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IGHB promove segunda edição do curso História da Música Popular Brasileira

A segunda edição do curso "História da Música Popular Brasileira" acontece de 17 a 21 de novembro, das 14h às 17h, na
sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. O objetivo da iniciativa, que traz como coordenador o pedagogo,
historiador e pesquisador Luiz Américo Lisboa Júnior, é universalizar os estudos da MPB, analisando suas diversas fases,
além de compreendê-la como um fenômeno de consolidação da urbanidade. Esta edição tem entrada gratuita e vagas
limitadas. Durante o encontro será apresentado um panorama da história da Música Popular Brasileira, desde 1870,
passando pela década de 1970 até os dias atuais. Dentre os temas estão: uma viagem do nascimento do Choro, as
primeiras gravações em disco, os grandes nomes do início do século, o Samba, o lançamento do Baião por Luiz Gonzaga,
Os grandes programas de rádio, Tropicália, A influência da censura na música popular, O surgimento de Raul Seixas, Trio
elétrico e a invasão da música Axé, Os movimentos de vanguarda e a MPB hoje. A inscrição é gratuita e feita diretamente
pelo site www.ighb.org.br

Confira os destaques da agenda de novembro e dezembro
O curso “Conversando com
a sua História” promovido
pelo Centro de Memória da
Bahia, unidade da
Fundação Pedro
Calmon/SecutlBA, com
apoio do Instituto, receberá
na segunda-feira (10/11), às
17h, o professor, poeta e
cordelista Antonio Barreto.
Graduado em Letras
Vernáculas e pós-graduado
em Psicopedagogia e
Literatura Brasileira, o
especialista abrirá a edição
do projeto especial Cultura
Popular: modos de fazer
com a palestra O cordel
como instrumento
pedagógico.

No dia 13 de novembro, às 17h,
acontece na sede do IGHB, a
palestra do Engenheiro
Christóvão de Ávila sobre
BRASÕES DE ARMAS – A
Casa da Torre de Garcia d'Ávila
– Raízes e Vínculos Além-mar.
Durante a apresentação será
abordada uma síntese cultural
e patrimonial, destacando a
Igreja de N. Sr.a da Graça da
Bahia e o Castelo da Torre de
Garcia d’Ávila.
Após a palestra será lançado o
livro de Arte: BRASÕES DE
ARMAS – Raízes e Vínculos
Além-mar. A publicação
documenta, em forma
artístico-literária, o Armorial
Histórico da Casa da Torre de
Garcia d’Ávila.

No dia 5 de dezembro, às 17h,
acontece a palestra “Os
símbolos sagrados andinos, a
cosmologia andina e suas
práticas nos relacionamentos e
na conexão com Pachamama”,
que será pronunciada pela
xamã Kandry Aracely Zarate
Caviedes.
A especialista vai abordar o que
a ancestralidade Inca tem a nos
dizer? “À medida que as
estruturas e sistemas humanos
começam a falhar e a vida
natural no Planeta se torna
cada vez mais difícil de ser
vivida, faz-se necessário refletir
sobre a que a futuro nos
reserva”, destaca a xamã.
Para participar é necessário
doar um kg de leite em pó ou
2kg de outros alimentos não
perecíveis.
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Mesa redonda presta homenagem a Luiz Gama
A mesa redonda em
homenagem a Luiz Gama,
realizada no salão nobre do
Instituto Geográfico e
Histórico da Bahia (IGHB)
no início da noite do Dia
Nacional da Consciência
Negra (20.11), foi marcada
pelas surpresas da entrega
da Medalha Luiz Gama, do
Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB) ao jurista
Antonio Luiz Calmon
Teixeira, organizador do
evento e presidente do
Instituto do Advogados da
Bahia (IAB) e pela
performance do poeta
Jansen, do Coletivo
Libertai, quando, no
encerramento, recitou
“Navio Negreiro”, de Castro
Alves (1847-1871). Foi –
segundo ele – uma
incontrolável homenagem
ao abolicionista Luiz Gama
e ao Dia das Consciência
Negra.

O evento no IGHB, que
contou com o copatrocínio
da Associação Bahiana de
Imprensa (ABI) e de outras
instituições, foi abrilhantado
por plateia qualificada que
compareceu para ouvir o
ministro aposentado do TST
Horácio Pires, o criminalista
Técio Lins e Silva,
presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB),
cuja sede está no Rio de
Janeiro, e o escritor Joaci
Góes, membro da Academia
de Letras da Bahia (ALB),
para quem Luiz Gama é o
personagem brasileiro mais
importante do século XIX.
O presidente em exercício do
IGHB, o empresário e
bibliófilo Eduardo Moraes
de Castro, abriu a sessão por
volta das 18h30 e, por
sugestão do organizador do
evento, o advogado e
professor Antonio Luiz
Calmon Teixeira, os três

expositores falaram sem
mediação e tempo definido,
de modo que a palavra
transitou do ministro
Horácio Pires para o
criminalista Técio Lins e
Silva e desse para o escritor
Joaci Góes e, de novo, voltou
ao ministro, ao criminalista e
ao escritor, enriquecendo o
auditório de informações
sobre o poeta, jornalista e
advogado baiano Luiz Gama
(1830-1882).
Antes dos três expositores
iniciarem, os poetas Jansen e
Márcio Luiz, do Coletivo
Libertai, que há cerca de
quatro anos homenageia o
abolicionista Luiz Gama com
evento no Largo do Tanque,
recitaram o famoso
“Bodarrada”, de Gama,
versos com o quais o poeta
rebate o preconceito e
defende a igualdade.
Seguiram-se as exposições. O
ministro Horácio Pires

acentuou a contribuição de
Gama à interpretação da
legislação brasileira do
século XIX e informou que
as sentenças obtidas pelo
advogado contribuíram para
o aperfeiçoamento das leis
brasileiras de então. O
criminalista Tércio Lins e
Silva fez o paralelo da
atuação de Gama diante dos
magistrados de sua época às
dificuldades enfrentadas
pelos advogados perante os
tribunais dos períodos
ditatoriais brasileiros do
século XX. O escritor Joaci
Góes manifestou o augúrio
de que a partir de agora o
abolicionista Luiz Gama será
cada vez mais cultuado pelos
baianos. O audio do evento
está disponível para
dowloaud no site do
Instituto, na página do
facebook e no canal do
youtube. Qualquer dúvida é
só ligar para a Secretaria.

