge Amado: 

 

“À noite estava nos jornais. Quantas vezes não o vi debruçado sobre a carteira de 
Edgard Curvelo, carteira que era a perfeita representação do caos, no antigo O 
Imparcial, escrevendo em pé, em prosa e em verso, pois seus pequenos artigos, 
invariavelmente assinados, costumavam começar com prosa e terminar em verso. Não 
havia matéria mais sagrada para os linotipistas e para os paginadores. Podia deixar de 
sair o telegrama mais sensacional, o tópico mais esclarecedor, o artigo de fundo, 
porém a matéria do Major figurava na página. Ia às outras redacções, suas múltiplas 
campanhas exigiam apelos seguidos”25. 

 

Historicamente, os periódicos da grande imprensa de Salvador manteve vínculos 

e até foi patrocinada por grupos políticos, inclusive legendas partidárias. As 

organizações por onde o Major passou tinham linhas editoriais diversas, mas, nas 

primeiras décadas do século XX, mereceram destaque as que se diziam “democratas”, 

ligadas ao líder político José Joaquim Seabra. Ressalte-se que, nesta fase, os periódicos 

tinham, em geral, relações declaradas com partidos políticos e ainda não se discutia 

sobre a necessária independência da grande imprensa. Constituída em 1905 por Seabra, 

a Gazeta do Povo tornou-se o órgão oficial do Partido Democrata - depois chamado de 

Partido Republicano Democrata (PRD)26 -, legenda que tinha em suas fileiras os jovens 

Octavio Mangabeira e Ernesto Simões Filho.  

Instituído em 1913, O Democrata, como o próprio nome indica, também era 

seabrista e difusor dos ideais democratas27. O próprio jornalista Simões Filho 

inaugurou, em 1912, o jornal A Tarde, único periódico daquela época ainda em 

circulação no Estado, que inicialmente posicionou-se a favor da legalidade, mas aderiu 

aos “revolucionários” ainda em outubro de 193028. O Jornal29 foi dirigido por Leopoldo 

Amaral, teve entre os seus redatores os deputados Manuel Novaes e Nelson Carneiro, 

guardou ligação com o seabrismo e até divulgou textos de entusiastas da Aliança 

Liberal, na fase inicial da “Revolução de 1930”, sob influência do ex-governador 

Seabra. 

O jornalista também passou por veículos, sem vinculação a esta legenda. Já o 

Diário da Bahia, em funcionamento a partir de 1850, fazia oposição ao seabrismo na 



Primeira República30 e defendeu na Primeira República os interesses de quem detinha o 

poder político e econômico no Estado, incluindo o investimento agrário em detrimento 

da industrialização e o liberalismo31. Como estratégia para angariar leitores e por ser um 

jornal político-partidário, discutia questões urbanas, como o combate à carestia e a luta 

por moradia.  

Ainda na República Velha, surgiu o vespertino A Hora, pelas mãos de Artur 

Ferreira, doutor convocado para atuar no Comitê Popular contra a Carestia enquanto 

Cosme presidia a entidade32. Inaugurado em 1879, o Jornal de Noticias considerava-se 

apartidário33. E O Imparcial34 foi fundado em 1918, por Lemos Brito, para “participar e 

defender a candidatura de Ruy Barbosa à presidência da República, na conhecida 

segunda campanha civilista”. Na década de 1930, passou a ser propriedade do 

capitalista Otávio Catharino e a difundir as ações do integralismo, doutrina que 

priorizava a defesa da propriedade privada, do nacionalismo e da ordem política e social 

dominante, liderada pelo escritor e jornalista Plínio Salgado, cujo lema era “Deus, Pátria 

e Família”. Adquirido pelo coronel Franklin Lins em 1934, ganhou o cunho popular 

para reverter a imagem de integralista, mas continuou publicando textos sobre o 

assunto. 

O constante flerte entre o jornalismo e o discurso e atuação política de Cosme de 

Farias pode ter desencadeado a ira de adversários e uma série de punições contra ele. 

Em Lama & Sangue35, ele se coloca como vítima de prisão em 12 de julho de 1924, 

seguida de deportação para o Rio de Janeiro, onde teria permanecido até 28 de fevereiro 

de 1925. No Arquivo Público do Estado da Bahia, não há documentação catalogada 

sobre essas ocorrências. 

Neste período, Góes Calmon tinha acabado de assumir o governo e, fiel ao 

presidente Artur Bernardes, tinha mandado tropas da Polícia Militar baiana para conter 

a “Revolução de 1924” em São Paulo. Formaram-se forças legalistas civis na Bahia, 

para auxiliar no combate aos “revolucionários”, tendo sido a primeira aquela surgida no 

Centro Operário da Bahia, instituição a qual estava ligado o Major. No dia 16 de julho, 

havia sido decretado estado de sítio na Bahia e em Sergipe (com toque de recolher às 23 

horas, proibição de saída da capital e do Estado sem prévia autorização da Prefeitura e 

indicação de censores para os jornais locais), conforme ocorrido anteriormente em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, como forma de conter o movimento sedicioso 

surgido entre tenentes no território paulista.  



Mesmo depois de libertado em fevereiro de 1925, o Major voltou a ser 

perseguido. Por 30 dias, ele manteve-se em exílio voluntário na casa de amigos, durante 

o estado de sítio na Bahia, para evitar sua prisão por suspeita de envolvimento com um 

complô para matar o governador Góes Calmon, durante uma explosão à dinamite 

prevista para o dia 09 de março de 192536. Calmon solicitou à polícia a prisão de 

Cosme, por ele ter sido acusado espontaneamente por Fernando de Luna Freire, a quem, 

em Lama & Sangue, o rábula chama de “gatuno conhecido e typo de costumes 

asquerosos”. O atentado não ocorreu e a participação do rábula na trama não foi 

comprovada. 

Na oportunidade, do esconderijo, ele enviou três cartas sobre o caso para o 

governador e requereu, sem sucesso, três habeas-corpus preventivos para si à Justiça 

Estadual (dois) e Federal (um). Sem dinheiro para continuar a se manter foragido, 

decidiu entregar-se à polícia em 05 de abril de 1925 e ficou detido por um dia, na cela 

da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em Salvador. No dia 18 do mesmo mês, 

publicou artigo agradecendo o apoio recebido e dedicando aos seus “perseguidores” o 

“desprezo de homem que nunca fez mal a ninguém” e o perdão da sua “consciência de 

cristão”37. 

Ele ainda ficou recluso em outras oportunidades. Em 04 de outubro de 1930, foi 

preso em uma ação que também desencadeou a reclusão dos jornalistas Joel Presídio e 

Alfredo Lopes, em Salvador, e Franklin Queiroz, no interior. Neste dia, incidiu na 

cidade a manifestação rotulada do “quebra-bondes”38. Ocorreu a destruição de veículos, 

oficinas e edifícios da Companhia Linha Circular de Carris Urbanos e do jornal A 

Tarde, em repúdio ao aumento das passagens nos meios de transportes e aparentemente 

sem relação com a “Revolução de 1930”, que eclodiu no dia anterior em vários estados 

(Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco) mas, até então, sem 

intervenção na Bahia.  

Cosme de Farias, nesta época, militava no movimento contra majoração dos 

preços e pela melhoria do poder aquisitivo da população e foi detido. Os líderes da 

“quebra-bondes” eram desconhecidos, porém foram efetuadas prisões de pessoas 

suspeitas de participação no movimento. Somente quatro dias depois, os jornalistas 

foram liberados, após pleito da Associação Baiana de Imprensa (ABI) junto à Secretaria 

de Segurança Pública e ao governador interino, Frederico Costa, e protestos contra a 

censura de jornais, que passaram a circular com espaços em branco. O Major era 

membro fundador da ABI, foi eleito em sucessivas vezes como suplente e titular da 



comissão fiscal e de contas da entidade, pelo menos entre 1943 e o ano da sua morte, e 

pleiteou benefícios para a categoria durante seus mandatos de parlamentar39.  

Além dos episódios de perseguição e privação de liberdade por motivos 

políticos, Cosme esteve envolvido em, pelo menos, mais um caso policial, desta vez 

movido pelo sentimento de justiça. No dia 19 de junho de 1914, uma comissão popular 

fez passeata e comício e, depois, retirou da fachada da residência universitária, na Rua 

da Mouraria, uma placa com nome e esfinge do Dr. Fausto Cardoso40. Composto por 

mais de 1.000 pessoas e coordenado pelo Major, o grupo, em seguida, depositou a peça 

na casa do delegado da 1ª Circunscrição, Aurélio Gomes Velloso. Confeccionada para 

identificar a instituição batizada como Dr. Fausto Cardoso, a esfinge foi encaminhada à 

Vara Cível, cujo juiz criticou a polícia por não ter efetuado o flagrante e determinou que 

a placa fosse devolvida aos proprietários. O ato foi organizado em protesto contra 

quatro estudantes de medicina, direito e engenharia, acusados de terem estuprado e 

assassinado a jovem Houry de Britto, um crime conhecido como “troça funestra”. 

Considerando-se que houve a acusação e até condenação antecipada dos acadêmicos 

pelo grupo coordenado por Cosme, este caso se constitui como singular na história do 

rábula, que, no tribunal, fez exclusivamente defesas. 

Quando se debruçava sobre a literatura, também pregava a favor daqueles que 

estavam à margem da lei e esboçava a sua posição acerca do assunto. Em Hymno do 

Encarcerado, publicado no livreto Estrophes41 de 1933, ele atribui a incursão das 

pessoas na criminalidade a uma fatalidade, conseqüentemente eximindo o preso de 

qualquer culpa, e acena com a possibilidade de recuperação através da religiosidade (O 

destino impiedoso/Jogou-me nesta prisão,/ JESUS CHRISTO, pae bondoso,/ Dae-me a 

vossa compaixão”). Em outros trechos, clama pela oportunidade de reinserção social do 

presidiário (“O vadio é typo morto,/ a caridade é virtude,/ Quem trabalha tem conforto,/ 

Paz, alegria e saúde”) e reconhece os efeitos da criminalidade sobre o cotidiano de 

quem entra na marginalidade (“Conquistam louros e palmas/ Todas as grandes acções,/ 

O crime corrompe as almas/ E degrada os corações”). Por fim, explora tal repercussão e 

deposita na religiosidade a chance de atenuar o drama do encarcerado (“Dos erros da 

minha vida/ Eu tenho arrependimentos,/ Virgem-Santa, mãe querida/ Confortae meus 

sofrimentos”).  

A bandeira foi levantada por ele, antes mesmo da adoção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em dezembro de 1948, e da Declaração Americana de 

Direitos e Deveres do Homem, em abril de 1948, que abriram o processo de criação de 



instrumentos legais internacionais de direitos das pessoas e posteriormente de grupos 

sociais específicos, como mulheres, negros, homossexuais, presidiários. Cosme era um 

homem que acreditava no homem. Sua feição humanista está provada através da sua 

performance na assistência e no apoio a quem vivia marginalizado, por ter sido 

abandonado pela família ou se dedicado à criminalidade, ou da sua militância e do seu 

trabalho social. 

As ações sociais de Cosme de Farias provavelmente começaram42 com as 

campanhas “dos loucos” e, depois, “do ABC” pela erradicação da ignorância, em 1892. 

Entretanto, a campanha pela alfabetização de crianças, jovens e adultos foi 

institucionalizada a partir da criação da Liga Baiana contra o Analfabetismo (LBA), em 

12 de outubro de 1915. O trabalho do rábula neste ramo começou décadas antes da 

obrigatoriedade do ensino primário (hoje Ensino Fundamenta) para crianças com idade 

acima dos sete anos, que foi determinada pela União em 1963. Pela sua manutenção por 

quase seis décadas e pela intensidade da dedicação do Major a ela, inclusive com 

doação de seus subsídios, percebe-se que a Liga foi a organização social mais 

representativa e a educação, a bandeira mais relevante da sua trajetória.  

Com apenas o curso primário concluído, Cosme apostava na educação como 

uma espécie de redenção e possibilidade de ascensão social do pobre. Sobre isso, 

afirmou na Assembléia Legislativa do Estado, ao reassumir em 1971 o cargo de 

deputado estadual: "A todos, crianças e adultos, tenho procurado colocar nas mãos uma 

cartilha de ABC como o instrumento maior de conquista da liberdade. (...) O povo não 

pode ser escravo de ninguém”43. A sua visão está presente também na poesia Versos à 

Infância, criada em 1920 e publicada na Carta do ABC: “Correi, portanto, às escolas,/ 

Para o batismo da Luz.../ Palpita na voz dos mestres/ A doce voz de JESUS!/ Firmes, 

então, na porfia,/P´ra obterdes o saber,/ Provai ser nobres e fortes,/Cumprindo o vosso 

dever!”44. Os próprios versos declamados durante a instalação da Liga demonstram sua 

posição: “Brasileiros, meus amigos/ Pelo amor de Jesus/ Aos pobres analfabetos/ Daí 

um punhado de luz”45. 

Cosme fundou a Liga na sede do Grêmio Literário da Bahia, na Rua Chile, junto 

com confrades políticos, professores e poetas como Álvaro Cova, Bráulio Xavier, 

Custódio Teixeira, Adolfo Sanches e Antônio Fragoso. Por anos, ela funcionou 

precariamente em locais como um escritório emprestado no Edifício Bráulio Xavier, no 

Centro, e o corredor da Igreja de São Domingos de Gusmão, onde o rábula manteve seu 

“gabinete” improvisado no final de sua vida. Mesmo sem fundos e sede própria, a 



entidade só teve as atividades suspensas gradualmente na década de 1970, após a morte 

do Major46. Três anos após seu falecimento, em 1975, 14 escolas primárias de Salvador 

ainda eram vinculadas à Liga. Suas atividades encerram-se entre 1976 e 1977, porque o 

Movimento Brasileiro pela Alfabetização (Mobral) e outros programas governamentais 

teriam se sobreposto a ela47. A finalização das ações contrariou um dos últimos desejos 

do político esboçado no texto Minhas Últimas Vontades48: 

 

“Rogo aos distintos confrades da Liga Bahiana contra o Analfabetismo, especialmente 
ao professor Valdir Oliveira, tenente Arthur Brandão de Barros, Claudionor Ribeiro 
Sanches, Antonio Fernandes Pinto, Capitão Bernardo Assis, professor Demosthenes do 
Bonfim Alves e Antônio Luiz de Oliveira Franco, que, não deixem, absolutamente, a 
instituição desaparecer, porque será isto uma tristeza e vergonha para a Bahia”. 
  
De acordo com o jornal A Tarde e a revista Realidade49, a LBA manteve cerca 

de 200 escolas públicas de ensino primário, implementou medidas que propiciaram a 

alfabetização de mais de 10 mil pessoas e editou cerca de 2 milhões de cartilhas, até 

1972. As atividades eram mantidas com recursos do próprio Cosme de Farias, 

patrocínios (como o de Tofik Habib, proprietário da firma "A Boneca") e doações. 

Além de escrever folhetos com poesias e enviá-los a conhecidos, em troca de 

contribuição financeira, o Major recolhia donativos em festas e chegou a tomar 

empréstimo para sustentar as ações50. Ainda na educação, o rábula teve participação 

ativa no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, fundado em 20 de outubro de 1872. 

 

Considerações finais 

A longa trajetória do Major é instigante, principalmente considerando-se o 

contexto político, econômico e social singular da Bahia. Diferente dos demais estados, 

nela, coronelismo, clientelismo, conservadorismo e os elementos ligados a esta tríade - 

como o mandonismo e uma espécie de servidão institucionalizada - são intrínsecos à 

lógica das relações entre governantes e governados, maiorias e minorias, fortes e fracos, 

patrões e empregados, desde os tempos coloniais51. Na Bahia, a troca de favores, a 

tradição e a irrestrita obediência ao líder político (por conformismo ou medo de arriscar) 

perpassaram dois séculos e sobreviveram ao liberalismo, ao estreitamento das distâncias 

de tempo e espaço promovido pelos meios de comunicação e transportes, e à 

competitividade internacional. Ainda não há estudos que comprovem as causas desta 

singularidade, nem cabe a este texto trazer proposições acerca dos seus elementos 

fundantes entre os quais podem estar a permanência das mesmas famílias no poder por 

longos períodos; a cultura individualista predominante nas elites, que, na maior parte da 



história, estiveram presas ao poder central (ora como protagonista, ora como co-

adjuvante) para conservação do seu próprio nicho e patrimônio; a forma de 

relacionamento interpessoal e estendida ao campo profissional que mistura 

contraditoriamente assistencialismo, autoritarismo, punição, gratidão, permissividade e 

preconceito racial; e até o intenso relacionamento da população com o catolicismo e o 

candomblé, que mantêm estruturas rígidas de comando e se sustentam em dogmas e na 

tradição. 

É inegável que esse perfil do Estado acentua os méritos e atenua os erros de 

Cosme de Farias, um mulato pobre, sem escolaridade e boêmio que conquistou um 

espaço social e fez sua obra. Ele não mudou o Estado, mas deu um novo rumo à vida de 

inúmeras pessoas. Ciente do contexto na qual estava imerso, manteve um círculo 

virtuoso em favor do bem comum, no qual o jornalismo, a literatura, a defesa de réus 

perante a Justiça, o engajamento social e político e a atividade parlamentar de Cosme 

alimentavam uns aos outros, sem ameaçar o espaço e o poder daqueles que dominavam 

o Estado. Tinha consciência plena dos seus atos: suas múltiplas atividades pelo bem 

coletivo, a adoção predominante de um tom moderado e a falta de ambição por cargos 

de destaque – sobretudo do executivo – constituíram-se como uma estratégia para 

superar as limitações conjunturais.  

O Major obteve êxito exatamente por respeitar os limites desta Bahia tradicional, 

oligárquica e católica e por não se constituir como ameaça à elite, então preocupada 

com a manutenção e consolidação do seu status. O rábula não era reconhecido como 

adversário pela elite e, no máximo, gerava um incomodo momentâneo com seus 

discursos, seus projetos e suas manifestações. A única exceção ocorreu na gestão do 

governador Góes Calmon, mas, ainda assim, pode considerar-se que as prisões e a 

perseguição das quais foi vítima eram táticas para atingir J. J. Seabra, pois Cosme era 

um dos únicos a manterem aceso o seabrismo na Bahia durante o período de 

reconhecido ostracismo do líder seabrista. 

A despeito do seu jeito de ser e viver ímpar, Cosme pode ser classificado como 

um visionário, por exemplo, com relação às questões humanitárias ao promover a 

defensoria pública décadas antes da sua institucionalização e ao agir pela 

universalização da alfabetização no século XIX. Na essência, ele foi lapidado como um 

produto da Bahia tradicional, autoritária, individualista, patrimonialista, cuja 

personalidade voluntariosa ajustou-se às condições da sua época. Neste sentido, seu 



maior mérito foi manter com habilidade seus sentimentos, sua generosidade e sua obra 

solidária, apesar da estrutura adversa. 
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